
‘Ik heb al eerder gezegd dat het 
contract, dat we ook met andere zorg-
verleners hebben, niet eenzijdig is op 
te zeggen. Er is een aanbestedings-
procedure geweest waar organisaties 
op ingetekend hebben. Daarin is de 
mogelijkheid om het contract voor-
tijdig te beëindigen niet voorzien. 
De gemeente kan dat ook niet’, aldus 
wethouder Mittendorff. Hij realiseert 
zich dat voor een zorgaanbieder hulp 
bij het huishouden geen vetpot is, 
maar vindt dat de verantwoordelijk-
heid bij de organisatie zelf ligt. Niet 
bij de gemeente. Toch is Mittendorff 
met Vitras/CMD gaan bekijken wat er 
voor mogelijkheden zijn, want er was 
toch begrip voor het probleem. ‘Maar 
de cliënten en de mensen die de hulp 
geven zijn toch mijn grootste zorg.‘ 

T arieven
De tarieven waarvoor de zorgverleners 
hebben ingeschreven zijn voor een-
voudige huishoudelijke hulp (HH1) 
€ 17,50 per uur. Voor de complexe re 
hulp bij het huishouden (HH2) is dat 
€ 21,50 per uur. De gemeente han-
teert vergeleken met andere gemeen-
ten met de HH1 een hoger bedrag 
dan gemiddeld. Voor HH2 was is dat 
wat zuiniger. In de gemeente krijgen 
ongeveer 1.500 mensen huishoude-
lijke hulp. Daarvan had aanvankelijk 
negentig procent HH2 en tien procent 
HH1. ‘Dat heeft wel een reden, want 

zorgaanbieders mochten vroeger zelf 
bepalen of iemand complexe  of een-
voudige hulp kreeg. Voor complexe  
zorg kreeg je meer geld, dus was het 
logisch dat ze dat vaker indiceerden. 
Bij de aanbesteding hebben we HH1 
hulp willen stimuleren door dat te 
belonen met een hoger tarief. Voor 
HH2 namen we een bedrag dat rede-
lijk is.’

I nflatiecorrectie
Om ingewikkelde procedures te voor-
komen is de wethouder eind decem-
ber 2008 met Vitras/CMD in gesprek 
gegaan om tot een oplossing te komen. 
‘Eigenlijk wilde niemand de zaak tot 
voor de rechter gaan uitvechten. Het 
gaat uiteindelijk om de cliënten en de 
mensen die het werk voor hen doen.’ 
In 2007 had Vitras 60 procent van de 
markt. Op dit moment nog ruim 30 
procent. Dat betekent 540 klanten. 
Mensen die een indicatie krijgen kun-
nen zelf een zorgverlener kiezen. 

‘Toen Vitras voorstelde de tarieven 
met een euro te verhogen, zoals bij 
anderen gemeenten gebeurde, hebben 
we nee gezegd. We vonden dat niet 
terecht, want als we dat bij Vitras 
deden, moesten we het bij alle zorg-
aanbieders doen. De gemeente heeft 
wel aangeboden de inflatie over 2007 
en 2008 via de tarieven te compen-
seren. Daarmee is een bedrag van 

150.000 gemoeid. Uiteraard onder 
voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeenteraad.’ 

Aanbesteding
Mittendorff benadrukt dat gemeenten 
niet betrokken zijn bij cao-onder-
handelingen voor de thuiszorg. ‘Dat 
is een zaak tussen werkgevers en 
werknemers. Medio 2008 is een cao 
afgesloten met een flinke en terechte 
salarisverhoging voor het personeel. 
De zorgaanbieders wisten dit al toen 
de aanbesteding liep. Zij hebben zelf 
in het overleg met de bonden de 
afspraken gemaakt.’ Bij het gesprek 
in december 2008 met Vitras/CMD 
heeft de gemeente dus aangeboden 
de inflatie in de tarieven te verwer-
ken. De tarieven die daardoor vanaf 
1 januari 2009 gelden bedragen 
€ 18,40 voor HH1 en € 22,60 voor 
HH2. 
‘Niet alleen Vitras maar ook de ande-
re zorgverleners krijgen dat bedrag. 
Vitras noemt het nog mondjesmaat 
maar gaat akkoord. De zorgverle-
ner verzoekt wel de nieuwe aanbe-
stedingsprocedure al voor oktober 
2009 te starten.’ Mittendorff denkt 
dat dit toch al moet gebeuren. Bij 
de Tweede Kamer ligt namelijk een 
voorstel waarbij wordt uitgesloten 
dat een zorgaanbieder huishoudelijke 
hulp via een alfahulp levert. Dit bete-
kent dat mensen die alfahulp geven 

dan niet meer ingezet mogen worden 
bij HH1. ‘Onze aanbestedingsregels 
staan dat wel toe. Dus als de Kamer 
dit voorstel aanneemt moeten we toch 
opnieuw gaan aanbesteden. Dat was 
ook een reden om te zeggen we gaan 
versneld een nieuwe aanbestedings-
procedure starten, die we op 1 okto-
ber 2009 afgerond willen hebben. In 
die zin kun je zeggen dat daarmee dit 
probleem ook is opgelost.’

T evreden
De gemeenteraad moet dus nog 
akkoord gaan met de € 150.000,-. 
Op 12 februari wordt het voorstel 
in de commissie Burger& Bestuur 
behandeld. ‘De andere zorgaanbie-
ders moeten het er ook mee eens zijn. 
Er kunnen best organisaties zijn die 

niet zitten te wachten op een nieuwe 
procedure’, zegt Mittendorff. De wet-
houder is tevreden over de bereikte 
oplossing. ’Niet zozeer voor Vitras/
CMD of de gemeente, maar voor de 
klanten.’ De nieuwe aanbestedings-
ronde zal de gemeente geld kosten. 

‘We hebben er ook uit geleerd. Er 
zijn nu dertien zorgaanbieders en daar 
willen we ook nog eens kritisch naar 
kijken. Er zullen daarom waarschijn-
lijk ook wijzigingen in de criteria 
voor de aanbesteding komen, dus niet 
alleen in het tarief. De gemeente de 
Bilt heeft altijd gezegd, we willen niet 
voor een dubbeltje op de eerste rij 
zitten. We gaan niet voor de laagste 
prijs, we gaan voor goede zorg en 
kwaliteit.’ 
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Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

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

Meijers en Z n BV
I nstallatiebedrijf
Gas- W ater- CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk- dakwerk

Groenekan 0346 -  21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Gemeente doet handreiking 
naar Vitras

door Guus Geebel

W ethouder Herman Mittendorff deelde dinsdag 3 februari tijdens een ingelast persgesprek mee dat met 
Vitras/ CMD overeenstemming is bereikt over het blijven leveren van hulp bij het huishouden in de gemeente 

De Bilt. Eind 2008 kondigde de zorgverlener per brief aan met ingang van 1 april 2009 het contract 
met de gemeente te willen beë indigen. Als reden gaf Vitras/ CMD aan dat zij de huishoudelijke hulp 

niet langer kostendekkend kon aanbieden. 

W ethouder Mittendorff denkt op de eerste plaats aan de c lië nten en de mensen 
die het werk verric hten.

Moord in de T uinlaan

Woensdag 4 februari werd het stoffelijk overschot van de 52-jarige Paul 
Schaap in zijn woning aan de Tuinlaan in Maartensdijk aangetroffen. Ook 
vrijdag was de politie nog volop met het sporenonderzoek bezig. Lees meer 
op pag. 3



De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers

Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
fax  0346-213824
e-mail info@ vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

P.K .N . -  Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

15 februari - 9.30 uur en 
K apel Hollandsche Rading

15 februari - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
14 februari - 19.00 uur en

15 februari - 10.30 uur
Woord- en Communieviering

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
15 februari - 10.30 uur

Mw. Drs. I. Terlouw, Huizen

P.K .N . -  Herv. K erk Groenekan
15 februari - 10.00 uur

Kand. K.M. Teeuw, Soest
15 februari - 18.30 uur

Kand. J.A. de Kruijf, Oud Alblas

Hersteld Hervormde K erk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

15 februari - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. A. v.d. Galien,

Dokkum

N ed. Ger. K erk W estbroek
15 februari - 10.00 uur

Hr. C. Hoogendoorn, Amersfoort
15 februari - 18.30 uur

Ds. W.D. Omta, Bunschoten

P.K .N . -  Herv. K erk W estbroek
15 februari - 10.00 uur

Ds. B. Oosterom , Oudewater
15 februari - 18.30 uur

Ds. P. Molenaar, Scherpenzeel

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

15 februari - 10.00 uur
Ds. H. Jongerden, Veenendaal

15 februari - 18.30 uur
Kand. G.A. Termaat, Ede
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B E G R A F E N I S V E R Z O R G I N G

B. van N oort
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

‘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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van 
 begrafenissen in Maartensdijk, Hollandsche Rading, 

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 03 4 6  28 1  71 1
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

Groot is de leegte die zij achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Verslagen en bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is 
geweest, geven wij u kennis dat, door de Heere, uit ons midden is 
weggenomen, mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma

Alida van de K oekelt -  K nopper

* Hilversum, 10 januari 1931 † Westbroek, 5 februari 2009

H. van de Koekelt

Martin en Annie

Gijs en Mirjam
Robbert en Suwinitha
C olin
Nikita

Pia en Bert
B as
Sander

Correspondentie-adres:
Kerkdijk 50
3615 BG  Westbroek

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op dinsdag 10 februari op de 
Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 14 februari haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voordorpse-
dijk, Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht het 
papier vó ó r 9.00 uur gebundeld of in 
dozen aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 14 februari oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwagens 
gaan om 9.00 uur rijden. U wordt 
verzocht het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

PvdA en I ntegratie
Een onderwerp dat ook de PvdA al jaren bezighoudt is de plaats en acceptatie 
van burgers van buitenlandse afkomst. Het hoofdonderwerp van de komende 
overdagbijeenkomst binnen de Bilts-Maartensdijkse afdeling is hierop afge-
stemd. ‘Integratie’ wordt ingeleid door Carla van Rest, voorzitter van het 
stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Salutti in Utrecht. De bijeenkomst 
vindt plaats op dinsdag 17 februari, 9.45 uur bij de fam. Van Rest, Park Aren-
berg 119 in De Bilt. Niet-leden zijn uiteraard ook hartelijk welkom. Informa-
tie is te verkrijgen op telnrs. 030-2286903, 030-2282813 of 030-2201295.

