
Het was nauwelijks half acht toen 
er in de gang naast de zaal al een 
grote rij stond om de beste wen-
sen uit te wisselen. Te beginnen met 
de burgemeester en zijn vrouw. De 
Leden van de carnavalsvereniging 
De Weergodden waren er zelfs in 
vol ornaat. De politie ook. Met hap-
jes en drankjes werden onderling de 
plaatselijke politieke gebeurtenissen 
besproken. Intussen verzorgde Maar-
ten Wiegant op piano de muzikale 
begeleiding. Er waren Maartensdij-
kers bij en natuurlijk ging het gesprek 
over de vernieling van het ijs op de 
verdiepte speelplaats die bij de bouw 
van de scholen indertijd onder andere 
ook was aangelegd om op het ijs te 
glijden, te krabbelen en het schaatsen 
te leren.

Vandalisme
De gemeenteraadsleden Doedens en 
van der Mast spraken hun afschuw 
uit over dit vandalisme en de vernie-

lingen in het algemeen. Zij namen het 
besluit te regelen dat daar meer tegen 
wordt ondernomen. De afschuw werd 
gedeeld door andere aanwezigen, 
waaronder Hans Voogt van Jeugd- en 
Jongerenwerk. ‘Er wordt alleen maar 
over gepraat en niet voldoende tegen 
opgetreden’, vertelden ze. ‘De politie 
kan niet overal tegelijk zijn maar 
wordt toch te weinig gezien.’ Alge-
meen was het onbegrip dat omstan-
ders en ouders zelf niet optreden 
tegen vandalisme. Burgemeester Ger-
ritsen noemde in zijn toespraak het 
vernielen van het schaatsbaantje voor 
de allerkleinsten in Maartensdijk een 
triest hoogtepunt en zei: ‘Hoe oud of 
hoe jong de daders ook zijn, je vraagt 
je af waar iemands hart zit als je zoiets 
doet. Wie dit doen verschuilen zich in 
de anonimiteit of onder de dekmantel 
van ouders die rustig durven te zeg-
gen dat je niet moet zeuren omdat je 
zelf ook jong bent geweest.’

Draagvlak
De burgemeester zei nog meer: ‘De 
overheid bestaat bij de gratie van 
het draagvlak dat ze heeft onder haar 
inwoners. Een constructief samen-
werkend gemeentebestuur dat voorop 
wil gaan in ontwikkelingen, dat op 
een positieve manier de toekomst 
wil duiden, is een van de belang-
rijkste recepten voor het behoud en 
het bestendigen van dat draagvlak. 
Dat is het bestuur dat u als vrijwil-
liger, als ondernemer of zomaar als 
individuele inwoner van De Bilt mag 
verwachten. Elke dag zijn er duizen-
den mensen met hoofd of handen 
bezig voor de gemeenschap. In de 
zorg, in het bestuurswerk van een 
sportvereniging, in het jeugdwerk, 
in het bedrijfsleven en in het buurt-
werk, overal. Vanuit de grootste vrij-
willigersorganisaties tot de kleinste 
ondernemingen wordt er een bijdrage 
geleverd aan ons welbevinden. Ik 
hoop dat we dat goede gevoel ook 
in 2009 zullen uitstralen. Dat het ons 
inspireert om het met elkaar nóg beter 
te maken’.

Drempel
Gerritsen wierp ook een blik vooruit: 
‘We zijn over de drempel van 2009 
gekomen en het wordt een belang-
rijk jaar. Vorig jaar al is er een begin 
gemaakt met een aantal grote projec-
ten die het toekomstige gezicht van 
De Bilt zullen gaan bepalen. In het 
verlengde daarvan zal er het komende 
voorjaar een aantal indringende vra-
gen aan het gemeentebestuur worden 
voorgelegd. Welke toekomst, welke 
ambitie zien we voor deze gemeen-
te?  Welk beeld hebben we bij onze 
gemeente in 2030. Welke mensen 
wonen daar?  Welke bedrijvigheid is 
er?  Welke voorzieningen zijn er en 
hoeveel mogen die kosten?  Wat is 
de positie van De Bilt in de regio?  
Hoeveel verkeer trekt er door onze 
dorpen?
Hoe voor de hand liggend deze vragen 
ook lijken, hun antwoorden zijn alles-
bepalend voor wat ons de komende 
jaren te doen staat. En die antwoorden 
liggen besloten in de keuzen die het 
gemeentebestuur moet maken. Koers 
kiezen, zal ik het maar noemen. De 
grilligheden van het alledaagse wil-
len ontstijgen om over de horizon 
heen de ontwikkelingsrichting van 
onze mooie gemeente aan te wijzen. 
Het bepalen van de strategie. En voor 
strategen staat niet het heden, maar 
de toekomst centraal. En daarbij gaat 
het eigenlijk om alles wat er zoal kan 
spelen. De herontwikkeling van het 
centrum van Bilthoven, het onder een 
dak brengen van culturele en edu-
catieve instellingen, de keuzen over 
de inrichting en het gebruik van ons 
prachtige buitengebied, de realisatie 
van dorpshuizen, het verplaatsen van 
bedrijven, het bouwen van woningen. 
Het gaat allemaal over de toekomst. 
Een toekomst die we soms al kunnen 
zien, maar die soms ook nog volstrekt 
onzichtbaar is.
Juist in die gevallen komt het aan op 
stuurmanskunst. Op het leiderschap 
van bestuurders om te willen wegen 
en te durven kiezen, ook als het ren-
dement van bepaalde beslissingen pas 
in de verre toekomst ligt.

Uit de contacten die ik in de afgelo-
pen twee jaar in onze gemeente heb 
opgedaan merk ik de waardering die 
er is voor het gemeentebestuur als 
er heldere keuzen werden gemaakt. 
Maar ik heb ook de teleurstelling 
mogen voelen als die keuzen ach-
terwege bleven. Soms is dat mis-
schien goed verklaarbaar, maar het 
bewijst nadrukkelijk hoeveel mensen, 
verenigingen, instellingen en bedrij-
ven vol verwachting kijken naar het 
gemeentebestuur als er toekomstvra-
gen beantwoord moeten worden. Het 
gemeentebestuur moet zich dat goed 
realiseren’.

P ersmuskieten
De cabaretgroep De Persmuskieten 
zorgde ook dit jaar voor de vrolijke 

noot. Anneke Iseger en Guus Gee-
bel, begeleid door hun eigen pia-
niste Karien Verhagen, maakten in 
hun sketch tal van toespelingen op 
gebeurtenissen in de gemeente en 
zongen het lied over de mooie omge-
ving van De Bilt. 

Het werkte aanstekelijk want het 
refrein werd uit volle borst massaal 
meegezongen: ‘Als ik bovenop de 
Dom kom en wat naar het oosten kijk, 
dan zie ik in de verte De Bilt en Maar-
tensdijk. Ja, dan springt m’n hartsie 
open. O, wat is het er toch mooi in dat 
stukje Nederland tussen Utrecht en 
Het Gooi.’ De aanwezigen waren het 
er over eens: ‘Het is hier mooi, maar 
laten we er met elkaar voor zorgen dat 
het ook mooi blijft.’
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OOK BEZORGSERVICE

DE JONG &  GREVEN
makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www. restaurantfloyds.nl

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas- Water- C V en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk- dakwerk

Groenekan 0346 -  21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie De Bilt
door Kees P ijpers

Donderdag 8 januari waren alle inwoners en besturen van verenigingen, instellingen en stichtingen 
uitgenodigd om samen met het gemeentebestuur nieuwjaarswensen uit te wisselen. Van 19.30 tot 21.00 uur 

was de Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven vol en er werd heel wat besproken.

C arnavaleske goede wensen van de Weergodden.

Hans Voogt en Hans Gies bespreken 
de situatie.

Anneke I seger en Guus Gebel zingen 
hoe mooi het hier is.

Aandac htig luisteren naar de 
burgemeester.
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P .K.N. -  Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

18 januari - 9.30 uur: Geen dienst 
Kapel Hollandsche Rading

18 januari - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
17 januari - 19.00 uur

Woord- en Communieviering, 
Pastor de Wit

18 januari - 10.30 uur
Gezamenlijke dienst, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
18 januari - 10.30 uur

Prof. Dr. V. Brüm mer, Bilthoven

P .K.N. -  Herv. Kerk Groenekan
18 januari - 10.00 uur

Ds. C. Hoogerwerf
18 januari - 18.30 uur

Prof. dr. G.  van den Brink, Woerden

Hersteld Hervormde Kerk
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

18 januari - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. C. Klok, 

Katwijk aan Zee

Ned. Ger. Kerk Westbroek
18 januari - 10.00 uur

Hr. P. Koenes, Amsterdam
18 januari - 18.30 uur

Ds. A.J. Krol, Gorinchem

P .K.N. -  Herv. Kerk Westbroek
18 januari - 10.00 uur

Kand. G.J. Codee, Amsterdam
18 januari - 18.30 uur
Ds. M. van der Zwan

P .K.N. -  Herv. Kerk 
Lage Vuursche 

18 januari - 10.00 uur
Ds. C. Bos, Benschop
18 januari - 18.30 uur

Ds. G.H. Kruijmer
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in:  Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart 
geheel naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar
Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

B E G R A F E N I S V E R Z O R G I N G

B. van Noort
Dag en nacht bereikbaar

Kerkdijk 63
3615 BB  Westbroek

0346 - 28 15 54 / 06 - 230 560 74

G e e n  c r e m a t i e

 I k zal u onderwijzen en u leren van de weg
 die gij gaan zult;  ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn.
 
 Psalm 32: 8

Bedroefd, maar dankbaar voor de lange tijd dat zij in ons midden was, 
delen wij mee dat, in de volle zekerheid van haar geloof, is overleden 
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, overgrootoma, zus, 
schoonzus en tante 

Gerritje Mur -  van Asselt
Pop

Sinds 1996 weduwe van Albert Roelof Hendrik Mur 

in de leeftijd van 91 jaar. 

  Theo Mur
  Lucia Mur - Jacobs

  Greet van Eck - Mur
  Herman van Eck

  Bart Mur
  Henny Mur - Scharrenburg

  Tjeerda Bron - Mur
  Evert Bron

  Klein- en achterkleinkinderen
  en verdere familie

Bilthoven, 7 januari 2009

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Ned. Herv. Begraaf-
plaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

C orrespondentieadres:  Tj. Bron - Mur, 1e  Brandenburgerweg 67, 3721 M C   Bilthoven

Geboren
6 januari 2009

Dirk
Zoon van 

A.M. en G. van den Top-van Laar
Oranjelaan 8
Groenekan

Arcangelo C orelli 
in de P aaskerk

Voor liefhebbers van Italiaanse barokmuziek kan het nieuwe jaar niet 
mooier van start gaan. Op zaterdagavond 17 januari organiseert de stichting 
Kunst en Cultuur Baarn in de aan de Oude Utrechtseweg 4 gelegen Paas-
kerk een concert dat op voorhand al kan rekenen op veel belangstelling uit 
geheel Nederland. Niet zo verwonderlijk, want als muziek van de Italiaan 
Arcangelo Corelli (1653-1713) wordt uitgevoerd door vier internationaal 
vooraanstaande barokspecialisten, te weten Guido Balestracci (viola da 
gamba), Bruno Cocset (cello) , Eduardo Egüe z (luit) en Sergio Ciomei 
(orgel en klavecimbel), dan werkt dat als een magneet. 