Lezing over Euthanasie
De Vereniging van Werkers in de Gezondheidszorg op Gereformeerde Grond-
slag Febe verzorgt donderdag 12 februari 2009 een lezing door de heer K. 
Ruitenberg (directeur van de Schutse te Kesteren) over euthanasie bij wils-
onbekwame jongeren. Hierbij kan gedacht worden aan verstandelijk gehan-
dicapten of bijvoorbeeld aan kinderen die geboren worden met Spina Bifida 
(een open ruggetje). De lezing wordt gehouden in het Hervormd Centrum, 
Dorpsweg 42b Maartensdijk, is vrij toegankelijk en begint om 19.45 uur. De 
zaal is open vanaf 19.15 uur. Inlichtingen vooraf bij Corrie Bieshaar, tel. 06 
53558940.

 Blijf in de liefde opdat Godes
 zege u deel zij en blijve.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor de liefde die zij ons 
schonk en de zorg waarmee zij ons heeft omringd, delen wij u mede dat 
rustig is ingeslapen onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Stijntje van Leeuwen -  Reijersen
weduwe van Pieter van Leeuwen

* 4 augustus 1919  † 5 februari 2009

Z ij heeft haar rust gevonden.

Gerrit en Dinie
Wouda en Frans
Pieter en Ria
Ans en Sjaak
Henny en Frits
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Prins Bernhardlaan 96
3738 DS  Maartensdijk

De uitvaartdienst voorafgaande aan de crematie zal plaatshebben op 
woensdag 11 februari om 18.00 uur in het crematorium ‘Den en Rust’ 
aan de Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

O nze dank gaat uit naar het verplegend personeel van
‘St. C arolus’ te Hilversum voor de liefdevolle verzorging.

Dat zij ruste in vrede.

Na een korte, maar dapper gedragen ziekte is te midden van haar familie 
vredig ingeslapen mijn innig geliefde moeder, schoonmoeder,

onze oma en overgrootmoeder

Mathilde Elisabeth van de Poll -  Schouten
Weduwe van Coenraad van de Poll

eerder weduwe van Petrus G. van den Berg

* 14 november 1913 † 7 februari 2009 

Marly le Roi (Fr.) : Ger en Aafje

Nivelles (B) : Alice en Jean Philippe
   Elsa, Sandra

Cergy Pontoise (Fr.) : Martine en Kamel
   Louisa, Len

Correspondentieadres:
Soestdijkseweg-Zuid 87 - A.18
3732 HE  De Bilt

Moeder is overgebracht naar rouwcentrum Tap, 
Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven, alwaar geen bezoek.

De teraardebestelling vindt plaats op vrijdag 13 februari 2009 
om 10.30 uur op de begraafplaats ‘Den en Rust’,

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van de begraafplaats.
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De politie die door verontruste buren 
was gebeld is direct met een onder-
zoek begonnen. De afwezigheid van 
Schaap, een alleenstaande man zonder 
werk, was opgevallen. De melding in 
een landelijk dagblad dat omwonen-
den een schot hadden gehoord betrof 
echter het afsteken van vuurwerk 
door jongeren eerder op de dag. De 
volgende ochtend was de toch al niet 
brede straat verstopt door voertuigen 
van de politie, de Forensische Dienst 
en nieuwsgierigen. Op nummer 35 
werd sporenonderzoek gedaan. Er 
werd geen vuurwapen gevonden. De 
politie ter plaatse wilde of kon don-
derdag nog niet zeggen wat er pre-
cies was gebeurd. Het onderzoek zou 
dat moeten uitwijzen. Omwonenden 
waren eveneens terughoudend. Toch 
waren er buurtbewoners die wel wat 
kwijt wilden over het slachtoffer. 

Opluchting
Paul Schaap, een wat vreemde man 
van begin vijftig met een staartje, 
woonde sinds de herfst van het vorige 
jaar in de Tuinlaan en had een slechte 
naam. Er waren voortdurend pro-
blemen met hem. Hij maakte ruzie, 
gedroeg zich onbeschoft, was bij de 
politie al jaren bekend en men waar-
schuwde elkaar om vooral kinderen 
bij hem vandaan te houden. Er is in de 
straat geen spoor van mededogen met 
de vreemde vogel. Eerder opluchting. 
Ook op de Industrieweg waar de man 
eerder heeft gewoond is hetzelfde te 
horen. Daar was men blij dat hij ein-
delijk verhuisde, maar daar dachten 
ze in de Tuinlaan anders over. Op de 
auto van de man staat de tekst: ‘Sata-
nistische Vrijheids Partij’ en daardoor 
is het niet moeilijk om meer over hem 
te weten te komen. 

Bedreiging
Schaap is lid geweest van De Pedo-
partij PNVD en die letters staan voor 
‘Partij voor Naastenliefde, Vrijheid 
en Diversiteit’. Na problemen aldaar 
heeft Schaap in zijn eentje zijn eigen 
Satanistische Vrijheidspartij opge-
richt. Op diverse websites wordt over 
hem met naam en toenaam geschre-
ven. Daarbij komen zelfs teksten voor 
over bedreiging. De site www.stop-
kindersex.nl  meldt dat hij 5000 euro 
zou hebben geboden voor het bekend 
maken van het adres van ene Y vonne, 
die deel uitmaakt van ‘stopkinder-
sex’ . Met haar had hij kennelijk een 
appeltje te schillen. 

Denkbaar is ook dat vroeger mis-
bruikte jongeren een rekening wilden 
vereffenen, terwijl ook zelfmoord nog 
niet is uitgesloten. Voor de recherche 

zijn er dus een aantal wegen en motie-
ven om de waarheid te vinden. De 
weinige intimi bevestigen dat Schaap 
zich bedreigd voelde. Vrijdag is het 
lichaam afgevoerd naar het Neder-
lands Forensisch Instituut in Rijswijk 
voor verder onderzoek.

De politie heeft een team van 20 
rechercheurs geformeerd om de zaak 
te onderzoeken. Heeft u informatie, 
belt u dan met de politie op telefoon-
nummer 0900 8844. U kunt uw infor-
matie ook anoniem kwijt bij Meld 
Misdaad Anoniem 0800 7000.

Moord in de T uinlaan
door Kees Pijpers en A nnemieke van Z anten

Vorige week woensdagavond is in de doodlopende T uinlaan te Maartensdijk het lichaam gevonden 
van bewoner Paul Schaap, een man die in de omgeving bekend stond als een ruziemaker en pedofiel. 

De vermoedelijke moord werd in de landelijke pers breed uitgemeten. 

Donderdag 5 februari jl. was een gedeelte van de T uinlaan te Maartensdijk 
afgesloten voor niet-aanwonenden in verband met sporenonderzoek. [ foto 
A nnemieke van Z anten]

Jan van Doorn is zeer betrokken bij 
het cultureel erfgoed. Sinds 1976 is 
hij lid van de Bond Heemschut. De 
bond is in 1911 opgericht en houdt 
zich bezig met de bescherming van 
cultuurmonumenten in de ruimste zin 
van het woord. Koningin Beatrix is 
beschermvrouwe van de organisatie, 
die ruim 8.000 leden telt. 

Van Doorn is sinds negen jaar actief 
in de Provinciale Commissie Utrecht 
van de Bond Heemschut. In de com-
missie zitten twaalf leden, die alle-
maal hun eigen specialiteit hebben. 
Het merendeel van hen is gepen-
sioneerd. ‘Het is een staalkaart van 
kennis en ervaring.’ Jan van Doorn 
is daarnaast al een aantal jaren mee-
werkend lid van het comité Open 
Monumentendag van de gemeente. 
Sinds kort is hij ook actief bij de 
Stichting Kerkhof Dorpskerk De Bilt. 
Die stichting heeft de intentie het 
kerkhof te restaureren en weer in ere 
te herstellen. 

K lankbordgroep
De Bond Heemschut is niet bij de 
Klankbordgroep Centrum betrok-
ken geweest. ‘We hebben ons als 
cultuurhistorische groep wel aange-
meld. Ook in de commissie Open-
bare Ruimte hebben we gewezen op 
het cultureel erfgoedaspect, maar dat 
heeft niet geleid tot een verzoek om 
een bijdrage te leveren’, vertelt Jan 
van Doorn. Hij was wel betrokken bij 
de klankbordgroep Vinkenplein. 

Toen de klankbordgroepen werden 
samengevoegd heeft hij zich ook 
daarvoor aangemeld. ‘Maar degene 

die zich bezighield met het samen-
stellen van de klankbordgroep, heeft 
er nadrukkelijk voor gekozen niets 
te laten horen.’ Van Doorn vindt het 
onbegrijpelijk dat de cultuurhistori-
sche kant in het Masterplan niet terug 
te vinden is. ‘We hebben wel zaken 
ingebracht maar daar is niets mee 
gedaan.’ Binnenkort is er een gesprek 
met de wethouder en de projectleider. 
Van Doorn hoopt van de wethouder 
duidelijkheid te krijgen waarom de 
cultuurhistorische invalshoek er zo 
nadrukkelijk niet bij betrokken is.

Onderdoorgang 
Jan van Doorn geeft voorbeelden van 
panden in Bilthoven met een grote 
cultuurhistorische waarde, die drei-

gen te verdwijnen. Op de Julianalaan 
staat het Ravenhorstpand uit 1917. 
Het was als Hotel Ravenhorst een 
van de eerste hotelpensions in de 
gemeente. 
Het gebouw wordt in het centrumplan 
gesloopt om de doorbraak naar het 
Vinkenplein te realiseren. ‘Wij stel-
len voor het pand te handhaven en er 
een poortgebouw van te maken. Dus 
de begane grond te vervangen door 
een onderdoorgang. Dit is technisch 
mogelijk en is fraaier dan nieuw-
bouw. Daarmee blijft het zicht en 
het merendeel het gebouw intact. De 
begane grond is toch al verminkt, dus 
daar doe je geen schade mee. Slopen 
van dit karakteristieke pand zou een 
onnodig gat slaan in de gevelwand.’

Horeca
Het centrumgebied heeft nog veel 
meer gebouwen met een cultuurhis-
torische waarde. Van Doorn noemt 
het pand uit 1917 in Hollandsche 
Renaissance Stijl op de hoek van 
de Spoorlaan en de Soestdijkseweg. 
Het gebouw was aanvankelijk een 
melksalon en werd later restaurant 
De Bonte Koe. ‘De huidige serre-
uitbouw en Chinese poort verminken 
het pand, maar dat is gemakkelijk in 
de oude staat te herstellen.’ 

Het gebouw met de trapgevel ernaast, 
is in dezelfde stijl gebouwd. Beide 
panden zijn een ontwerp van de Bilt-
hovense architect Joh.B. Lambeek. 
Het pand met de trapgevel is door 
Monumenten Inventarisatie Provin-
cie Utrecht als waardevol en bijzon-
der gekwalificeerd. ‘Wij hebben voor 
deze gebouwen een horecabestem-
ming voorgesteld.’ Het pandje uit 
1899 van de stationschef, gelegen 
naast het station, kan met de huidige 
beschikbare technieken best verplaatst 
worden. Het huisje is aangewezen 

als gemeentelijk monument, maar de 
gemeente trekt zich daar niets van 
aan. ‘Het is een buitengewoon slecht 
signaal als de gemeente zijn eigen 
monumenten gaat afbreken’, aldus 
Van Doorn.

Behandeling gemeenteraad
Van Doorn vindt de alertheid van de 
gemeente wat betreft cultuurhistorie 
niet zo groot. ‘Ik ben het er mee eens 
dat er een verbeteringsslag in het 
centrum moet komen, maar daar hoef 
geen cultuurhistorische gebouwen 
voor te slopen. Je krijgt straks een 
mooie oude stationskap, die midden 
in vijfhoog blokken staat. Dan kun je 
je afvragen wat daar de waarde nog 
van is.’ 

Van Doorn hoopt dat de gemeente-
raad bij het beoordelen van de plan-
nen kritisch naar de cultuurhistori-
sche aspecten zal kijken. De commis-
sie Openbare Ruimte behandelt het 
Masterplan Centrum Bilthoven op 12 
februari. In de gemeenteraad vindt de 
besluitvorming op 26 februari plaats.

N iet iedereen gelukkig 
met Centrumplan Bilthoven

door Guus Geebel

‘W at ons in hoge mate stoort is dat allerwegen wordt verklaard dat over cultuurhistorische waarden 
is nagedacht, maar dat daar uit het plan absoluut niets van blijkt’, zegt Jan  van Doorn 

over de plannen voor het centrum van Bilthoven. ‘Alles wat maar enigszins kan worden afgebroken, 
wordt ook afgebroken. Het aanzien van de gemeente wordt radicaal gewijzigd 

en het is de vraag of de meeste mensen zich dat realiseren.’

Jan van Doorn voor het Ravenhorstpand uit 1917 aan de Julianaan in B ilt-
hoven.

I nformatiebijeenkomst 
over Respijtzorg

Op dinsdag 17 februari a.s. organiseert het Steunpunt Mantelzorg in 
deze gemeente een informatiebijeenkomst over Respijtzorg. 

Respijtzorg is een verzamelnaam voor een scala van voorzieningen, 
waarvan mantelzorgers gebruik kunnen maken. 

Respijtzorg stelt hen in de gelegenheid om de zorgtaken af en toe of regel-
matig even helemaal over te laten aan een beroepskracht of een vrijwil-
liger. Respijtzorg is van groot belang om overbelasting te voorkomen. In 
deze bijeenkomst zal een mantelzorgconsulent informatie geven over de 
respijtmogelijkheden in de gemeente De Bilt. Daarna is er de mogelijkheid 
in gesprek te gaan over de drempels en dilemma’s die er kunnen opkomen 
bij de keuze voor vervangende zorg. Iedereen is van harte uitgenodigd deze 
avond bij te wonen.

De informatiebijeenkomst is in de Maartensdijkse vestiging van SWO 
De Zes Kernen De Bilt, gevestigd in woon- en zorgcentrum Dijckstate, 
Maertensplein 96 in Maartensdijk op 17 februari a.s. van 19.30 tot 21.00 
uur. Er wordt een bijdrage in de kosten van  € 4,50  p.p. (incl. koffie/thee) 
gevraagd. Graag aanmelden voor 12 februari a.s. op tel. 0346 214161. Info 
vooraf: Lauk Spelberg, mantelzorgconsulent Steunpunt Mantelzorg De 
Bilt, tel. 030 2203490 of tel. 0346 214161.



Adverteren in 

De Vierklank!

I ets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

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

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 XSARA BREAK 1.4, GRIS ICELAND, ER, CV, SB, ABS, AIRB, 98.000KM ..............  `01 €. 4.950,-

PEUGEOT

206 1.4 16V QUICKSILVER, ZILV MET, AIRCO, ABS, ER, CV, SB, 27000KM..........................  `05 €. 9.250,-

206 SW 1.6 16V AUT, ZWART MET, CLIMATE C, RAD/CD, LMV, 56.000KM ...........................  `05 €. 13.950,-

307 2.0 HDI 5DRS, L GROEN MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, AIRB, 131.000KM ..................  `02 €. 5.950,-

407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C,ABS,

RAD/CD/TEL, PARKEERS, CLIMATE C, LMV, AIRB, REGENS, 175.000KM ...........................  `05 €. 11.750,-

407 SW 1.8 16V LPG G3,`05, GRIS FER, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV,

SB, RAD/CD, TEL, REGENS, ABS, AIR B, 180.000KM ...........................................................  `05 €. 12.950,-

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 PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,

ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM .................................................................................  `06 €. 15.950,-

CITROËN 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,-

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 C5 BREAK 1.6 16V HDIF, GRICE ICELAND, CLIMATE C,

CRUISE C, ABS, AIRBAG, RAD/CD, REGENS, 170.000KM ....................................................  `05 €. 11.950,-

RENAULT VEL-SATIS 3.5 V6 AUT LPG G3, D GRIJS MET, LEDER INT, CRUISE C,

CLIMATE C, LMV, RAD/CD WISS/NAVI, AFN TREKH, REGENS, MLV, ABS, ..........................   €. 8.950,-

FIAT DOBLO 1.3 JTD, ZILV GR MET, SCHUIFD, ER, CV, SB, RAD/CD, 35.000KM .................  `07 €. 9.750,--

CHRYSLER PT CRUISER CABRIO AUT., ZWART MET, LEDER INT,

LMV, RAD/CD, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, 20.000KM ...................  `07 €. 20.950,-

BUDGET CARS

RENAULT CLIO 1.4 AUT, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, 125000KM ........................  `92 €. 1.450,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

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.

Speciale aktie!
Bij aankoop van € 15,- of meer 
bos amaryllis t.w.v. 3,95 kado

* geldig tlm 21 februari
(aktie voorwaarden in de winkel)

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Spinazie ................ zak 300 gram 0,99

Broccoli .................. 500 gram 0,89

Perssinaasappels .......... 2 kilo 1,99

Bananen .................... héél kilo 1,99

Mooie

Trostomaten Verse gesneden
Ananas 0,99

500 gram
Volle bak

Alleen donderdag
Alle Rauwkostsalades .................................................