Het programma staat in het teken van Corelli’s Sonates opus vijf voor Viola 
da Gamba en Basso continuo. De sonates  zijn vooral bekend als vioolso-
nates. Het concert begint om 20.15 uur. Toegangskaarten kosten 15 euro en 
zijn o.a. verkrijgbaar op de avond van het concert aan de kerk (open 19.30 
uur). Meer informatie over de concerten in de Baarnse Paaskerk is te vinden 
op de website www.preludeklassiekemuziek.nl

Volop voordeel in de 
wereldwinkel

De Maartensdijkse Wereldwinkel start het nieuwe jaar met heel veel prijs-
koopjes. Niet alleen is er een speciale aanbieding van drie soorten koffieme-
langes (Fair Trade-kwaliteit voor slecht 1,70 per pak!), maar gaan ook alle 
cadeauartikelen in een eenmalige uitverkoop. Wie slim is en vooruit denkt kan 
ook profiteren van de sterk afgeprijsde kerstartikelen.

Allemaal commercië le redenen om een kijkje (en een koopje) bij onze 
verkooptafels te nemen, maar ver daar bovenuit stijgt het ideë le motief 
van wereldwinkelen: opbrengsten die rechtstreeks ten goede komen aan 
ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Een goedlopende Fair Trade-
organisatie koopt in tegen redelijke prijzen en stelt zo boeren en producenten 
in staat enige welvaart te scheppen in de eigen leefgemeenschap. Er is weer 
te ‘wereldwinkelen’ op zaterdag 17 januari 2009 tussen 10.00 en 16.00 uur in 
de hal van Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk.

Zondag voor de E enheid
Zondag 18 januari 2009 vindt de 
jaarlijkse oecumenische viering in 
de week van de Gebeden voor de 
Eenheid plaats. De dienst wordt 
gehouden in de Onze Lieve Vrouwe-
kerk aan de Gregoriuslaan in Biltho-
ven. De viering begint om 10.30 uur. 
Voorgangers zijn pastor F. Zwarts en 
ds. P.D.D.Steegman. Het thema van 
de dienst is: Luister. Medewerking 
wordt verleend door het Parochie-
koor onder leiding van Arie Perk 
en het orgel en de piano worden 
bespeeld door Irina Boronjenkova. 
Informatie vooraf is te verkrijgen via 
e-mail: idabouma@planet.nl.

Voor de Bilthovense katholieken werd aan de Gregoriuslaan een kerk 
gebouwd die op 10 mei 1926 werd ingewijd en die de naam kreeg O nze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand [ HvdB] .

Zorgen Wmo Adviesraad 
over clië nten Vitras

De Wmo Advies Raad De Bilt maakt zich zorgen over hoe het verder moet 
met de clië nten die gebruik maken van de thuiszorg van Vitras. Vitras 
heeft het contract met verschillende gemeenten opgezegd omdat de kosten 
niet meer gedekt worden door de bijdragen die de gemeenten betalen. De 
gemeente De Bilt betaalde al een hoger bedrag per uur dan andere gemeen-
ten, en wil niet opdraaien voor de tekorten die door andere gemeenten 
veroorzaakt zijn. 

Jan van ’t Land, voorzitter van de Wmo Advies Raad is bang dat de clië nten 
straks de dupe zijn van de strijd die tussen gemeente en Vitras wordt uitge-
vochten. ‘We begrijpen wel dat de gemeente voet bij stuk houdt. Maar als 
Vitras zich uit De Bilt zou terug trekken, zitten de clië nten met de gebakken 
peren. Wij pleiten er dan ook voor dat de gemeente met Vitras in gesprek 
blijft, om zo de belangen van de clië nten veilig te stellen.’ De Wmo Advies 
Raad heeft op haar website een forum geopend waar clië nten kunnen reage-
ren op de onenigheid tussen gemeente en Vitras. Op www.wmoadviesraad-
debilt.nl kunt u uw reactie kenbaar maken. Voor meer informatie: Jan van ’t 
Land, (030) 2290362 of 06- 24904640

Op deze wijze wil ik u, ook namens de andere familieleden, danken voor 
uw warme belangstelling ons betoond na het overlijden van mijn lieve 
vrouw en mama, dochter, schoondochter, zus, schoonzus en tante

Jolanda Koopman -  Boshuis

Uw medeleven is ons in deze tijd tot grote steun.
 Uit aller naam:
 
 Ruud Koopman 
    C hris
Maartensdijk, januari 2009
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‘Acda en De Munnik zingen, van-
daag ben ik gaan lopen en waar ik 
heb gelopen is van nu af aan een 
weg. Dat geldt ook voor het hospice. 
We zijn gaan lopen en hebben de 
afgelopen anderhalf jaar al heel veel 
wegennetjes bewandeld’, zegt direc-
teur Inge Jansen-de Bos in haar ope-
ningswoord. ‘We hebben nieuwe tra-
dities gevormd waar we aan gehecht 
geraakt zijn.’ Zij vergelijkt de wijze 
waarop hospice Demeter draait met 
de paadjes die gevormd zijn door te 
gaan lopen. ‘Maar er liggen nog hele 
gebieden die door ons ontdekt kunnen 
worden. Elke patië nt, elke naaste is 
een wereld die nog door ons ontdekt 
moet worden.’ 

E erste boek
Inge Jansen prijst de enthousiaste 
wijze waarop medewerkers zich 
inzetten voor naasten in de laatste 
fase van hun leven. Tijdens de viering 
van het eenjarig bestaan van Demeter, 
in juni 2008, werd de medewerkers 
gevraagd hun idealen mee te nemen 
en een hoed op te zetten. Die idealen 
werden creatief vormgegeven en toen 
ontstond het initiatief om er met een 
groepje mensen een boekje van te 
maken. 
‘Het was een enorm plezier om daar-
aan te werken en we hopen dat het 
met even veel plezier gelezen wordt.’ 
Burgemeester Gerritsen is lid van 
het comité van aanbeveling. ‘U heeft 
daar ook invulling aan gegeven en 
we voelen ons echt gesteund’, aldus 
Inge Jansen. Zij overhandigt hem 
vervolgens het eerste exemplaar van 
Gouden Idealen. 

E xt ra glans
De burgemeester noemt hospice 
Demeter één van de belangrijkste 
onderdelen van de microwereld van 
de gemeente De Bilt. ’Een plek waar 
de medemenselijkheid op een bijzon-
dere manier tot uitdrukking komt. 
Als we elkaar een gelukkig Nieuw-
jaar toewensen denken we in de eer-
ste plaats aan plezierige en jolige 
gebeurtenissen, maar het gaat ook 
over de zware dingen van het leven. 
Die zware dingen komen op een heel 
mooie manier tot uitdrukking bij Aca-
demisch Hospice Demeter.’ Gerritsen 
is er trots op dat Demeter in De Bilt  

gehuisvest is. ‘Het geeft extra glans 
aan onze mooie gemeente en het geeft 
de mensen die hier wonen en werken 
een trots gevoel dat deze instelling 
in onze gemeente staat. Het is een 
plek waar mensen niet voor de dood 
staan, maar nog midden in het leven 
staan en waar ze bij dat leven, hoe 
moeilijk het vaak ook is, nog worden 
geholpen.’ 

De burgemeester complimenteert de 
samenstellers van het boek en hoopt 
dat het gretig aftrek zal vinden. Gou-
den Idealen kost 12,50 euro. Informa-
tie op www.hospicedemeter.nl. 

Idealen in boekvorm gebundeld 
tot Gouden Idealen

door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen ontving op dinsdag 6 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van het Academisch Hospice Demeter het eerste exe mplaar van het boek Gouden Idealen. 

De goedbezochte receptie vond plaats in de Rudolf Steinerschool in De Bilt, tegenover hospice Demeter. 

Direc teur I nge Jansen-de Bos reikt het eerste ex emplaar van Gouden I dealen 
uit aan burgemeester Gerritsen. 

Anne-Marie Mineur, waarnemend 
voorzitter van de SP, memoreerde 
een aantal hete hangijzers binnen de 
gemeente De Bilt. Hangijzers waarbij 

de SP een actieve rol heeft gespeeld. 
Bijvoorbeeld de kwestie van het wel 
of niet aanleggen van een golfbaan 
in Maartensdijk, waarbij het laatste 

nieuws is dat er een onderzoek komt 
naar interesse onder de bewoners van 
Groenekan en Maartensdijk naar aan-
leg van een golfbaan. 

Ook de vraag van bewoners in De Bilt 
naar een buitenbad werd genoemd: 
deze vraag lijkt toch gehonoreerd 
te gaan worden. De Thuiszorg werd 
genoemd, waar Vitras voorlopig toch 
actief blijft. Op het verlanglijstje van 
de SP voor 2009 en later staan meer 
betaalbare woningen en aandacht 
voor behoud van de natuur. 

Tweede kamer
De politiek op nationaal niveau werd 
aangekaart door Sadet Karabulut, lid 
van de Tweede Kamer. Zij bleef voor-
al stilstaan bij de kredietcrisis en wat 
dit zou gaan kunnen betekenen voor 
gewone burgers. Karabulut hekelde 
de graaicultuur en pleitte voor een 
eerlijke verdeling in een enorm rijk 
land als Nederland. 

SP  kijkt terug
door Sy lvia van der Laan

Het nieuwe jaar werd 4 januari jl. door de leden van de Socialistische P artij De Bilt ingeluid met een borrel 
en warm buffet bij café - restaurant De Griffel in De Bilt. Naast de gezellige onderlinge borrelpraat werd een 
( terug- ) blik geworpen op de politiek van het afgelopen jaar, zowel op lokaal als op ( inter- ) nationaal niveau. 

Sad et Karabulut is niet optimistisc h met betrekking tot 2009.

Midwinterborrel door 
Theater in ‘t Groen

Op zondagmiddag 25 januari verzorgt Theater in ‘t Groen een midwinter-
borrel in dorpshuis De Groene Daan. Aan het begin van het nieuwe jaar 
staan we graag nog eens stil bij de succesvolle opvoeringen van Een Mid-
zomernachtsdroom op Fort Ruigenhoek. Zes uitverkochte voorstellingen 
op een rij! Desondanks zijn er nogal wat mensen die geen kaartje hebben 
bemachtigd. Inmiddels is er echter een dvd van de voorstelling verschenen, 
samengesteld door Hans Brouë r, die we tijdens deze middag zullen presen-
teren. Het gaat hierbij om een volledige registratie van de voorstelling met 
prachtige beelden en unieke geluidsopnamen. Een leuk aandenken van een 
bijzonder evenement in Groenekan. 

De midwinterborrel vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur. Alle medewerkers 
van Theater in ’t Groen en andere belangstellenden zijn van harte uitgeno-
digd. Uiteraard is de dvd van de voorstelling tijdens deze middag te koop 
(kosten 10 euro). Later dit jaar zal de ‘making of’ verschijnen, een dvd die 
een kijkje achter de schermen biedt van dit project; uiteindelijk waren er 
125 medewerkers bij betrokken die voornamelijk uit Groenekan afkomstig 
zijn. Het is mogelijk om in te schrijven voor beide dvd’s die samen 15 euro 
kosten. (Voor mensen die vooraf ingetekend hebben en voor medewerkers 
van Theater in ’t Groen geldt een lager tarief).