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

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

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

200 gram

1,00

De allerbeste

Mooie

0,69
Verse gesneden

Landwaart groente en fruit

Italiaanse gehaktschotel ................................... 100 gram 0,99
Broc- gehaktschotel ......................................... 100 gram 0,79
Nasi of Bami
met Pangang en / of Saté .................................. 100 gram 0,89

Vers gewassen

Vers van de Traiteur

Nieuwe oogst!!

Extra zoete!!
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Gioacchino Rossini is vooral bekend 
als componist van opera’s. Daarvan 
heeft hij er maar liefst zevenendertig 
geschreven. De ‘Petite Messe Solen-
nelle’ heeft hij geschreven tegen het 
einde van zijn leven. Het wordt nog 
steeds beschouwd als één van zijn 
mooiste composities. De oorspronke-
lijke versie van het stuk is geschreven 
voor twaalf stemmen, twee piano’s en 
een harmonium. Op 7 maart horen de 
bezoekers vier solisten en acht koor-
zangers begeleid door een vleugel 
en een harmonium. De Groenekanse 
basbariton Jan Hilbert zingt samen 
met zijn plaatsgenoten Erik Janse 
(tenor), Helene Kalisvaart (sopraan) 
en de uit Houten afkomstige Olga 
Werner (altmezzo) de solopartijen. 
De koorleden komen uit een bre-
dere regio. De uitvoering vindt plaats 
onder leiding van Roel Vogel.

Akoestiek
Het Leeuwenbergh Vocaal Ensemble 
is een projectkoor, gevormd rond de 
bekende zanger Evert Jan Nachte-
gaal. In wisselende samenstellingen 
brengen ze regelmatig koorstukken 
ten uitvoering. De naam van het 
ensemble is ontleend aan het Utrecht-
se Leeuwenbergh dat als thuisbasis 
wordt beschouwd. Dit middeleeuwse 
gebouw diende in het verleden onder 
andere als gasthuis, hospitaal en kerk. 
Door zijn bijzondere sfeer en akoes-
tiek wordt het gedurende de verbou-
wing van Muziekcentrum Vredenburg 
sinds 2007 gebruikt als concertzaal 

voor uitvoeringen van klassieke stuk-
ken in kleine bezetting.

Uniek
De bestuursleden van ‘de Muze’ 
Jopje Bakker en Gijsbert Zwart, 
geven samen met de solisten Helene 
Kalisvaart en Jan Hilbert een toe-
lichting. Het stuk is eerder door dit 
ensemble uitgevoerd in mei 2008 
in de Woudkapel en in concertzaal 
Leeuwenbergh. De uitvoering vindt 
nu nog één keer plaats. In Groenekan 
was tot nu toe geen zaal beschikbaar 
die groot genoeg was voor de uitvoe-
ring van zo’n stuk. Het is uniek dat 

dit nu plaats kan vinden in de kerk 
aan de Groenekanseweg. Ds. Hooge-
werf, de scheidende predikant van 
de Hervormde Gemeente Groenekan-
Blauwkapel staat er helemaal achter. 
Hij vindt dat het goed is dat de kerk 
zich wat meer open opstelt naar de 
dorpsgemeenschap toe. Omdat het 
gaat om geestelijke muziek, heeft 
hij dan ook geen bezwaren tegen de 
muzikale uitvoering van een ‘messe’, 
een van oorsprong katholieke mis 
dus. Het kan en mag in 2009.

Contrasten
Basbariton Jan Hilbert is heel enthou-
siast over het stuk. ‘Deze Petite 
Messe Solennelle is heel interessant. 
De componist combineert geeste-
lijke met opera-achtige elementen. 
Het mediterrane temperament knalt er 
uit’, vertelt hij geestdriftig. ‘Het stuk 
zit vol contrasten en tempowisselin-
gen. De vele stijlvormen zijn daarbij 
toch als één geheel gecomponeerd’. 
Dit stuk van Rossini is een prachtig, 
aansprekend en boeiend stuk, toegan-
kelijk voor een breed publiek, vinden 
allen. De solerende zangers hebben 
allemaal veel ervaring opgedaan in 
allerlei kamerkoren. In een later sta-
dium zijn ze ‘op de solotour’ gegaan 
wat ze steeds verder hebben uitge-
bouwd. Als solist kun je ook selec-
tiever zijn in de dingen die je wilt 
doen, ervaren ze. Ze zijn enthousiast 
over de locatie waar de uitvoering nu 
plaats kan vinden. De drie Groene-
kanse solisten kennen elkaar ook van 

allerlei Groenekanse evenementen. 
Zo waren ze vorig jaar te zien en te 
horen in de uitvoering van Shake-
speare’s Midsummer Night’s Dream 
wat met veel succes werd uitgevoerd 
in Fort Ruigenhoek. 

Cultuur
De Muze in ’t Groen is al 13 jaar een 
begrip in Groenekan en streeft er naar 
cultuur te brengen in brede zin en van 
hoge kwaliteit. Daarbij wil zij graag 
de vele talenten die het dorp rijk is, de 
kans geven zich te presenteren. Zeker 
één keer per jaar is er een evenement 

waarin muziek een hoofdrol speelt. 
In september wordt dat een muziek-
evenement waarin percussie of wel 
slagwerk de hoofdrol zal spelen. De 
uitvoering op zaterdag 7 maart a.s. 
in de kerk aan de Groenekanseweg 
66 geeft ook dorpsbewoners die niet 
tot deze kerk behoren de gelegenheid 
om dit gebouw, dat tot het beschermd 
dorpsgezicht behoort, eens van bin-
nen te zien. 
Kaarten voor dit concert zijn te 
bestellen via www.muzeinhetgroen.
nl. Ze kosten 12.50 euro per stuk. De 
uitvoering begint om 20.30 uur.

Muze in ’t Groen 
presenteert vocaal juweel

door Martijn Nekkers

Op 7 maart vindt in de Dorpskerk van Groenekan aan de Groenekanseweg een bijzonder concert plaats. 
Het Leeuwenbergh Vocaal Ensemble geeft dan een uitvoering van de ‘Petite Messe Solennelle’ van Rossini. 

Het concert wordt georganiseerd door Stichting Muze in het Groen. De inbreng van Groenekan 
op deze avond is groot: drie van de vier solisten zijn afkomstig uit dit dorp.

De uitvoering van de ‘Petite Messe Solennelle’ zoals die plaats vond in Leeu-
wenbergh in  mei 2008. (foto: Paul Ruks).

De drie Groenekanse solisten. V.l.n.r. 
Erik Janse, Helene Kalisvaart en Jan 
Hilbert voor de kerk waar de uitvoe-
ring plaats zal vinden.

Ze lijken sprekend op elkaar dus 
zullen het wel zussen zijn, is mijn 
conclusie over de twee vrouwen die 
bij me zijn komen zitten. Drukpra-
tend had ik ze aan zien komen. De 
twee hebben elkaar zo te zien heel 
veel te vertellen. Ik schat ze rond de 
vijftig jaar. Ze groeten me vriendelijk, 
maar kletsen er in eerste instantie nog 
steeds lustig op los. Ik hoor de verha-
len over Anja die na haar scheiding 
weer een nieuwe vriend heeft, over 
Karel die een nieuwe auto gekocht 
heeft en nog heel veel andere namen 
en nieuwtjes. Als het even stil valt 
grijp ik mijn kans, want nu ik ze op 
mijn bankje heb moet er ook een 
verhaal te halen zijn. ‘Jullie zijn vast 
zusters van elkaar’, open ik voorzich-
tig het gesprek. Ze schieten allebei in 
de lach. ‘Dat zou ik wel denken, we 
zijn zelfs tweelingen’, zegt de vrouw 
die ik iets ouder geschat had dan haar 
zus, maar dat komt waarschijnlijk 
omdat ze wat meer opgemaakt is. 
‘Ik merk dat jullie elkaar heel wat 
te vertellen hebben, zeker lang niet 
meer ontmoet.’ Weer beginnen ze te 
lachen. ‘Nee hoor, er is geen dag dat 
we elkaar niet spreken, hè Wilma.’ 
Wilma beaamt het zonder wat te zeg-
gen. Het maakt me wel wat nieuws-
gierig. ‘Jullie levens zullen wel veel 
op elkaar lijken’, veronderstel ik. 
Wilma schudt haar hoofd. ‘Eigenlijk 
helemaal niet, maar dat maakt het 

misschien wel zo boeiend. Liesbeth 
is kunstenares. Ze schildert en maakt 
prachtige schilderijen. Ze geeft ook 
les en ik ben verpleegkundige. Ik mis 
het kunstenaarstalent dat zij heeft wel 
een beetje.’ Liesbeth is het daar duide-
lijk niet mee eens. ‘Ze heeft niet zo de 
behoefte om het te proberen, maar ik 
ben ervan overtuigd dat ze wel talent 
heeft. Wilma weet mij altijd te inspi-
reren en heeft een bijzonder gevoel 
voor kleuren. Ik vraag altijd om haar 
mening als ik een schilderij maak 
en dan is haar invloed altijd te zien. 
Ik heb haar kritische oog echt nodig 
bij mijn werk.’ Wilma lijkt me een 
wat meer bescheiden type. Ze wuift 
de woorden van haar zus achteloos 
weg. ‘Ze schildert zo mooi dat ik me 
niet kan voorstellen dat ze mij erbij 
nodig heeft. Ik hou wel heel veel van 
kunst en we gaan samen vaak naar 
tentoonstellingen.’ Dan is het weer de 
beurt aan Liesbeth om de kwaliteiten 

van haar zus te roemen. ‘Dat zorg-
zame van Wilma heb ik niet. Onze 
moeder is vorig jaar overleden en als 
ik dan zag hoe Wilma haar de laatste 
maanden van haar leven verzorgde, 
dan zeg ik petje af. Ook de manier 
waarop ze met haar gezin omgaat 
vind ik geweldig. Ze heeft een man, 
drie kinderen, een baan in de verple-
ging en ook nog een hond. Het draait 
allemaal geweldig. Zelf heb ik geen 
kinderen en dat is misschien maar 
goed ook want ik heb helemaal niets 
van dat zorgzame.’ Daar is Wilma het 
helemaal niet mee eens. ‘Dat zegt ze 
wel, maar dat klopt helemaal niet. Ze 
heeft altijd van alles gedaan met mijn 
kinderen. Toen ze klein waren ging 
ze vaak met ze naar de dierentuin of 
het strand en nog steeds zijn ze kind 
aan huis bij Liesbeth. Omdat ze haar 
atelier aan huis heeft was ze toen ze 
klein waren ook oppasmoeder voor 
ze. Het leuke is dat mijn dochter 
Michelle het kunstenaarstalent van 
haar tante heeft.’ Liesbeth is het daar 
volledig mee eens en denkt dat we 
nog wel meer van Michelle gaan 
horen. Dat de beide zusters een goede 
band hebben is mij wel duidelijk. In 
het prijzen van elkaar staan ze bij mij 
tenminste op 1 – 1.

Maerten

Op ’t bankje

Bijeenkomsten 
over romananalyse

Regiobibliotheek Utrecht Midden (de bibliotheken in de gemeenten Bun-
nik, de Bilt, Soest en Zeist) organiseert in maart tijdens en na de Boeken-
week bijeenkomsten over romananalyse. Wat is het thema van een boek en 
wat is nu een motief? Hoe bouwt de schrijver de spanning op in een roman? 
Wat is het perspectief en wat voor consequenties heeft de perspectiefkeuze 
voor de lezer? Op deze en andere vragen wordt in de bijeenkomsten over 
romananalyse door neerlandica Henny Verheijden een antwoord gegeven 
aan de hand van concrete voorbeelden. 

Deze bijeenkomsten zijn met name bedoeld voor (potentiële) deelnemers 
en gespreksleiders van leesgroepen en andere literatuurliefhebbers. De 
bijeenkomsten vinden plaats in Zeist op vrijdag 13 maart van 10.00 tot 
12.00 uur en dinsdagavond 24 maart van 20.00 tot 22.00 uur in Bilthoven 
op donderdag 19 maart van 10.00 tot 12.00 uur en in Soest op vrijdag 20 
maart van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten voor deelname bedragen 5,00 
euro (inclusief koffie/thee). Aanmelden kan in de bibliotheken, telefonisch 
of via de e-mail. De informatie over deze bijeenkomsten is ook vinden op 
de websites van de bibliotheken: Soest: www.ideasoest.nl, de Bilt: www.
bibliotheekdebilt.nl, Zeist: www.bibliozeist.nl. 

Opnieuw Bolussenactie
Verleden jaar heeft de commissie Oost Europa (H.C.R.) van de Hersteld 
Hervormde Gemeente Maartensdijk een Zeeuwse bolussenactie gehouden. 
Het succes was enorm: er werden ruim 1400 bolussen verkocht en dat is 
aanleiding ook in 2009 deze actie te houden. Een dezer dagen zullen de 
verkopers weer aan de deur komen met een intekenlijst om bolussen te 
bestellen. 5 bolussen kosten 4 euro en voor 10 bolussen wordt 7,50 euro 
gevraagd. Telefonisch bestellen kan ook: tel. 0346 214135 of 0346 212219. 
Zaterdag 21 februari a.s. worden bestellingen tussen 10.00 en 12.00 uur 
bezorgd. De opbrengst van deze actie is voor het kindertehuis Bacäu in 
Roemenie, waar geprobeerd wordt probleemkinderen een leefbaar bestaan 
te geven en evt. een opleiding voor een zelfstandige toekomst.

Uitbreiding programma 2009 
van Reisclub 55 +++

Er is veel belangstelling voor het programma 2009 van de Maartensdijkse 
Reisclub 55+++ . Deze belangstelling is aanleiding om het programma uit 
te breiden. Zo is er op 15 april a.s. een Verrassingstocht (30 euro p.p.), op 
10 juni een bijzondere VIP dagtocht (50 euro p.p.) en van 27 juli tot en met 
31 juli een mooie vijfdaagse hotelreis naar De Harz, waarvan de kosten 350 
euro p.p. zijn. Elke keer is Dijckstate aan het Maartensdijkse Maertensplein 
het vertrekpunt. Inlichtingen zijn te verkrijgen op tel. 0346 212288 of 06 
53853557.



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

14 februari 
valentijn!

leuke 
valentijnset 

vanaf € 5,95
W aarvoor kunt u

bij ons terecht?
Voor maatwerk zoals ( schuifdeur)  kasten,  
( tuin) tafels,  stoelen,  banken,  radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens?  Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Z elf 
artikelen bij ons terecht.

“M aartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738C L Maartensdijk
  T el/ F ax 0346 21 1579De eerste de beste

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

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

Witte bolletjes
zak 8 stuks

Nu € 1,50 (normaal € 2,15)

is er weer

Skitaartje
gevuld met kersen en Zwitserse room

€ 9,75

Valentijnslof
€ 7,65

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

VANAF DONDERDAG 
12 FEBRUARI

EXTRA KASSAKORTING
OP DE HALVE PRIJS!!!

20%
Dat wil ik  

‘effe’ kwijt…
‘Moet bunker op monumentenlijst?’ is de kop van 
een artikel in De Vierklank van 4 februari jl. Dit 
naar aanleiding van een vraag van de heer Rost van 
Tonningen van Bilts Belang in de gemeenteraad. 
Deze vraag zou suggereren dat men op het gemeen-
tehuis niet creatief is of maar één belang nastreeft.

Om na de mislukte ontploffing, een ieder in de 
gelegenheid te stellen, zich te informeren over de 
situatie en wat er precies was gebeurd, heeft de 
gemeente twee  bezoekmogelijkheden ter plaatse 
georganiseerd. Niet alleen door ondergetekende 
maar ook door actieve aanwezige en meedenkende 
burgers zijn vragen gesteld. O.a. over monument of 
museum? De aanwezige ambtenaren, burgemeester 
en wethouder hebben de vragen uitvoerig beant-
woord en uitgelegd hoe de situatie nu is. Binnen 
is al het interieur eruit op het aggregaat na. Geen 
werkplek of slaapplaats is meer te herkennen. En 
door de ontploffing bestaat er kans op instorten. 
Levensgevaarlijke situaties. Zowel aan de buiten-
kant als binnen. Jammer dat een partij die over 
een actiever en efficiënter werkend gemeentehuis 
spreekt pas in zo’n laat stadium nu nog met dit idee 
komt. Zou het niet bijwonen van één van de aan-
geboden bezichtigingmogelijkheden door de heer 
Rost van Tonningen veel burgers nu geen verkeerde 
indruk of valse hoop hebben gegeven? 

Nic o Jansen, Maartensdijk  

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

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.

Zaterdag 14 februari
Valentijn

Speciaal bloemen voor
vriendschap en liefde
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Inwoners van Westbroek waren per 
brief persoonlijk allemaal uitgenodigd 
om op die eerste vrijdag van februari 
2009 in het dorpshuis van Westbroek 
op zoek te gaan naar de dingen die 
zij van belang vonden met het oog op 
de toekomst van Westbroek. Project-
leider Marian van Ammers is bij de 
gemeente De Bilt verantwoordelijk 
voor het opstellen van de ruimtelijke 
visie. Zij heette de Westbroekers die 
gehoor hadden geven aan de oproep 
welkom en introduceerde vervolgens 
Marco van Hoek van adviesbureau 
Inbo.

Vrije dag
Voordat Van Hoek ook maar een vol-
ledige zin onder woorden had kun-
nen brengen werd de organisatie al 
geconfronteerd met de vraag waarom 
deze dag ‘in werktijd’ gehouden werd 
en hoe de opgenomen vrije tijd zou 
worden gecompenseerd. Van Hoek 
kwam in eerste instantie niet verder 
dan: ‘uw compensatie is natuurlijk 
dat u mee mag beslissen over de toe-
komst van Westbroek’. Vervolgens 
verduidelijkte hij dat het hanidg was 
dat de Westbroekers aan gemeente en 
bureau Inbo bij daglicht konden laten 
zien wat zij de belangrijkste plekken 
vonden. Hij voegde er aan toe, dat de 
vervolgcessies in de avonduren zou-
den worden gehouden.
Vervolgens werden de aanwezigen in 
vier groepen verdeeld die zich met 
evenveel verschillende thema’s moes-
ten bezighouden: gemeenschapszin 
(familie, religie etc.), ondernemings-
zin, comfort (wonen) en veiligheid 
en rust en ruimte. Met een nieuwe 
opdracht toog men vervolgens naar 
buiten. De groep van dorpsberaadlid 
Frans Bakker kreeg bij het thema 
ruimtelijke ordening bijvoorbeeld de 
vraag voorgelegd: ‘Waar is in 2020 in 
Westbroek (nog) nieuwbouw mogelijk 
en gewenst’. Bijkomende opdracht 

was de man in de straat middels 
een interview hierbij te betrekken. 
Frans Bakker: ‘Wanneer je iemand in 
Westbroek op straat tegenkomt, dan 
komt hij of zij ook uit Westbroek;  dus 
dat was niet zo moeilijk. Wij hadden 
nog het voordeel Wijnand Hennip-
man tegen te komen. Die is politiek 
gepokt en gemazeld, dus die kon ons 
prima influisteren. We konden gelijk 
belangrijke aandachtspunten doorge-
ven, zoals daar zijn het onderhoud 
van voetpaden en wegen, onderhoud 
van het monument voor de kerk en 
van het toegangspad naar de begraaf-
plaats’. 