U kunt de dvd ook bestellen (e-mail info@theaterinhetgroen.nl). Voor 
bestellingen buiten Groenekan moeten we helaas portokosten berekenen.

ingezonden mededeling

Nieuw bestuur 
De Stichtse Rijnlanden 

aan de slag
Op donderdagmiddag 8 januari is tijdens een algemene vergadering 

het nieuw gekozen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
landen geï nstalleerd. Aansluitend hebben de leden van het algemeen 
bestuur uit hun midden de leden van het dagelijks bestuur gekozen.

Het dagelijks bestuur van het waterschap bestaat uit vier leden, die hoog-
heemraden worden genoemd. Hoogheemraden zijn te vergelijken met 
wethouders van een gemeente. Zij beheren de verschillende portefeuilles 
en zorgen voor het dagelijks bestuur van de organisatie. 

Hoogheemraden
De volgende vier hoogheemraden zijn gekozen: G.P. (Guus) Beugelink 
(Water Natuurlijk), E.J. (Elie) Miltenburg (CDA), J.G.M. (Jan) Reerink 
(PvdA) en H.A.P. (Huub) van der Maat (agrarië rs).

C ollegevorming
Na de verkiezingen hebben alle partijen aan de grootste fractie Water 
Natuurlijk (WN) gevraagd om het voortouw te nemen om tot een breed 
gedragen bestuursprogramma te komen, op basis waarvan een afspiege-
lingscollege gevormd kan worden. WN heeft hiermee ingestemd en een 
concept bestuursprogramma opgesteld. Na commentaar en tekstadviezen 
van diverse fracties is het concept op slechts enkele onderdelen aange-
past. Hoewel het bestuursprogramma naar het oordeel van diverse partijen 
niet de schoonheidsprijs verdient, heeft de groots mogelijke meerderheid 
aangegeven dat het wat hun betreft de basis kon vormen voor een breed 
gedragen Dagelijks Bestuur. Tot veler verrassing heeft WN, na geheime 
beraadslagingen, echter gekozen voor een coalitie bestaande uit WN, CDA, 
PvdA en LTO.

Niet representatief
Deze coalitie die goed is voor 16 zetels kan blijkens mededeling rekenen op 
steun van Geborgd Natuur die met 2 zetels in het AB is vertegenwoordigd. 
De gezamenlijke fracties, te weten Waterschap @Inwonersbelangen, SGP, 
Algemene Waterschapspartij, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren, die 
opereren onder de naam G7, betreuren deze gang van zaken om verschil-
lende redenen:
Er is geen sprake van een afspiegelingscollege doordat de centrumpartijen 
zijn  uitgesloten. De optie voor een vijfde DB lid is ondanks de steun van 
de LTO niet onderzocht; er is gebrek aan transparantie bij de vorming van 
het Dagelijks Bestuur. Ondanks een in het voortraject geaccordeerde pro-
fielschets werden de kandidaten nog tijdens de laatste programmatische 
vergadering bekend gemaakt.
Het voorgestelde college is niet representatief. Door het uitsluiten van de 
G7, VVD en de Kamer van Koophandel zijn de belastingbetalers die goed 
zijn voor 75 %  van de inkomsten niet vertegenwoordigd. De G7 is tevens 
beducht dat deze coalitie zijn investeringswensen wil realiseren ten koste 
van de financië le en andere belangen van de overige belastingplichtigen. 
Derhalve zullen wij deze coalitie kritisch volgen en daar waar nodig onze 
kiezers dienen door constructieve voorstellen aan het AB voor te leggen.



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan

0346 21 19 92

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

IJsbergsla .................... krop 0,99

Witlof ...................... 500 gram 0,79

Worteltjes ................ 500 gram 0,69

Kiwi's........................500 gram 0,99

Druiven .....................500 gram 0,99

Mooie
Bananen Vers gesneden

Ananas 0,99
kilo

volle bak

Vers van de Traiteur

Alleen donderdag
D-spruiten ...................................................héél kilo 1,00
Tomaten .....................................................héél kilo 1,00
Alle Rauwkostsalades .................................................

Alle Stamppotten ........................................................

 .................................................

 ........................................................
200 gram

1,00
Geschrapte

0,99
Vers gesneden

Landwaart groente en fruit

Chili con Carne ................................ 100 gram 0,89
Kabeljauw-venkel schotel
met mosterd saus .............................. 100 gram 0,99
Pasta met gevulde kip
en pestosaus .................................... 100 gram 0,99

Pitloze

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,
DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18
www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C8 2.2 16V LPG G3, D GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C,

2X SCHUIFD, LMV, PARKEERS, REGENS, RAD/CD, TREKH, 200.000KM .............................  `04 €. 13.950,-

PEUGEOT

1007 1.4 GENTRY, ZILV GR MET, ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ..................  `06 €. 12.950,-

206 1.4 16V QUICK SILVER, ZILVER MET, AIRCO, RAD/CD, LMV, 27.000KM ........................  `05 €. 9.250,-

206 X-LINE 1.4 5DRS, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 95.000KM ..................  `03 €. 7.000,-

206 SW 1.4 HDI, GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD/NAV, 108.000KM ....................................  `04 €. 7.250,-

307 SW 1.6 16V  LPG G3, GRIJS MET, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV, 120.000KM ...............  `04 €. 9.950,-

407 XS 2.2 16V AUT, WIT, ZWART LEDER, CLIMATE C, CRUISE C,

RAD/CD, LMV, ABS, ESP, PARKEER HULP, AFN TREKHAAK, 68.000KM ..............................  `04 €. 14.750,-

607  2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,

CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM ...................  `03 €. 13.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO

CITROËN C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB,

ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, CRUISE C, 73.000KM ...............................................................  `05 €. 14.950,-

CITROËN PICASSO 1.8 16V CHRONO, PAARS/GRIJS MET, ER, CV, SB,

CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD, ABS, 101.000KM ................................................................  `06 €. 10.950,-

CITROËN XSARA 1.6, 5DRS, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, 145.000KM ..................  `03 €. 6.950,-

RENAULT MODUS 1.6 16V AUT, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,

CRUISE C, RAD/CD, LMV, AIRBAGS, MLV, 3.300KM .............................................................  `07 €. 16.950,-

RENAULT LAGUNA 1.8 16V AUT LPG G3, D BLAUW, CC, CLIMATE, 200.000KM ..................  `02 €. 5.950,-

HONDA CIVIC 1.3 HYBRID AUT, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C,

CRUISE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD, AIRBAGS, ABS, 10.000KM .......................................  `07 €. 19.700,-

BUDGET CARS

CITROËN XANTIA 1.8 16V, NIEUWE APK, ZO MEENEMEN, .................................................  `96 €. 750,-

PEUGEOT 106 1.1I ETOILE 3DRS, GRIJS, NIEUWE APK, .....................................................  `94 €. 1.250,- 

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540



Het bestuur van de afdeling is in 
2008 volledig vernieuwd, vertelde 
hij. Maar er gaat landelijk ook het één 
en ander gebeuren. Het is de bedoe-
ling dat de ontelbare afdelingen wor-
den samengevoegd tot één landelijke 
organisatie. Een enorme klus die ook 
voor deze afdeling veel extra werk 
betekent. Een wens van de afdeling 
is om ook in Maartensdijk een Rode 
Kruisgebouw neer te zetten. Men 
heeft zelfs al een locatie op het oog. 
Of dat gaat lukken, ligt onder meer 
aan de gemeente De Bilt. Het zou in 
Maartensdijk een extra impuls bete-
kenen voor het Rode Kruiswerk. Men 

zou daar dan ook weer van start kun-
nen gaan met EHBO-cursussen. De 
samenwerking tussen Maartensdijk 
en De Bilt is overigens uitstekend 
liet de voorzitter weten. Het bestuur 
heeft als goed voornemen om in het 
nu begonnen jaar wat meer zichtbaar 
te worden. Dat geldt overigens niet 
zo zeer voor mezelf, voegde hij er 
aan toe. 
Het Rode Kruis wil sowieso wat meer 
naar buiten treden. Een mogelijkheid 
daartoe zou bijvoorbeeld het aanbie-
den van maatschappelijke stageplaat-
sen kunnen zijn. Er is door ons weer 
veel gedaan het afgelopen jaar, meld-

de Tijsma. Als voorbeeld noemde hij 
onder meer het rolstoelduwen en de 
hulpverlening bij sportevenementen. 
Ook op deze koude zaterdagmiddag 
zijn er Rode Kruismensen paraat op 
de ijsbaan om schaatsers die kwet-
suren oplopen op te vangen. Met 
voldoening meldde hij ook dat door 
ijverige medewerksters 30 paar witte 
handschoenen zijn gebreid (met een 
rood kruis er op!). Die handschoe-
nen staan de hulpverleners op koude 
dagen ten dienste, zodat ze bij het 
verlenen van bijstand in ieder geval 
warme handen houden.

Waardering
Burgemeester Gerritsen wenste alle 
aanwezigen een gelukkig en vooral 
ook gezond Nieuwjaar toe. Hij heeft 
veel waardering voor het Rode Kruis 
en voor vrijwilligers in het algemeen, 
zo liet hij weten. In de gemeente De 
Bilt zijn heel veel mensen bezig voor 
anderen. Het Rode Kruis is daar een 
goed voorbeeld van. Hij denkt dat 
het ook leuk is om daar bij te horen, 
anders zouden de mensen niet zo lang 
verbonden blijven aan deze club. De 
vrijwilligers van het Rode Kruis kom 
je overal tegen. Ze zetten zich in 
uit liefde voor hun medemens. Daar 
mogen ze best trots op zijn en deze 
jubilarissen in het bijzonder, besloot 
burgemeester Gerritsen zijn inleiding 
voordat hij begon met het uitreiken 
van de onderscheidingen.

Huldiging
Zeven medewerkers stonden daar-
voor deze middag op de lijst. Helaas 
waren ze er niet allemaal. Zo kon 
de onderscheiding nog niet worden 
uitgereikt aan Herman Doornenbal. 
Deze is 50 jaar verbonden aan het 
Rode Kruis. Zijn sleutelwoorden zijn 
voldoening en naastenliefde. Door de 
vele opleidingen bij het Rode Kruis 
kon hij daarna ook voor anderen iets 
doen. Arie Kemp was wel aanwezig. 
Deze veehouder is ook 50 jaar ver-
bonden aan het Rode Kruis. Hij werd 
ingezet bij rampen, evenementen en 
voor eerste hulp. Samen met Klaas 
Otter (helaas overleden) en Herman 
Doornenbal vormde hij een bekend 
Maartensdijks trio. Geertrui Lam is 
al 30 jaar actief. Ze heeft het hulp-
verlenen in de genen, lezen we in de 
schets die de afdeling van haar heeft 
gemaakt. Haar vader en broers zijn 
en waren allen actief in dit werk. 
Ook 30 jaar actief is Trees Brugman, 
in het bijzonder bij de sociale acti-
viteiten, waaronder het begeleiden 
van het handwerken. Maar ook heeft 
zij jarenlang de bingo verzorgd in 
de Bremhorst. Cathy Hamster was 
helaas niet aanwezig om gehuldigd 

te worden. Sociale hulp is haar spe-
cialiteit. Ze helpt mee bij de creatieve 
middagen. Ze is ook in de kraam van 
welfarespullen te vinden op evene-
menten. Cathy helpt waar nodig is 
en doet dat nu 10 jaar. Anneke Doorn 
(35) is 20 jaar actief bij de EHBO. 
Ooit begonnen met een EHBO-cursus 
is ze blijven hangen, zoals dat wel 
vaker schijnt voor te komen. Ten-
slotte was voorzitter Douwe Tijsma 
zelf aan de beurt. Hij is 20 jaar actief 
voor het Rode Kruis, het laatst als 
voorzitter van de afdeling. Ook hij 
is ooit begonnen met een EHBO-
cursus. Douwe assisteerde in 1995 
bij de evacuatie van Culemborg toen 
daar de dijk dreigde door te breken. 
Hij hielp bij de opvang van tsuna-
mieslachtoffers in het calamiteiten-
hospitaal in Utrecht in 2005. Tijsma 
rijdt de rolstoelbus en heeft ook een 
zekere vermaardheid in het spelen 
van ‘slachtoffer’ bij oefeningen. Hij 
helpt ook mee met de inzameling van 
oud papier. Na de huldiging bleven 
de Rode Kruismensen nog lang bij 
elkaar. Het is duidelijk: je inzetten 
voor het Rode Kruis is heel mooi en 
zinvol maar daarnaast is het ook nog 
eens een gezellige club.