T oren
Andere groepen gingen met andere 
thema’s het terrein in. Een groep 
hield zich bezig met verkeersaspec-
ten en weer een andere groep hield 
zich bezig met het toerisme in deze 
kern van De Bilt. Gefilosofeerd werd 
bijvoorbeeld over de vraag, of er in 
2020 in de omgeving van een monu-
ment als Molen de Kraai een hotel of 
woningbouw zou moeten zijn gere-
aliseerd.

Alle buitendienstopdrachten werden 
afgesloten met een bijeenkomst in 
de toren van de Hervormde Kerk in 
Westbroek, waarbij de deelnemers 
in de gelegenheid werden gesteld de 
toren te beklimmen en een ‘overview 
op niveau’ van hun kern te verkrij-
gen. De workshop werd besloten met 
een naspel opnieuw in het dorpshuis, 
waarbij de opgedane ervaringen per 
groep werden besproken o.a. aan de 
hand van de door iedere groep tijdens 
de rondgang gemaakte foto’s. 

Dorpsberaad
Onlangs is het Dorpsberaad West-
broek voorzichtig van start gegaan. 
Er staat genoeg op ze te wachten, 
zoals de evaluatie van de nieuwe ver-
keerssituatie (de gedeeltelijke afslui-
ting van enkele wegen sinds oktober 
2008) en de ideeën over een nieuw 
dorpshuis. Maar ook de financiële 
gevolgen van de Herinrichting Noor-
derpark voor inwoners die hierdoor 
gedeelten van hun eigendom zonder 
redelijke vergoeding dreigen kwijt te 
raken en er dient een visie te worden 
ontwikkeld in het kader van de pro-
vinciale beleidsnota ‘Leefbaarheid 
Kleine Kernen’. Toegezegd was dat 
het Dorpsberaad voor deze work-
shop zou worden bijgepraat over de 
door de gemeente opgestelde visie op 
Westbroek en de inhoud van de work-
shops. Deze toezegging is men niet 
nagekomen. Na de workshop is er 
met twee leden van het Dorpsberaad 
contact geweest. Het Dorpsberaad 
voelt zich in deze behoorlijk ‘langs de 
lijn’ geplaatst.

W aarom een toekomstvisie?
In Westbroek speelt een aantal onder-
werpen die om een besluit van de 
gemeente vragen. Op dit moment is 
bijvoorbeeld de vraag naar woning-
bouw nadrukkelijk aanwezig. Daar-
naast is het Dorpshuis toe aan onder-

houd, wat kansen biedt om andere 
mogelijkheden te onderzoeken. In 
2007 heeft het college het BRU-
rapport: ’Wensen voor Westbroek’ 
vastgesteld. Daarin zijn de kaders 
vastgelegd voor de verdere ontwik-
keling van een toekomstvisie voor 
Westbroek. De workshop op vrijdag 6 
februari tijdens de ‘Beleef-het-dorp-
dag’ bood de kans eigen wensen en 
ideeën voor de toekomst van West-
broek naar voren te brengen. Daarvan 
is op zeer beperkte schaal gebruik 

gemaakt. De bijdragen tijdens deze 
workshop gebruikt de gemeente om 
samen met adviesbureau Inbo de eer-
ste richtlijnen voor de toekomstvisie 
van Westbroek op te stellen. Deze 
richtlijnen zullen daarna tijdens een 
tweede workshop (door Van Hoek 
constant aangeduid als ’verdiepings-
atelier’) opnieuw worden voorgelegd 
aan inwoners van Westbroek, waarbij 
de gemeente hoopt dat dan opnieuw 
en meer inwoners daarover willen 
meepraten.

W estbroekers ‘beleven’ het dorp
door Henk van de B unt

Hoe ziet W estbroek er uit in 2020? W at moet er behouden worden in de toekomst en wat moet er veranderd 
worden?  Deze vragen stonden centraal tijdens de ‘Beleef- het- dorp- dag’, die de gemeente samen met I nbo 

Adviseurs organiseerde op vrijdag 6 februari jongstleden. 

Gefilosofeerd werd bijvoorbeeld over de vraag of er in 2020 in de omgeving 
van een monument als Molen de Kraai een hotel of woningbouw zou moeten 
zijn gerealiseerd.

Er konden belangrijke aandac hts-
punten worden doorgeven, zoals het 
onderhoud van het toegangspad naar 
de begraafplaats’. 

Groenekans 
Running Dinner

Op zaterdag 14 maart is het weer zover. Dat vindt het Groenekanse run-
ning dinner plaats, dé gelegenheid van 2009 om dorpsgenoten culinair te 
ontmoeten. Een echte happening die inmiddels al vele malen heeft plaatsge-
vonden, vorig jaar als sponsoractie voor Theater in het Groen. Ook dit jaar 
staat het running dinner open voor alle Groenekanners. De enige restrictie 
is dat ze moeten wonen op adressen die beloopbaar of fietsbaar zijn binnen 
maxi maal 10 minuten. Zoals blijkt uit de naam ‘running dinner’ wordt er 
namelijk per gang gewisseld van locatie en trouwens ook van tafelgezel-
schap. 

Het Groenekanse running dinner is een diner voor acht personen. Het 
bestaat uit vier gangen die op vier locaties worden geserveerd. Ieder deel-
nemend koppel is dus drie keer te gast en treedt één keer thuis op als kok 
c.q. gastheer en/of gastvrouw. Daarbij mag men zich volledig uitleven op 
de eigen culinaire kwaliteiten alsook op een fraai gedekte tafel, wat niet 
betekent dat men als deelnemer per se een keukenprins(es) moet zijn.
De uitnodigingen worden huis aan huis in Groenekan verspreid. Wie de uit-
nodiging heeft gemist kan terecht op www.dorpspleingroenekan.web-log.nl 
voor de volledige tekst. Deelnemers krijgen via de mail bericht welke gang 
ze gaan bereiden en waar het ‘startsein’ op 14 maart wordt gegeven.

De nieuwe groep winkeliers van de 
activiteitencommissie wil voorlopig 
elke maand een speciale activiteit 
op het Maertensplein organiseren. 
Er wordt druk overlegd en plan-
nen worden uitgewerkt, zoals die 
van een Kleine Dierenmarkt en eie-
ren schilderen op de zaterdag voor 
Pasen.

Valentijnsdag
Op Valentijnsdag geven geliefden 
elkaar ext ra aandacht door het geven 
van cadeautjes, bloemen, kaarten 
voorzien van lieve wensen. Sinds de 
jaren negentig van de vorige eeuw 
wordt Valentijnsdag commercieel 
aangepakt. Maar het ontstaan van 

Valentijnsdag gaat echter veel ver-
der terug: In het jaar 496 riep Paus 
Gelasius de eerste 14 februari uit tot 
dag van de Heilige Valentijn. Het 
is niet met zekerheid vast te stellen 
wie Valentijn nu precies was. 

Er zijn verschillende verhalen waar-
onder die van een jonge man, Valen-
tijn genaamd, die op 14 februari in 
het jaar 270 werd vermoord. Hij 
was een Romein die zich tot het 
Christendom bekeerde. Dat werd 
hem niet in dank afgenomen. Net 
voor zijn terechtstelling gaf hij aan 
het dochtertje van zijn gevangenis-
bewaarder een briefje met daarop 
geschreven: ‘Van je Valentijn’. 

Actie W inkeliersvereniging: 
Rozen op Valentijnsdag

door Marijke Drieenhuizen

De activiteitencommissie van de winkeliersvereniging gaat op zaterdag 14 februari, vanwege Valentijnsdag, 
rozen, glü hwein en chocolademelk uitdelen aan het winkelende publiek. 

‘Er zijn 2 dingen waar ik van hou,
van een roos en van jou,
van een roos heel even,
maar van jou heel mijn leven.
Happy Valentijn’.

T inneke de Groot

advertentie
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M ede de l ing:  H et gem eentenieu w s  is  v ol l edi g in de z e ru briek opge nom en. A l l een v oor  de  
bekendm akingen en v ergu nningen is  een s el ectie opge nom en, w aarbij  in iede r gev al  al l e 
inf or m atie ov er de  dor ps kernen w or dt  v erm el d. V ol l edi ge v erm el di ng v an de  bekendm akin-
gen v oor  de  kernen De B il t en B il thov en s taan w ekel ij ks  in de  B il tB u is / B C  en op de  w ebs ite 
v an de  gem eente De B il t w w w .de bil t.n l .