Dominee Abraham Jacob Wijnmaalen 
is in Delft geboren op 7 februari 
1914. Hij kwam als predikant van 
de Nederlands Hervormde Kerk aan 
de Dorpsweg in Maartensdijk op 5 
maart 1952, alwaar hij werd beves-
tigd door de bekende hervormde pre-
dikant en Tweede Kamerlid dominee 
P. Zandt uit Delft. Met emeritaat ging 
ds. Wijnmaalen per 1 mei 1979, maar 
was nog werkzaam in Maartensdijk 
tot 12 januari 1983. Op dat moment 
deed zijn opvolger de huidige preses 
van de Hersteld Hervormde Kerk ds. 
D. Heemskerk zijn intrede. De vorige 
gemeenten waar hij predikant was, 
zijn Oldebroek en voordien Leer-
broek. In 1943 en 1944 was Ds. Wijn-
maalen hulpprediker in Delft. 

Huisschilder
In december 2003 spraken Koos 
Kolenbrander en Maurits Schmidt 
met ds. Wijnmaalen in het huis van 
zijn schoonzoon oud-wethouder Van 
Leeuwen, die met z 'n gezin pal naast 
'zijn' kerk woont. Dat interview is 
gepubliceerd in het december 2003- 
en themanummer van St. Maerten, 

het tijdschrift van de historische ver-
eniging Maartensdijk. De predikant 
studeerde in Leiden en Utrecht. Na 
eerst huisschilder te zijn geweest 
doorliep hij het gymnasium, waarna 
hij tijdens de oorlog met zijn studie 
in Leiden begon, die hij in Utrecht 
vervolgde Vanouds was Leiden vrij-
zinnig, in Utrecht studeerden meest 
mensen van-uit de Gereformeerde 
Bond.' 

Ds. Wijnmaalen vertelde: 'Mijn voor-
geslacht was, zoals dat heet 'onkerke-
lijk'. Niet te verwarren met buitenker-
kelijk. 'Onkerkelijken' zijn mensen, 
die in plaats van naar de kerk gaan, 
thuis preken lezen. Deze groep is ont-
staan, nadat koning Willem I in 1816 
met het Algemeen Reglement de kerk 
reorganiseerde tot een bestuurskerk 
met veel staatsinvloed. 

Toen hij jong was gingen zijn ouders 
kerken in de Ned. Herv. Kerk in Delft 
bij de reeds eerder genoemde Ds. P. 
Zandt. Deze was gewoon hervormd 
op grond van de Drie Formulieren 
van Enigheid, welke de grondslag 

vormen van de Ned. Herv. Kerk. In 
die lijn noemde ds. Wijnmaalen zich 
gewoon hervormd.' 

Mijn gemeente
Ds. Wijnmaalen trof in Maartens-
dijk in 1952 ‘een gemeente met haar 
eigen kenmerken aan. In ieder geval 
trouw en er behoorden mensen toe, 
die bekend stonden vanwege hun 
Gods-vreze’. Hij is het niet altijd 
met iedereen eens: 'Neen, inderdaad. 
Mijn mening is, dat alleen de gere-
formeerde leer recht heeft op en in 
de N.H. Kerk. Immers dat blijkt uit 
de grondslag. Toen in de buitenge-
wone wijkgemeente Advent dan ook 
Ds. Lamfers (thans Weesp) predi-
kant werd, kon ik hem wel als mens, 
maar niet als predikant respecteren. 
Als mens gingen wij dan ook samen 
naar de Ringvergadering en hadden 
wij een goede verstandhouding. Als 
predikant was ik van mening. dat hij 
onterecht in mijn gemeente stond en 
dus waren wij het totaal met elkaar 
oneens.'

Zandmannetje
Ds. Wijnmaalen was voor een stipte 
zondagsheiliging. Bij vacaturebeur-
ten ging hij te voet naar bijvoorbeeld 
Groenekan, De Bilt en Lage Vuur-
sche en was het een goede gewoonte 
dat gastpredikanten in Maartensdijk 
van zaterdag tot maandag verbleven. 
Hij hield van huis-uit van correct 
gekleed gaan. ‘Ds. P. Zandt, bij wie 
wij vroeger in Delft kerkten, hield 
daar ook van. Hij was een eenvou-
dig, maar ook een deftig man. Hij 
had stijl en dat kan ik waarderen. Ik 
ben een 'Zandtmannetje'. En laat ik 

daarbij duidelijk zeggen, dat stijl heel 
wat anders is dan verwaandheid. Dat 
heeft niets met elkaar te maken.

Niet ‘Samen op Weg’ 
De interviewers confronteerden ds. 
Wijnmaalen in 2003 nog met het 
Samen op Weg-proces: ‘In het Her-
vormd Centrum (achter de kerk aan 
de Dorpsweg) vergaderen regelma-
tig gelijk-gestemde bevindelijken 
uit het gehele land rond het blad 
‘Het Gekrookte Riet'. Daar wordt 
vaak gesproken over het wel of niet 
meegaan met het 'Samen Op Weg'- 
proces’. De toen 89-jarige predikant 
was daar ook helder over: 'Het is 
natuurlijk een uitgesproken zaak, dat 
wij daaraan niet meedoen. Dat wordt 
helaas een scheuring. De tijd zal het 
leren. Een ding staat vast. De predi-
king van Gods Woord zal, hoe dan 
ook, doorgaan tot aan het eind der 
tijden. 

Totdat de laatste uitverkorene, een 
lid van die ene Algemene Christe-
lijke Kerk, zal zijn toegebracht. Dan 
vergaat de wereld. En niemand zal 
kunnen zeggen, de weg niet geweten 
te hebben'. 

De begrafenis van ds. Wijnmalen is 
a.s. vrijdag 16 januari op de begraaf-
plaats aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. Voorafgaand zal er een 
dienst zijn in het kerkgebouw van de 
Hersteld Hervormde Gemeente aan 
de Dorpsweg in Maartensdijk.
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‘Zandtmannetje’ ds. Wijnmaalen overleden
door Henk van de Bunt

Op zondag 11 januari jl. kwam er na ruim 94 jaar een einde aan het aardse leven van ds. A. J. Wijnmaalen, 
die van 1952 tot 1979 als predikant verbonden was aan de Hervormde Kerk aan de Dorpsweg in 

Maartensdijk. De predikant was ruim een kwart eeuw het gezicht van het kerkelijk karakter
in deze gemeente.

Ds. A.J. Wijnmaalen overleed jl. zon-
dag: ‘Een ding staat vast. De predi-
king van Gods Woord zal, hoe dan 
ook, doorgaan tot aan het eind der 
tijden’.

Rode Kruis wil dependance in Maartensdijk 
door Martijn Nekkers

Zoals ieder jaar hield ook het Rode Kruis afdeling De Bilt weer haar nieuwjaarsreceptie. In het gebouw aan 
de Laurensweg troffen de leden elkaar afgelopen zaterdag in een gemoedelijke sfeer. Bij deze gelegenheid 
werd van de mogelijkheid gebruik gemaakt om enkele jubilarissen in het zonnetje te zetten. Daarvoor was 
burgemeester Gerritsen speciaal naar de thuisbasis van de afdeling gekomen. Maar eerst hield voorzitter 

Douwe Tijsma een toespraak waarin hij terugblikte en vooruit keek. 

De jubilarissen in de vrieskou. V.l.n.r.: Trees Brugmans, Geertrui Lam, Anne-
ke Doorn, Douwe Tijsma en Arie Kemp.

Lezing over Vreemdelingschap
In de winterperiode 2008-2009 organiseert het regionale comité Gooi en 
Sticht van ‘In de Rechte Straat‘ een aantal lezingen over het thema Vreem-
delingschap. Op woensdag 21 januari 2009 zal ds. J.C. de Groot uit Dor-
drecht in dit kader een lezing verzorgen over ‘Vreemdelingschap; Nadere 
reformatie’. Met deze lezingen hoopt de organisatie onderricht te geven 
vanuit de Bijbel ter verdieping en verrijking van het geestelijk leven. Na de 
lezing is er gelegenheid voor vragen. De locatie voor de lezing is een zaal 
van de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk. De aanvang is 
om 19.45 uur en de entreekosten zijn 3 euro. De netto-opbrengst van deze 
avonden komt ten goede aan projecten van de IRS. Van iedere lezing wordt 
een samenvatting uitgereikt. Voor nadere informatie:www.inderechtestraat.
nl/thema-avonden of e-mail ja-st@hetnet.nl of tel. 0346 213445.
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Is uw bedrijf toe aan een nieuwe koers?
Overview geeft advies op maat!

www.overviewbv.nl
John Baken
Oosterspoorlaan 14
3739 KJ Hollandsche Rading
tel: 06 -2159 6772 Overview: waarde in het vooruitzicht

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Uitverkoop van 
diverse geuren:

o.a. Davidoff, Jil Sander 
en Calvin Klein geuren.

Kortingen van 25 tot 50%
Ook 25% korting op het Olily 

assortiment.

Geldig tot eind januari 2009
OP = OP

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Tulpen  2 bos  7,95

Anemonen bos  3,95

Amaryllis bos 3,95

Hyacint in pot (3) 2 voor 5,-

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Sandra Floor
Nieuwe Weteringseweg 80
3737 MD Groenekan

Tel: 0346-214714
Mobiel: 06-44222824

E-mail: saniya@xs4all.nl

Ze zijn de spiegels van uw lichaam
Verwen daarom uw voeten

Welkom bij uw pedicure

Standaard- of verwen- 
voetbehandelingen

Hot/Cold Stone Massage
Binnenkort ook mogelijkheden 

voor Shiatshu massage

Vershof, Den Dolder, Hilvertshof en Gijsbrecht v. Amstel in Hilversum

Dorpsweg 118 en Maertensplein 23 in Maartensdijk, Tel.: 0346 - 211 235

Langlauftaart
met choc. créme en kersen

€ 7,95

Waldkornpuntjes
4 +1 gratis

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen inktpatronen

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Hubo Maartensdijk is een uitgebreide doe- het- zelf zaak 
met een gezonde groei. Vanwege het vertrek van é é n van 
onze medewerkers zijn wij met spoed op zoek naar een 
nieuwe collega die graag de handen uit de mouwen wil 
steken en mee wil groeien met ons bedrijf.

Werkzaamheden:
Je verricht kassa werkzaamheden, je verwerkt binnenko-
mende goederen en vult vakken. Je bent verantwoordelijk 
voor de verkoop en presentatie van doe-het-zelf artikelen. 
In de winkel benader je klanten actief. Je verkoopt, advi-
seert en geeft ze de beste service. Samen met je collega’s 
zorg je voor een aantrekkelijke en nette winkel.

Wij zoeken een flexibele, enthousiaste collega met oog 
voor de klant. Ben jij 1 dag in de week beschikbaar en op 
zoek naar een leuke (bij)baan?  Spreek doe-het-zelf jou 
aan?  Dan hebben wij precies de baan voor jou!

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Jan de Haan, 
tel. 06-15304116 of kom je langs bij: 
Hubo Maartensdijk
Dorpsweg 170
3738 CL  MAARTENSDIJK.

De eerste de beste

Optreden Nieuwstad Operette
Zingen is een fantastische hobby vinden de 30 
leden van het operette koor ‘Nieuwstad Operette’ 
uit Nieuwegein. Het koor is opgericht op 4 novem-
ber 1974 en verzorgt al jaren diverse concerten, 
‘Weense avonden’ en optredens op diverse locaties. 
Onder leiding van de dirigent Hans C. Janssen 
brengen zij deze avond een avondvullend concert 
met prachtige operettemelodieë n. 
Houdt u van operettemuziek, dan mag u dit mooie 
concert niet missen. Datum: Maandag 19 janu-
ari 2009 Locatie: Recreatieruimte Dijckstate Tijd: 

19.30 uur (zaal open 19.00 uur). Kosten: € 4,00 
(incl. 1 x koffie of thee) 
 
Werken met Kralen
Al eeuwen werken mensen met kralen. Met eenvou-
dige of moeilijkere technieken worden de mooiste 
resultaten bereikt. Op donderdagmiddag 22 januari 
2009 start een cursus van 6 lessen in Westbroek 
om verschillende technieken te leren en om uw 
eigen gekozen model te maken. Wilt u liever mooie 
kaarten leren maken dan is er ook op deze 6 don-
derdagmiddagen de mogelijkheid om verschillende 
technieken te leren. Deze beide cursussen bestaan 
uit 6 lessen en zijn tweewekelijks, te starten op 
donderdag 22 januari. De locatie is het Informatie-
punt SWO in Westbroek (Rabobank). Tijd: 14.00 
tot 16.00 uur. Kosten: € 20,00 (excl. materiaal kos-
ten). Aanmelden bij SWO vestiging Maartensdijk 
tel: 0346 214161.



In een goedgevulde sporthal De Vier-
stee waren niet alle DOSsers vanaf 

het eerste fluitsignaal even goed bij 
de les. Skunk trok wel direct fel van 

leer en liet DOS steeds achter de fei-
ten aanlopen. DOS speelde hierdoor 
veel te onrustig en probeerde wel in 
het aanvalsspel te komen maar dit 
lukte maar sporadisch. Skunk pakte 
enkele punten voorsprong maar onder 
aanmoediging van het publiek knokte 
DOS zich terug. Bij de rust keken de 
Westbroekers tegen een overbrugbare 
achterstand aan van één punt (6-7).

De tweede helft ging de wedstrijd 
lange tijd gelijk op. Toen DOS hal-
verwege de 2e helft via 10-11 op een 
12-11 voorsprong kwam, leek het de 
goede kant op te gaan. Helaas kende 
Skunk vanaf dat moment een korte 
periode dat alles raak werd gescho-
ten en men snel een voorsprong kon 
nemen die niet meer werd prijs gege-
ven. 

Uiteindelijk verloor DOS deze wed-
strijd met 13-18. Aankomende zater-
dag is DOS vrij en volgende wacht 
een uitwedstrijd tegen koploper RDZ 
uit Zeist.

 De Vierklank 7 14 januari 2009

advertentie

Nadat vorige week VEO uit Voorburg 
in een spannend duel nipt werd ver-
slagen met 25-24, reisden de korfbal-
lers van Tweemaal Zes dit weekend 
af naar Zeeuwse Fortis. Deze ploeg 
deelt de laatste plaats met VEO en 
SDO. In een duel dat alleen de eerste 
tien minuten een wedstrijd was, wist 
Tweemaal Zes met 8-20 te winnen.
Voorafgaande aan de wedstrijd van 
Tweemaal Zes 1 tegen Fortis 1 moest 
het tweede team uit Maartensdijk 
aantreden tegen Fortis 2. Dit duel, 
waarbij trainer/coach Maarten van 
Ginkel vanwege verplichtingen elders 
niet aanwezig kon zijn en vervan-
gen werd door Marcel Bos, werd 
na een achterstand van 4 doelpun-
ten uiteindelijk toch met een knappe 
overwinning (13-15) afgerond. Door 
het verlies van koploper Maassluis 2 
staan de Maartensdijkers bij aanvang 
van de returnwedstrijden nu alleen op 
kop in de reserve 1ste klasse. Daarna 
was het de beurt aan Tweemaal Zes 

1. In een sfeerloze ambiance startte 
deze wedstrijd gelijkopgaand. Fortis 
nam in het begin een voorsprong van 
2-1 en 3-2. Tweemaal Zes kon in het 
begin, wat moeilijk draaiend, lastig 
de korf vinden. Na ongeveer tien 
minuten, dankzij sterk verdedigend 
werk, kon het aanwezige veldover-
wicht in doelpunten worden uitge-
drukt. De Maartensdijkers liepen uit 
naar een voorsprong van 2-7. Fortis 
bleef in deze fase er nog in geloven 
en brachten het verschil terug tot vier 
punten. De ruststand was 5-9.

De tweede helft wilde Tweemaal Zes 
de score op voeren door scherper 
af te ronden dan in de eerste helft. 
Ondanks het feit dat er van echte 
scherpte geen sprake was, kon de 
voorsprong toch gemakkelijk worden 
uitgebouwd. Fortis was aanvallend 
niet bij machte om iets te forceren 
en speelde zodoende, mede ook door 
het gebrek aan support vanuit de 

zaal, als een echte degradatiekandi-
daat. Het waren nota bene de meege-
reisde Tweemaal Zes supporters die 
zich lieten horen. De laatste fase van 
de wedstrijd werd aan maar liefst 4 
invallers nog speeltijd gegund en de 
eindstand werd uiteindelijk door een 
ver schot van invalster Sabine van 
Dongen bepaald op 8-20 in het voor-
deel van Tweemaal Zes. De jarige 
Bart Drost werd topscorer met vijf 
treffers. Tweemaal Zes haalde in dit 
duel niet zijn aanvallende niveau, 
maar wist toch relatief eenvoudig 
twintig keer te scoren en dat is posi-
tief. Aangezien de overige ploegen 
in de top van de poule eveneens wis-
ten te winnen, blijft de voorsprong 
van Tweemaal Zes twee punten op 
de ranglijst. Volgende week reist de 
ploeg voor de eerste returnwedstrijd 
af naar Albatros in Zwijndrecht. De 
eerste ontmoeting van het zaalsei-
zoen werd tegen Albatros met 21-12 
gewonnen. Aanvang: 19.30 uur. 

Tweemaal Zes eenvoudig langs F ortis

De 5de  editie van het jaarlijkse darttoernooi bij SV M is gewonnen door het 
koppel Lowie St am en Marc el Kooij. ( f oto Jeroen Kemp)

Het is de dames van Salvo niet 
gelukt om van koploper Sovoco uit 
Soest te winnen. Het bezoekende 
team was vaster en meer gerou-
tineerd op alle onderdelen en dat 
betaalde zich ook uit in een 1-3 
overwinning.

Salvo is naar haar mogelijkheden 
de strijd aangegaan met Sovoco. Dit 
team had in de eerste competitiehelft 
slecht vijf sets verloren en gaat ook 
met een stevige voorsprong op kop 
in de rangschikking. Salvo startte 
goed terwijl de tegenstander wat 
startproblemen had. Vanaf 9-6 voor 
Salvo begon het team echter beter 
te spelen en moesten de Maartens-
dijkse dames erkennen dat de kop-
loper in deze set beter was. Deze set 
ging naar Sovoco met 16-25. In de 
tweede set gooide Salvo nog meer 
energie in de strijd. Beide teams 

gingen gelijk op. Verdedigend werd 
er door Salvo veel gepakt en de sco-
res gingen aan beide kanten gelijk 
op. Het was echter Salvo dat aan 
het langste eind trok en de set in 
winst omzette met 25-23. Dit kon 
het team echter net volhouden. De 
souplesse en het gemak waarmee 
de tegenstander speelde legde een 
te grote druk op Salvo. 

Coach Gert Dijkstra probeerde 
door veelvuldig te wisselen het tij 
wel te keren maar dit mocht niet 
baten. Met resp. 17-25 en 19-25 
werden de 3de en 4de set verloren. 
Het team beschikt sinds deze wed-
strijd over een brede selectie omdat 
enkele dames weer beschikbaar 
zijn na blessures en zwangerschap. 
Hierdoor heeft het team de moge-
lijkheden om een goede tweede 
seizoenshelft te spelen.  

Salvodames verliezen
eervol van koploper

Adverteren in

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan

034 6 21 19 92

IJspret

Tot laat in de middag was er ijspret dit weekend. De zon kleurde het ijs 
zac htroze. ( f oto: Annemieke van Z anten)

DOS nog steeds puntloos
De korfballers van DOS hebben ook de zevende wedstrijd niet de eerste punten kunnen pakken. Tegenstan-

der was het eveneens puntloze Skunk uit Nijmegen. DOS kende deze week een tegenslag, doordat Rowdy 
Hennipman tijdens de training zijn achillespees afscheurde. Zijn seizoen lijkt nu al voorbij.

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

VANAF DONDERDAG
15 JANUARI
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F ebruari
Stichting Aktie 68
Aktie 68 gebruikt de opbrengst voor 
de gehandicapte medemens door 
financieel bij te dragen in ontspan-
ningsactiviteiten, integratie bevor-
derende projecten en aanpassingen 
die niet via subsidies beschikbaar 
komen. 

April
Stichting P andilla Ontwikkelings-
hulp
De stichting zet zich in voor de 
kansarme kinderen in India. Door 
aan deze stichting te geven bouwt 
U mee aan de bouw van scholen in 
Hyderabad in de deelstaat Andhra 
Pradesh.

Juni
Stichting S.O.S
De stichting help de bevolking in 

de Sahellanden bij projecten van de 
lokale bevolking met geld of goe-
deren, zoals ingezamelde kleding, 
schoenen en speelgoed, ziekenhuis-
bedden, medicijnen en materialen 
om schoenen te kunnen maken. 

Augustus
Stichting Salvatoriaanse Hulpac-
tie
Deze stichting ondersteunt kleine 
ontwikkelingsprojecten in de derde 
wereld. Met de middelen probeert 
de stichting de armen aldaar, geeste-
lijk, maatschappelijk en economisch 
te ondersteunen.

Oktober
Stichting Sociaal/ Medische Hulp-
verlening aan Oost- E uropa
Deze stichting legt zich toe op de 
specifieke noden van ziekenhuizen, 
kindertehuizen en zwakzinnigenin-

richtingen in Oost Europa. Daar-
naast wordt hulp verleend aan ande-
re landen in de wereld, waar urgente 
hulp noodzakelijk is .