W erk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De Bilt:
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf 

Maartensdijk;
•  Maartensdijk: opnieuw bestraten gedeelte voetpad Dorpsweg 

(deel van nr. 38 t/m 88) tot en met februari 2009.

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Aanvragen om vergunning 
(artikel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Kon.Julianalaan 49, 

uitbreiden woning;
Lichte bouwaanvraag
•  Holl.Rading, Tolakkerweg 118, 

vernieuwen hekwerk;
•  Maartensdijk, ’t Loo 12, plaatsen 

dakkapel;
Monumentenaanvraag
•  Maartensdijk, Achterweteringse-

weg 70, vervangen dakramen en 
vernieuwen schoorsteen;

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 1 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:

•  Hollandsche Rading, Vuurse Dreef 
180, vergroten restaurant;

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
•  Maartensdijk, Dorpsweg 238 

en 242, uitbreiden woningen en 
plaatsen dakkapel (29-1-2009)

•  Maartensdijk, Pr.Beatrixlaan 18, 
uitbreiden woning (29-1-2009)

•  Maartensdijk, Prinsenlaan 1, uit-
breiden woning (30-1-2009)

•  Maartensdijk, Zwanenbloem 15, 
uitbreiden woning (29-1-2009)

Verleende bouwvergunning 2e fase
•  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

52, vernieuwen schuur (30-1-
2009)

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 voorzie-

ning griffierecht betalen. Voor meer 
informatie over de hoogte daarvan 
kunt u contact opnemen met de grif-
fier van de rechtbank.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer (030) 2289411. Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Openbare kennisgeving kapvergun-
ning

Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Bilt 
heeft op basis van artikel 4.3.2. 
van de Algemene plaatselijke ver-
ordening 2007 t/m 2e wijziging 
gemeente De Bilt een kapvergun-
ning verleend voor:

Groenekan:
•  1 berk, 1 taxus (drastisch snoei-

en), Grothelaan 4 Herplant (06-
02-2009)

Maartensdijk:
•  1 goudiep, Wolfsmelk 3 (05-02-

2009)

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 

telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kunnen 
binnen zes weken na de verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat de vol-
gende meldingen 8.40 (Algemene 
maatregel van Bestuur) zijn binnen 
gekomen:

Aanvrager: Van Westreenen B.V.
Inrichting: Van der Tol Groep 
B.V.
Adres: Tolakkerweg 118, Holland-
sche Rading
Omschrijving: het oprichten van 
een hoveniersbedrijf (voorjaar/
zomer 2009) 
Betreft: het besluit Landbouw 
milieubeheer

Aanvrager: dhr. M.J. Kouwer
Inrichting: Lidl Nederland GmbH
Adres: Neptunuslaan 13, Biltho-
ven
Omschrijving: het oprichten/uit-
breiden van een supermarkt, (ca.13-
05-2009)
Betreft: het Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Tegen deze meldingen staat géén 
beroep open volgens de Wet milieu-
beheer.
U kunt de meldingen inzien van 
16 februari tot 2 maart 2009 in het 
gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 
uur (of volgens afspraak).

Concernstaf

Mandaatregeling 2007
Het college en de burgemeester van 
De Bilt maken bekend dat zij bij 
besluit van 20 januari 2009 de 3e 
wijziging van de Mandaatregeling 
De Bilt 2007 hebben vastgesteld. 
Daarnaast hebben zij medewerkers 
aangewezen die belast zijn met de 
heffing en invordering van gemeen-
telijke belastingen.

De Mandaatregeling De Bilt 2007 
draagt de uitoefening van bevoegd-
heden van het college en de bur-
gemeester op aan een aangewezen 
portefeuillehouder of specifiek aan-
gewezen ambtenaren.
De bevoegdheden worden onder 
verantwoordelijkheid van het col-
lege respectievelijk de burgemees-
ter uitgeoefend. De aanwijzing van 
belastingambtenaren en de wijzi-
ging van de mandaatregeling is 
noodzakelijk door de uitbesteding 
van belastingtaken voor het grond-
gebied van gemeente De Bilt aan de 
gemeente Utrecht.

Deze wijziging treedt met terug-
werkende kracht in werking op 1 
januari 2009.

Dit besluit ligt tijdens kantooruren 
ter inzage bij het informatiecentrum 
van het gemeentehuis, Soestdijkse-
weg Zuid 173 in Bilthoven. Tegen 
betaling van een legesbedrag kan 
een kopie worden verkregen.

B ilthoven, 1 1 februari 2009

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).

Vergunningen en Toezicht 

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Wet Milieubeheer

Concernstaf

Rectificatie:
In de agenda van de vergadering 
van de commissie van advies Open-
bare Ruimte is vorige week per 
abuis gepubliceerd: agendapunt 4: 
Bouwplan Dr. Welfferweg 39 te 
Maartensdijk. Dit moet zijn: Bouw-
plan Dr. Welfferweg 39 te West-
broek. 

Verwijdering fietswrakken station 
Bilthoven en Hollandsche Rading

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op maan-
dag 2 maart 2009 weer fietswrakken zullen worden verwijderd bij de NS 
stations Bilthoven en Hollandsche Rading. Maandag 9 februari krijgen alle 
fietsen die worden aangemerkt als fietswrak een sticker. De fietswrakken 
worden opgeslagen op de gemeentewerf en zullen niet eerder dan na twee 
weken worden vernietigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Openbare Veiligheid van de gemeente De Bilt via telefoon-
nummer 030 228 94 11.



De Helpdesk MENS is onderdeel van 
het Wijkservicecentrum MENS Maar-
tensdijk en is gevestigd in de hal van 
Dijckstate. De vrijwillige medewer-
kers helpen mensen van alle leeftijden 
bij hun vragen over wonen, welzijn en 
zorg. Ze helpen direct waar mogelijk 
en sturen anders door naar specifieke 
organisaties. Van maandag tot en met 
vrijdag is de Helpdesk open van 9.00 
tot 12.30 uur en op dinsdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Telefonisch is de 
Helpdesk bereikbaar onder nummer 
0346-211055.

Veranderingen AWB Z  
Aanleiding tot de organisatie van een 
informatiemarkt is de met ingang 
van 1 januari 2009 ingevoerde ver-
anderingen in de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten (AWBZ). Deze 
AWBZ is een volksverzekering waar 
iedereen met een inkomen maan-
delijks aan meebetaalt;  het is een 
collectieve ziektekostenverzekering 
voor niet individueel verzekerbare 
ziektekostenrisico’s. Iedereen die aan 
de juiste voorwaarden voldoet kan 

een uitkering uit de AWBZ krijgen. 
Men moet dan hulp of zorg nodig 
hebben op grond van een lichame-
lijke, verstandelijke, psychische of 
zintuiglijke handicap. Die zorg of 
hulp kan via de thuiszorg geleverd 
worden of in de vorm van een Per-
soons Gebonden Budget (PGB). Met 
een PGB kan men zelf de benodigde 
zorg inkopen. De totale kosten van de 
AWBZ naderen de 20 miljard euro 
per jaar. Reden voor de regering om 
veranderingen door te voeren. Zo zul-
len alleen nog mensen met matige of 
ernstige beperkingen in aanmerking 
komen om hulp of zorg voor onder 
andere de functiebegeleiding te krij-
gen. Mensen met lichte beperkingen 
zullen zelf op zoek moeten gaan naar 
ondersteunende organisaties. Een 
aantal van deze organisaties zijn aan-
wezig op de informatiemarkt. 

I nformatiemarkt
De informatiemarkt wordt gehouden 
in de cursusruimte van de Stichting 
Welzijn Ouderen (SWO) in Dijcksta-
te van 19.30 tot 21.30 uur. Eerst zul-

len alle aanwezige organisaties zich 
in 10 minuten presenteren, daarna is 
het mogelijk om met deze mensen 
zelf te overleggen. Aanwezig zul-
len zijn mensen van het Zorgloket 
van de Gemeente De Bilt, daarnaast 
Handje Helpen;  dit is een organisatie 
met vrijwilligers die praktische hulp 
geven aan kinderen en volwassenen 
met een handicap of chronische ziek-

te en de mensen die hen verzorgen, 
de mantelzorgers. MEE is een orga-
nisatie waar deskundige mensen wer-
ken. Zij informeren, helpen en wijzen 
mensen met een handicap, beperking 
of chronische ziekte de weg. MEE is 
onafhankelijk en wordt door de over-
heid bekostigd. Aan hun hulp zijn 
geen kosten verbonden. Reinaerde 
richt zich op kinderen, jongeren en 
volwassenen en geeft ondersteuning 
en zorg op maat bij werk, dagbeste-
ding en wonen. De Adviseur Wonen, 
Welzijn en Zorg helpt chronisch 
zieken, gehandicapten en senioren 
door middel van voorlichting, advies 
en kortdurende begeleiding op het 
gebied van zorg, welzijn, wonen en 
vervoer. 
Het Steunpunt Mantelzorg geeft ver-
schillende vormen van ondersteuning. 
Daarnaast organiseert zij cursussen, 
lezingen en contactgroepen voor man-
telzorgers. Ook de Vrijwilligers van 
de Terminale Zorg Thuis in Maartens-
dijk zijn aanwezig. Deze vrijwilligers 

geven toegewijde zorg bij mensen 
thuis in hun laatste levensfase. Het 
Gehandicaptenplatform gemeente 
De Bilt bestaat uit vrijwilligers die 
zich inzetten om collectieve belangen 
te behartigen voor mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke beper-
king die wonen in de gemeente De 
Bilt. 