December
ReShare van het Leger des Heils
Het Leger des Heils geeft de kleding 
weg of verkoopt deze zonder winst-
oogmerk in de  Leger des Heilswin-
kels. Het bedrag wat hiermee vrij-
komt wordt besteed aan het niet of 
slechts gedeeltelijk gesubsidieerde 
hulpverleningswerk van het Leger 
des Heils.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Aanvragen om vergunning  ( arti-
kel 41 Woningwet)  voor:

Reguliere bouwaanvraag 1e fase
 •  Westbroek, Kerkdijk 23, ver-

nieuwen garage;
Reguliere bouwaanvraag 2e fase
 •  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

52, vernieuwen schuur;
Lichte bouwaanvraag
 •  Holl.Rading, Spoorlaan 41, 

plaatsen dakkapel voor en ach-
terzijde van de woning;

 •  Holl.Rading, Tolakkerweg 62, 
veranderen woning;

 •  Maartensdijk, Gruttolaan 32, 
oprichten bijkeuken;

 •  Maartensdijk, Gruttolaan 5, plaat-
sen erker voorzijde woning;

 •  Maartensdijk, Maertensplein 21, 
plaatsen nieuwe deur en sectio-
naal poort;

Sloopaanvraag
 •  Holl.Rading, Tolakkerweg 72A, 

slopen houten recreatiewoning;

U kunt tegen bovenstaande bouw- 
en/of sloopplannen pas een bezwaar-
schrift indienen nadat een vergun-
ning is verleend. Deze besluiten 

maakt de gemeente bekend in de 
BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-
de vergunningen’. 

Vrijstellingsverzoeken
Soms is op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening vrijstelling 
van het bestemmingsplan nodig 
voor met het bouwplan kan wor-
den ingestemd. Als dat zo is, dan 
wordt dat bekend gemaakt onder de 
rubriek ‘vrijstellingen’.

artikel 19 lid 2 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:
 •  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

173, oprichten jongvee-/droge 
koeienstal

De termijn van terinzagelegging 
start de dag na de publicatie. Gedu-
rende de termijn van terinzageleg-
ging kan iedereen zijn zienswijze 
tegen het voornemen om vrijstel-
ling te verlenen naar voren brengen 
bij burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt (Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven).

Verleende bouwvergunningen
 •  Groenekan, Ruigenhoeksedijk 

42, plaatsen werktuigen berging 
(30-12-2008)

 •  Holl.Rading, Tolakkerweg 152, 
vernieuwen garage (30-12-
2008)

 •  Maartensdijk, Dorpsweg 162, 
vernieuwen garage (18-12-
2008)

 •  Maartensdijk, Patrijslaan 22, 
vergroten woning ( 23-12-2008)

Verleende sloopvergunning 
 •  Maartensdijk, Nachtegaallaan 

38, verwijderen asbesthoudende 
materialen (19-12-2008)

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen?  Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W. U moet dat doen 
binnen zes weken van de dag na 
de verzenddatum (= datum achter 
de verleende vergunning) van het 
besluit. Ook al dient u een bezwaar-
schrift in, dan mag toch van de ver-
leende vergunning gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
U moet voor een dergelijke voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggen-
de stukken kunt u langskomen 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht op werkdagen van 8.30 
uur tot 12.30 uur. Op dinsdag is 
de afdeling tevens op afspraak 
open van 15.00 – 19.00 uur. U  
kunt een afspraak maken via 
telefoonnummer ( 0 3 0 )  228 9411. 
Voor informatie over bestem-
mingsplannen en/ of een gesprek 
met een plantoetser dient u altijd 
een afspraak te maken via boven-
genoemd telefoonnummer.

Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De Bilt:
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartens-

dijk;
•  Maartensdijk: opnieuw bestraten gedeelte voetpad Dorpsweg (deel 

van nr. 38 t/m 88) tot eind januari 2009.

In verband met de winterse weersomstandigheden is het uitvoeren van 
(weg)werkzaamheden op sommige plaatsen niet mogelijk. Dit kan leiden 
tot vertraging. Onze excuses voor het eventuele ongemak. 

Vergunningen en Toezicht Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt 
en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met:

Wijkservicecentrum ME NS De Bilt West, Tel. ( 030)  221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl

Wijkservicecentrum ME NS Maartensdijk, Tel. ( 0346)  21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.
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Kledinginzamelingen 2009 in alle
kernen van Gemeente De Bilt

De Bilt gaat integraal 
handhaven

Waarom een integrale handhavingsnota?
Op 18 december jongstleden heeft de gemeenteraad de integrale handha-
vingsnota vastgesteld. Dat betekent dat gemeente De Bilt bouw- en milieu-
regels integraal gaat handhaven. Integraal betekent dat controleurs naar 
beide gebieden kijken: bouwen en milieu. 

Wat merkt u burger of bedrijf van deze integrale aanpak?
In de meest eenvoudige situatie komt er een toezichthouder bij u langs, die 
u in hetzelfde gesprek vertelt van welke overtreding er sprake is. Daarbij 
maakt het in principe niet uit of er een bouw- of een milieutoezichthouder 
bij u langs komt. Een voorbeeld: Er komt een bouwinspecteur bij een gara-
ge langs vanwege een uitbouw van het bedrijf. Deze toezichthouder ziet dat 
de vloer waarop auto’s worden gerepareerd scheuren vertoont. Hij wijst de 
ondernemer erop dat dit in strijd met de milieuregels is en dat hij dit direct 
moet laten repareren. Op kantoor geeft de controleur zijn bevindingen door 
aan zijn collega van milieu. Deze neemt de behandeling over en gaat op een 
later moment langs om te controleren of de overtreding is opgeheven.

P rioriteiten
Omdat geen enkele gemeente alle regels actief kan controleren, moeten er 
prioriteiten worden gesteld. Deze prioriteiten worden bepaald aan de hand 
van een risicoanalyse. Hoe hoger het risico hoe meer capaciteit beschikbaar. 
Veiligheid is het leidmotief in het bepalen van de prioriteiten. Denk aan 
vuurwerk, asbest, constructieveiligheid, brandveiligheid, opslag gevaarlijke 
stoffen, enz.. Deze overtredingen hebben onze onverdeelde aandacht en 
dat zal ook blijken uit ons handelen. Een klacht of bevinding op dit gebied 
wordt per direct opgepakt. 

U itvoeringsprogramma 2009
Uiterlijk begin februari 2009 zal het college een uitvoeringsprogramma 
vaststellen. Daarin staat hoe snel en hoe hard de gemeente op zal treden 
bij situaties die in strijd met de regels zijn, met het oog op de prioriteiten 
en de beschikbare capaciteit. Bij handhaving mag nooit sprake zijn van 
willekeur, daarom wordt in het uitvoeringsprogramma een onderbouwing 
gegeven van de keuzes die het college hierin maakt. Vanaf het moment dat 
het uitvoeringsprogramma is vastgesteld en hierover nogmaals met u is 
gecommuniceerd, gaat de aangepaste werkwijze in. 

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. 
Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selec tie opgeno-
men, waarbij in ieder geval alle inf ormatie over de dorpskernen wordt 
vermeld. Volledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De 
Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/ BC  en op de website van de 
gemeente De Bilt www.debilt.nl.



 De Vierklank 9 14 januari 2009

Vervolg van pagina 8

C ommissie van advies voor Burger &  Bestuur
De commissie van advies voor Burger &  Bestuur vergadert op donderdag 
22 januari om 20.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis Jag-
tlust te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 
19.30 uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust. 

Agenda
Voorzitter: de heer P.H. Boos 
Ambtelijk secretaris: Mevrouw mr. drs. J.L. van Berkel

Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders uitgenodigd. 
20.00 uur 1.  Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Exploitatie ‘Kees Boekehal’ te Bilthoven
20.45 uur 3. Financiering hulpmiddelen voor gehandicapten
21.10 uur 4. Voortzetting project Mens
21.30 uur 5. Gesprek accountant m.b.t. accountantscontrole over 2008
22.30 uur 6. Begroting 2009 Bestuur regio Utrecht
22.40 uur 7. Vaststelling kort verslag d.d. 11 december 2008
22.45 uur 8. Mededelingen
  8.1  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m 

december 2008
 8.2 Overige mededelingen (n.a.v. raadsvergadering(en))
  8.3  Terugkoppeling regionale organen/verbonden partijen (indien 

van toepassing)
22.55 uur 9. Rondvraag
23.00 uur 10. Sluiting
 
C ommissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies voor Openbare Ruimte vergadert op donderdag 
22 januari om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilt-
hoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur het 
informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust. 

Agenda
Voorzitter:   Mevrouw C.M. Brenk-van Barneveld 
Ambtelijk secretaris:  Mevrouw F.A. van Hooijdonk

Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders uitgenodigd. 
20.00 uur 1.  Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Ondertunneling spoor Soestdijkseweg te Bilthoven
20.40 uur 3. Realisatie zuidelijk deel bedrijvenpark Larenstein
21.15 uur 4. Bouwplan Vuurse Dreef 180 te Hollandsche Rading
21.35 uur 5. Bestemmingsplan Sportpark Weltevreden te De Bilt
21.55 uur 6. Vervanging verkeersregelinstallaties
22.15 uur 7. Begroting Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug c.a.
22.25 uur 8. Vaststelling kort verslag d.d. 11 december 2008
22.30 uur 9. Mededelingen
 9.1  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m 

december 2008
 9.2 Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
  9.3 Terugkoppeling overige regionale organen (indien van toepassing)
22.40 uur 10. Rondvraag
22.45 uur 11.  Sluiting

C ommissies vergaderen

Kerstboomverloting:  de uitslag!
Op woensdag 7 januari konden jongeren uit de gemeente De Bilt loten 
verdienen met het inzamelen van kerstbomen. Er zijn in totaal ongeveer 
500 bomen ingezameld. 

Op de volgende loten zijn prijzen gevallen:

1e prijs € 150,00: 102 groen
2e prijs € 100,00: 346 wit
3e prijs € 90,00:  703 blauw 
4e prijs € 80,00: 301 groen
5e prijs € 70,00: 309 blauw
6e prijs € 60,00: 003 wit
7e prijs € 50,00: 556 groen
8e prijs € 40,00: 120 wit
9e prijs € 30,00: 330 groen
10e prijs € 25,00: 536 groen

De prijzen zijn vanaf donderdag 15 januari af te halen bij de receptie van 
het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. Openings-
tijden: Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 – 17.00 uur, dinsdag 
van 08.30 – 19.00 uur en vrijdag van 08.30 – 16.00 uur.

GARAGE BEDRIJVEN

VAN DER MEIJ
PEUGEOT • CITROËN • RENAULT

ONDERHOUD - APK EN ROETMETING - LEVERING NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S

Nieuwe Peugeot 206 1.4
5 dr, extra voordeel 

nu voor

Direct rijden!

€ 13.500,-

0346-214540 / 035-6214335

Tranmission Products Europe BV is specialist  op het gebied van versnellingsbakken, stuur-
bekrachtigingen en motormanagementsystemen van automobielen. Ons moederbedrijf is een 
Engelse onderneming en TPE BV is het verkoopkantoor. Onze doelgroepen zijn garage- en 
revisiebedrijven binnen de gehele Europese Unie. Ons bedrijf, gevestigd te Utrecht-Overvecht 
op de autoboulevard, is een groeiend bedrijf en daarvoor zoeken wij PER DIREKT een:

ENTHOUSIASTE 
COMMERCIËLE MEDEWERKER ( M/V) BINNENDIENST

Ofwel een representatieve, ambitieuze kracht die op efficiënte, � exibele en accurate 
wijze, mede zorg kan dragen voor een verdere groei van ons bedrijf.

Wat verwachten wij van jou:

Verkoop:
•  verkoo  van versnellings akken, stuur ekrachtigingunits, motormanagements stemen en 

onderdelen hiervoor.
•  maken van o ertes en in o verstrekken omtrent levertijden ed. van on e roducten.
•  tele onisch aannemen van orders en administreren hiervan.
•  a handelen van garantieaanvragen.
•  contacten onderhouden met trans orteurs.
•  alle voorkomende werk aamheden welke verenig aar ijn met de unctie.

Relatiebeheer:
•  contacten leggen met nieuwe otentiële klanten.
•  klanten in ormeren over verkoo acties.
•  contacten onderhouden met estaande klanten.

Vaardigheden:
•  goede kennis van Engelse- en Duitse taal.
•  goede eheersing van de Nederlandse taal, owel mondeling als schri telijk.
•  commerciële vaardigheden en klantgerichte instelling.
•  accuraat en door ettingsvermogen.
•  kennis van Windows O ice (E cel/ Word).
•  initiatie  kunnen en willen nemen en el standig kunnen werken.

Wat verder nog:
•  je ent in het e it van een rij ewijs B(E).
•  je o leiding ligt o  MBO niveau, o mogelijk MTS autotechniek en je he t ervaring o ge-

daan in een commerciële werkomgeving, ij voorkeur in de automotive ranche.
•  wij werken met het geautomatiseerde s steem Cash Voorraad/Handel.

Wat wij jou bieden:
•  een rettige in ormele werks eer in een klein en enthousiast team met korte communica-

tielijnen.
•  een unctie waarin je veel initiatie  en el standigheid kwijt kunt.
•  een salaris overeenkomstig de unctie.
•  goede doorgroeimogelijkheden.

Tevens zijn wij op zoek naar een:

PARTTIME ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
waarbij de belangrijkste taken zijn het ondersteunen 

van de administratieve werkzaamheden in ons magazijn.

Voor de e arttime aan (alle middagen van 13.00-17.00 uur) oeken wij een collega die
•  unctueel en secuur is.
•  el standig kan werken.
•  van el s rekend in het e it is van een t edi loma.
•  ervaren is met de PC o.a. E cel en Word.
•  redelijke kennis van de Duitse en Engelse taal.
•  communicatieve vaardigheden i.v.m. tele oonaanname.

S reekt n van de e uncties je aan, dan kun je contact o nemen met de heer Bakker, 
tel  030-2980898 o  stuur een e-mail naar  in o transmission- roducts.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellen van der Tol op hetzelfde telefoonnummer.

TRANSMISSION PRODUCTS EUROPE B.V. ®



PERSONEEL GEVRAAGD

Gezocht MINIGRAVER-
MACHINIST met doorgroei-
mogelijkheden en een trac-
torchauffeur. Bel voor meer 
informatie B. Boshuis. Tel. 
06-53779961

PERSONEEL AANGEBODE

Hulp in de huishouding in 
HOLL. RADING aangeboden 
via ref. info 06-13531229

DIVERSEN
 
Nieuwe voorjaarslook?  Kom 
naar BETTY 'S CORNER! Elke 
vrijdag en zaterdag bij " Kapper 
Hans" . Bel voor een afspraak: 
06-33722022 Zorg voor uw 
haar!

Gratis af te halen! 
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel 06-54753516

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 %  .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl
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Leren BANKSTEL, roomkleu-
rig 2 ½  +  3-zits (175 cm, 195 
cm). € 250,-. Tel. 06-57312313 
na 18.00 uur

Te koop: Kitten 9wkn Zwart-wit 
poesje € 5,- tel 06-27841301

Noren Viking junior mt. 38. 
€1 5,-. Mt. 39 € 15,-. Tel. 0346-
213798

Tourschaatsen-noren maat 40 
Zandstra-Ving. € 7,50. Na 18.00 
uur Tel. 0346-214484

Maxi-cosi +  verkleiner. € 7,50. 
Buikdrager + beschermhoes. 
€5 ,-. Tel. 213478

5 witte kunststof tuin stapelstoe-
len. € 10,-. z.g.a.n. Abklorkout 
trainer voor buikspieren z.g.a.n. 
€1 0,-. Tel. 0346-213449

Zandstra kunstschaatsen kl. wit 
met binnenschoen en klippen 
mt. 35 z.g.a.n. € 40,-. Tel. 0346-
213388

TE KOOP GEVRAAGD

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. Tel. 0346-
281558

Te koop aangeboden

Nootjes

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 
Voor 1 koloms advertenties elke regel komt  overeen met 1 regel in de krant. 
Voor 2 koloms advertenties elke 2 regels komen overeen met 1 regel in de krant 
(behalve voor de vetgezette kop, deze blijft gewoon op 1 regel).

1. niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels, 
 de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.
2. 1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan +  € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan +  € 1,50.

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Kruis de betreffende rubriek aan:

❑ Te koop aangeboden
 (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van  De Vierklank kunnen artikelen 
 tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - (zie 1. Zie ook 2.)

❑ Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)  

❑ Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer 
 dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❑ Fietsen/brommers  (is de vraagprijs € 50,00  of meer
 dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❑ Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❑ Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❑ Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in aanmerking 
 komen voor een gratis plaatsing - zie 1. Voor overige zaken geldt 2.)

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

P ersoneel gevraagd

Te koop gevraagd

Diversen 

P ersoneel aangeboden

F IE TS SE RVIC E  C E NTRU M MAARTE N V. DIJK
GRU TTOLAAN 18  Tel.0 3 46 - 21226 7
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar. Di. en do. alleen op telefoni-
sche afspraak 90%  dezelfde dag klaar. Ook levering alle merken 
NIEUWE- en gebruikte fietsen.

Schoonmaakbedrijf van Vulpen facilitair
Nu ook voor vloerbedekking reiniging www.van-vulpen-facilitair.nl
Tel. 035-5827277 b.g.g 06-54635503

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 
afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Oud ijzer-  en metaalafval C ock Rose -  Maartensdijk. Tel. 
0 6 - 5496 798 5

T. van Asselt Klussenbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan

Administratiekantoor Beemer Maartensdijk voor de ver-
zorging van uw boekhouding en belastingaangifte. Voor meer 
informatie bel 0346-261374/06-20724381 of mail naar admb@
casema.nl.

Waarschuwing: ! !  Let op uw buikvet. Meet uw taille, tussen 
heupbeen en onderste rib. Mannen niet hoger dan 102 cm. vrou-
wen niet meer dan 88 cm. info. W.A. Vink., tel. 0346-571377,  
E-mail:vink_ herbalife@filternet.nl

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

SJJM wordt 
Stichting Animo

Op 1 januari 2009 is S.J.J.M., de stichting waar Sojos 
onder viel, opgegaan in een gemeentebrede welzijns-
stichting onder de naam ‘Stichting Animo’. Stich-
ting Animo werkt aan welzijn in de zes kernen van 
gemeente de Bilt. De stichting is ontstaan uit een fusie 
tussen Stichting Buurtwerk de Bilt (oa. ’t Hoekie) en 
SJJM. De naam Sojos is wel behouden gebleven voor 
de locatie van het jongerencentrum aan de Dorpsweg 
51 te Maartensdijk, maar de naam S.J.J.M. zal geheel 
verdwijnen.

Sojos agenda
Wil je data weten van activiteiten van Sojos, of bij-
voorbeeld foto’s bekijken, dan kun je voorlopig nog 
de Sojos website bezoeken. De website van Sojos is 
te vinden op www.freewebs.com/sojos1

E erste kinder-  en tienerdisco Dorpshuis West-
broek
Voor alle kinderen en tieners uit Westbroek is er 
groot nieuws. Op vrijdagavond 16 januari a.s. organi-
seert het dorpshuis Westbroek i.s.m. stichting Animo 
(waaronder Sojos nu ook valt vanaf 1 januari) een dis-
coavond voor kinderen en tieners. Van 19.00 uur tot 
20.30 uur zijn kinderen van 8 t/m 12 jaar welkom voor 
de kinderdisco. Denk aan een stoelendans, een vette 
danswedstrijd en een loterij bijvoorbeeld. Dat wil 
je echt niet missen ! Vanaf 20.45 uur zijn de tieners 
(12 t/m 16 jaar) welkom. Lekker dansen op de hippe 
klanken van een echte DJ. De avond is afgelopen om 
23.30 uur. Voor beide delen bedraagt de entree 1 euro. 
Dus: kom allemaal naar het dorpshuis vrijdag !!

Kids Only Disco 
Ook in 2009 zijn er weer Kids Only Disco avonden 
in Sojos. Deze zullen gemiddeld eens in de maand 
plaatsvinden in Sojos en zullen worden georganiseerd 
door de afdeling kinderwerk van Stichting Animo. De 
eerstvolgende datum is vrijdag 23 januari. Over de 
invulling en het thema van die avond lees je snel meer. 
De disco is bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar en 
duurt van 19.00 tot 21.30 uur. De entree is 1 euro. De 
volgende Kids Only Disco is op vrijdag 20 februari 
(onder voorbehoud).

Waar is de Gouden Wikkel?
Wie heeft er Kanonslagen TNT bij GroenRijk 
gekocht en wie heeft er in Maartensdijk of Holland-
sche Rading tijdens het afsteken van deze Kanonsla-
gen TNT de Gouden Wikkel gevonden?  
Tijdens het verpakken van Kanonslagen TNT voor 
GroenRijk zijn er in de vuurwerkfabrieken in China 
Gouden wikkels verstopt. Als vinder van de Gouden 
Wikkel win je een Splinternieuwe Ipod en maak je 
kans om de vuurwerkfabrieken in China te bezoe-
ken. Dus wie heeft de gouden wikkel gevonden. De 
gelukkige kan zich melden bij GroenRijk Holland-
sche Rading of kijk op de site De Goudenwikkel.nl.

Groenekanners vochten als gekken

en kwamen daarbij goed aan hun trekken

zowel man als vrouw

trok flink aan het touw

en daarna was er tijd voor gesprekken

Guus Geebel

Limerick

Y ogacentrum Shamballa
Y ogacentrum Shamballa Nederland start in januari een nieuwe groep 
50+  Y oga en een nieuwe groep Kinderyoga. E r zijn gratis proeflessen 

in de weken 3, 4 en 5. E r zijn tevens mogelijkheden 
voor Kleuteryoga en Tieneryo ga.

 
Je hoeft jezelf niet meer te bewijzen. Wel is het van belang dat je bezig blijft om 
jezelf geestelijk en lichamelijk in conditie te houden. Topprestaties zijn geen 
noodzaak meer. Wel verstandig met je lichaam omgaan. Y oga is een uitstekend 
middel om ook op 50+  leeftijd lekker bezig te zijn. Je conditie op pijl houden 
en oefeningen doen die bij je passen op jouw niveau en leeftijd. Je bent zo jong 
als je je voelt. Y oga is leeftijdsloos. In de yogatraditie ziet men ouder worden 
als een groei. Deze groei is gericht naar binnen en dat verklaart waarom mensen 
dan zoeken naar innerlijke verfijning en verdieping. In deze levensfase helpt 
yoga om soepel en evenwichtig van lichaam en geest te blijven. Y oga houdt je 
dus in beweging en laat je stilstaan bij je zelf. Y oga 50+  lessen zijn op donder-
dag van 15.00 tot 16.30 uur.
 
Kindery oga
Er komen verschillende dingen naar voren tijdens de lessen. Houdingen om 
het lichaam te activeren en te stimuleren, maar ook ademhaling, werken met 
klankschalen etc. Y ogahoudingen worden asana's genoemd. Ze worden lang-
zaam uitgevoerd, terwijl je rustig ademhaalt. Je dient je volledige aandacht bij 
de houdingen te hebben terwijl je ze uitvoert. Het zijn niet alleen maar fysieke 
oefeningen; het zijn ook mentale oefeningen. Ze helpen je concentratievermo-
gen te vergroten. Zelfs leerprestaties op school blijken erdoor te verbeteren. 
Kinderyogalessen zijn op 
donderdagen van 17.30 
tot 18.30 uur en bestemd 
voor de leeftijdsgroep 7 
t/m 10 jaar [ HvdB] .

Y ogac entrum Sham balla 
Nederland is tegenwoor-
dig gevestigd aan de 
I ndustrieweg 2 2 A unit 
3 te Maartensdijk. Tel. 
inlic htingen 0346 21 1254 
of  06 144 01655.

Biltpop contestavond in W4!
Zaterdag 17 januari organiseert Biltpop weer een 
contestavond in W4 aan Weltevreden 4 in De Bilt. 
Er zullen drie bandjes de strijd aan gaan voor een 
plek in de regiofinale van De Grote Utrechtse 
Live Prijs (GULP). Refection, Polecat Penny en 
Atlantic zullen het podium bestormen in jongeren-
activiteitencentrum W4. De deuren gaan open om 
20.00 uur en het eerste bandje zal om 20.30 uur 
optreden. De toegang is 3 euro. Meer informatie via  
www.biltpop.nl, info@biltpop.nl of 0302201702

Spirituele Kring Isis in 2009
De Spirituele Kring Isis gaat in januari weer verder 
met haar serie lezingen waarbij de innerlijke ken-
nis op spiritueel gebied en bewustwording centraal 
staan. De bijeenkomsten zullen vanaf heden uit-
sluitend nog plaats vinden in Centrum De Schakel, 
Soestdijkseweg Zuid 49b in De Bilt, steeds op 
maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De entree 
is 7 euro inclusief koffie of thee.

In 2009 staan er bijeenkomsten gepland op 19 janu-
ari a.s. (Het Ego ontmaskerd met als gastspreker 
Aart van Wijk) en verder op 9 februari, 2 maart, 16 
maart, 20 april en 11 mei a.s. Het is wenselijk dat de 
bezoekers voor de lezingen plaats(-en) reserveren 
want het aantal is beperkt. Dit kan via email ejl@
wxs.nl of via 030 2290317 of b.g.g. 033 4553494  
(s.v.p. na 13.00 uur bellen). Voor meer informatie 
kunt u terecht op www.hier.is/isis. 



 
 
 

Zoekt gemotiveerde collega’s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accountmanager (16-40 uur p/w) 
* Voor ons gehele commerciële binnendienst traject; 
* Van “koude” offerte tot en met after sales;  
* Vaardigheden: communicatief sterk en MS Office; 
* Arbeidsvoorwaarden: marktconform. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Spreekt één van de vacatures u aan? Dan horen wij graag van u! 

Bel: 0346-213810 of stuur een e-mail naar: richard@vanstraatenpost.nl 
 

 

 

Postbezorgers (2-10 uur p/w) 
* Dinsdag wordt de post bij u thuis afgeleverd;  
* Tot en met zaterdag om te bezorgen; 
* Bijverdienste 50,- tot 400,- per maand; 
* Gezond bewegen en eigen tijd indelen; 
* Bij voorkeur op onze website aanmelden. 

Postsorteerders (8+ uur p/w) 
* Beschikbaarheid: maandag(avond), dinsdag,   
   woensdag en/of zaterdagochtend; 
* Post sorteren in ons sorteercentrum in Groenekan; 
* Staand en secuur werken in een leuk team; 
*  8,- bruto per uur; 
* En………heerlijke versgemalen koffie! 

Commerciële ordermanager (fulltime) 
* Zeer afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid;      
* Plannen, regelen, inkopen, administreren en controleren; 
* Veel leveranciers- en klantcontact; 
* Vaardigheden: MS Office, stressbestendig; 
* HBO denkniveau; 
* Arbeidsvoorwaarden: marktconform. 
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8 januari jl. stond in het teken van ijspret voor de leerlingen van de Nijepoort. O p de sloot langs de Koningin Wilhel-
minaweg werd er druk gesc haatst door groep 3,4 en 5. De groepen 6,7 en 8 sc haatsten op de sloot aan de R uigen-
hoeksedijk. Het taf ereel werd af gemaakt met een ware koek en zopie tent.

Winnaar
Het is niet bekend hoeveel lezers op zoek zijn gegaan. Wie de verkeerde 
richting is opgegaan heeft niets kunnen vinden maar er hopelijk toch plezier 
aan beleefd. De familie Bert en Paula van Wijngaarden uit de Gruttolaan 
11 in Maartensdijk heeft de drie vragen perfect beantwoord. Proficiat. Bin-
nenkort ontvangen zij een cadeaubon.

Vraag 1. Waar lag de sc hat prec ies? 
Besc hrijf  die of  maak een tekening of  
f oto van de plek en/ of  geef  de naam 
van het dic htst bij liggend pad. Blijf  
bij de boc ht. Ga niet naar de plek. 
 
Antwoord 1. 
Opa was bang dat vreemden de brief 
aan kleinzoon Sander in handen zou-
den krijgen zoals dat nu in De Vier-
klank is gebeurd. Daarom gebruikte 
hij in de routebeschrijving een list. 
Hij waarschuwde Sander en schreef: 
‘Pak dan je trekkerspullen en het 
oude Franse kompas van je vader en 
je zult het vinden’. Even verderop 
schrijft opa nog dat Sander het oude 
(Franse) kompas moet gebruiken en 
vooral geen moderne.’ Zelfs zonder 
er heen te gaan, kan iedereen al 
uit de beschrijving begrijpen dat het 
eerste deel van de route eindigt bij 
de kruising (met de stoplichten) in 
Hollandsche Rading. Daar staat de 
oude grenspaal 18. De meeste speur-
ders zullen daarna richting station 
zijn gegaan en verder in oostelijke 
richting. Dat is fout, want op de oude 
Franse kompassen worden, anders 
dan op de moderne, de windstreken 
in het Frans weergegeven.

Op het moderne (internationale) 
kompas staan de windstreken: North, 
East, South, West. Op de oude Fran-
se: Nord, Est, Sud, Ouest. Om u te 
helpen is de woonplaats van Sander 
in de tekst weergegeven. Daar staat 
letterlijk: ‘Sander woonde samen met 
zijn moeder Kirsten Waldermont, 
de oudste dochter van opa, in het 
‘Parc sud-ouest du Bois d’Harcy’, 

(het zuid-westelijk park van het Bos 
van Harcy) in de Franse Ardennen, 
ten zuiden van Luxemburg.’ Om nog 
meer te helpen is bij de tekst ook 
nog een oud Frans kompas afgedrukt 
waarop de Franse windstreken te zien 
zijn. De speurders hadden dus bij paal 
18 de Graaf Floris V weg moeten 
volgen tot aan het pad Einde Gooi. In 
de bocht van dat pad is op het weiland 
naast het bos, de nu omheinde plek te 
zien waar ooit de schat begraven lag.

Vraag 2. Wie is het meest verdac ht 
van de moord op opa en kan de sc hat 
hebben weggehaald?

Antwoord 2: Piet Bunder. Van hem is 
bekend dat hij als laatste het geheim 
heeft gehoord. Als blijkt dat hij toen 
was overleden dan komt zijn oudste 
zoon daarvoor in aanmerking. 

Vraag 3. Welke naam zou het nage-
slac ht van de f amilie Waldermont nu 
dragen?

Antwoord 3: De vertaling van dit 
gekoppelde Duitse en Franse woord 
is Woudenberg.

De oplossing van het geheim van Jut
door Kees P ijpers

O p de oude F ranse kompassen wor-
den de windstreken in het F rans 
weergegeven.

De speurders hadden dus bij paal 18 de Graaf  F loris V weg moeten volgen 
tot aan het pad Einde Gooi.

I n de boc ht van dat pad is op het weiland naast het bos, de nu omheinde plek 
te zien waar ooit de sc hat begraven lag.

‘Waardig sterven’ bij 
Bodhisattva 

De Stichting Bodhisattva presenteert een cyclus van 7 dagen: Boeddha van 
Mededogen met als thema: Waardig sterven door Mevrouw Dorien Q uik 
Op zeven donderdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur, t.w. 15 en 29 januari 
2009, 5, 19 en 26 februari en 5 en 19 maart 2009 in Huize het Oosten, 
Rubenslaan 1 te Bilthoven 

In de westerse cultuur is het fenomeen dood naar de achtergrond van het 
dagelijks leven geplaatst. Het is verdrongen en als het zich toch voordoet 
wordt men ineens angstig en hoopt men dat het wel mee zal vallen. Hoe 
geruststellend is het dan om via het Tibetaans boeddhisme te leren omgaan 
met het fenomeen dood en tevens te leren dat het ‘slechts’ te zien is als een 
verandering van vorm en dat het bovendien een proces is wat we dagelijks 
meemaken. Deze uitspraken zullen mogelijkerwijs allerlei emoties veroor-
zaken die van ongeloof naar uiterste verbazing kunnen gaan. 

Voor verdere informatie of inschrijving voor de cyclus Boeddha van Mede-
dogen: Waardig Sterven : info@stichtingbodhisattva.eu of neem contact op 
met het secretariaat tel: 06 28373039.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
22-1

Woe.
21-1

Vrij.
23-1

9,95

Thaise kipschotel met rijst

of
Lamsstoofpot met

gekruide aardappels

Do.
15-1

Woe.
14-1

Vrij.
16-1.

9,95

Stoofschotel van wilde gans

of
Pangafilet met hollandse 

garnalen

Het is er weer, weer voor !!!
Vanaf deze week diverse, heerlijke Wildgerechten

Tevens een smaakvol maandmenu (€ 17,50) 
of

 a la carte (gevarieerd vlees/vis)
Wij hebben ook heerlijke spareribs voor € 14,50

 
Reserveren gewenst

 
Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht. 

Vraag gerust meer informatie tijdens onze openingstijden

Wij zijn maandag en dinsdag gesloten
Woensdag en donderdag van 16.00 – 22.00 uur

Vrijdag en zaterdag van 16.00 – 23.00 uur
Zondag van 15.00 – 22.00 uur

 
*** Wij hebben een speeltuin en dierenwei voor de kinderen! ***

Bistro De Egelshoek

Graaf Floris V weg 32 Hollandsche Rading
Telefoon: 035 – 577 3002   www.bistrodeegelshoek.nl

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Laatste week sparen voor gratis boodschappenpakket

Verse
Slagroomsoesjes

van onze banketbakker

1,00ds à       st. NU10
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