W ijkrestaurant Maertenshoek
Voordat al deze informatie kan wor-
den ontvangen kan men gebruik 
maken van het Stamppottenbuffet 
in het Wijkrestaurant Maertenshoek. 
Voorheen heette het restaurant Dijck-
state maar na de interne verbouwing 
is het restaurant klaar voor de specia-
le functie van Wijkrestaurant. Aan de 
nieuwe naamgeving is een prijsvraag 
voorafgegaan. Nick en Til Cardinaal, 
bekende vrijwilligers bij dit restau-
rant, zagen hun inzending gehono-
reerd worden. Kok Wilfried Schwarte 
is blij met het resultaat van de ver-
bouwing en hoopt dat meer mensen 
(van 55 jaar en ouder) gebruik gaan 
maken van deze voorziening. ‘Er kan 
altijd gekozen worden uit drie menu’s, 
tegen een redelijk tarief.’ 

Mensen kunnen hier gezellig samen 
eten van maandag tot en met vrijdag 
tussen 12.00 en 13.30 uur en tussen 
17.00 en 18.30 uur. Ook in het week-
end kan men hier terecht tussen 12.00 
en 13.30 uur. Dinsdag 24 februari 
wordt, na het Stamppottenbuffet, die 
voor acht euro wordt aangeboden, de 
koffie met de Maertenshoekpunt gra-
tis aangeboden. Zoals elke dinsdag-
avond is er ook deze dinsdag gewoon 
weer de SWO inloop met spelletjes in 
het restaurant.

Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt is 
ondergebracht bij de Stichting Welzijn 
Ouderen De Zes Kernen De Bilt, met 
dit verschil dat zij zich wel richten op 
mensen van alle leeftijden. Zij doen 
dat door het geven van informatie, 
advies en ondersteuning. Mantelzorg 
is gedefinieerd door de Nationale 
Raad voor de Volksgezondheid als 
‘die zorg die niet in het kader van een 
hulpverlenend beroep wordt gegeven 
aan een hulpbehoevende door één 
of meerdere leden van diens directe 
omgeving, waarbij de zorgverlening 
direct voortvloeit uit de sociale rela-
tie’. Vaak is deze zorg wel indiceerba-
re zorg en zou er een beroep kunnen 
worden gedaan op de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten of op de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning.

Veel informatie
Het is duidelijk dat Frans van der Pas 
het verhaal veel vaker heeft verteld. 
In duidelijke taal legt hij de voor en 
nadelen van een PersoonsGebonden 
Budget uit. Af en toe wordt zijn 
verhaal onderbroken  en geeft hij ant-
woord op de gestelde, vaak persoon-
lijke, vraag. Bekend is dat 80%  van 
de Nederlanders zijn rechten niet kent 

als het om zorg gaat en 70%  weet 
niet waar hij zijn informatie vandaan 
moet halen. Frans van der Pas legt de 
aanwezigen uit dat iedereen die hulp 
of zorg nodig heeft en een indica-
tie daarvoor heeft ontvangen via het 
Centrum Indicatiesteller Zorg (CIZ) 
of de gemeente. Daarna kan de keuze 
gemaakt worden of hij die hulp of 
zorg via de thuiszorg wil ontvangen 
of dat hij zelf zorgverleners wil gaan 
regelen via een PersoonsGebonden 
Budget. 

AWB Z  
Via de Algemene Wet Bijzonde-
re Ziektekosten worden de kosten 
betaald die gemaakt worden door 
mensen die hulp, zorg of begeleiding 
nodig hebben op grond van een licha-
melijke, verstandelijke, psychische of 
zintuiglijke handicap. Huishoudelijke 
hulp valt daar niet onder. Dat wordt 
sinds 1 januari 2008 geregeld door 
de gemeenten zelf via de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO). 
Er gaat per jaar ongeveer 20 miljard 
om in de bekostiging van dit soort 
zorg. Het PersoonsGebonden Bud-
get neemt daarvan 2 miljard voor 
zijn rekening. Zowel voor hulp die 

betaald wordt uit de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten als uit de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
wordt meestal een eigen bijdrage 
gevraagd. Via de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten houdt het Zorg-
kantoor dit bedrag direct in, via de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
krijgt men een rekening van het Cen-
traal Administratie Kantoor (CAK). 

Z org in natura of via PGB
Hulp, zorg of begeleiding kan via een 
thuiszorginstelling verstrekt worden 
of via zelf gekozen zorgverleners via 
het geldbedrag dat ontvangen wordt 
bij een PersoonsGebonden Budget. 
Als hulp geboden wordt via een thuis-
zorginstelling heeft men geen eigen 
keuze wie de daadwerkelijke zorg 
levert en wanneer dat gebeurt. Met 
een PersoonsGebonden Budget kan 
men zelf kiezen wie er komt helpen 
en wanneer die persoon komt helpen. 
Het kan ook voorkomen dat men bij-
voorbeeld een rolstoel met een motor 
wil maar dat die niet geï ndiceerd is. 
Via zorg in natura kan dan alleen een 
gewone rolstoel geleverd worden. Als 
men een PersoonsGebonden Budget 
heeft kan met het verschil in bedrag 

zelf bijbetalen en kan de rolstoel met 
motor toch aangeschaft worden. Dit is 
een van de voorbeelden die duidelijk 
maken hoe mensen met een Persoons-
Gebonden Budget meer de regie over 
hun eigen leven kunnen houden. 

Z elf kiezen
Als iemand geï ndiceerd is voor meer-
dere zaken dan kan er per functie 
gekozen worden hoe het geleverd 
wordt. De ene functie kan dan als zorg 
in natura geleverd worden, de andere 
via een PersoonsGebonden Budget. 
Als het toch niet zelf te regelen is kan 
het ook weer gewoon teruggedraaid 
worden. Een belangrijke voorwaarde 
voor het werken met een PersoonsGe-
bonden Budget is dat men of zelf in 
staat is om mensen in dienst te nemen 
en de bijbehorende administratie te 
voeren of dat men iemand heeft die 
deze taken op zich wil nemen. 

Ervaring
Een van de deelnemers vertelt ach-
teraf verder te kunnen in haar zoek-
tocht naar goede, betrouwbare hulp. 
Ze vertelt geï ndiceerd te zijn voor 
gezinshulp gedurende drie uur per 
week. Vanwege het personeelstekort 
bij de thuiszorg wordt deze hulp nog 
maar eenmaal per veertien dagen 
gegeven op een dag die eigenlijk niet 
echt goed uitkomt. Het is namelijk op 
de wekelijkse zwemochtend. 

Aan de informatie heeft ze wel wat 
gehad. Ze weet nu hoe ze zich verder 
kan verdiepen in de mogelijkheden 
van een PersoonsGebonden Budget. 
Ze heeft informatieboekjes en tele-
foonnummers van Per Saldo ontvan-
gen en gaat op termijn kijken of 
haar netwerk groot genoeg is om de 
overstap naar een PersoonsGebonden 
Budget te maken.
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Veel belangstelling voor informatie over het 
PersoonsGebonden Budget

door Marijke Drieenhuizen

Dertien mensen waren aanwezig op de door het Steunpunt Mantelzorg De Bilt georganiseerde 
informatieochtend over het PersoonsGebonden Budget ( PGB) . Z ij kregen alle bijzonderheden hierover te 
horen van F rans van der Pas, beleidsmedewerker van Per Saldo. Deze vereniging is de belangenvereniging 

van en voor mensen met een PersoonsGebonden Budget in N ederland.

Dertien mensen waren aanwezig op de door het Steunpunt Mantelzorg De 
B ilt georganiseerde informatieoc htend over het PersoonsGebonden B udget 
(PGB ).

Speciale avond Helpdesk MEN S en 
W ijkrestaurant Maertenshoek
Stamppot en informatie op dinsdagavond 24 februari

door Marijke Drieenhuizen

Dinsdag 24 februari wordt er in Maartensdijk een speciale avond georganiseerd waarbij geï nteresseerden 
( nogmaals)  kunnen kennismaken met de Helpdesk MEN S en een informatiemarkt kunnen bezoeken van 
ondersteunende organisaties waarnaar vanuit de Helpdesk regelmatig wordt ( door- ) verwezen. Daarvoor 
is het mogelijk om,  voor een redelijk bedrag, in het W ijkrestaurant Maertenshoek, te genieten van een 

stamppottenbuffet met koffie en een Maertenshoekpunt toe.

Lauk Spelberg en W ilfried Sc hwarte werken 24 februari samen onder  
de slogan ‘MENS zorgt voor de mens é n de inwendige mens! ! ’



GEVONDEN

Gevonden pandora arm-
band, voor meer info bel 
06-21692684

Sleutel gevonden op de 
Industrieweg met label eraan 
220/34. Tel.0630390070

PERSONEEL AANGEBOD

HUISH. HULP op donderdag 
vanaf 9.30 uur in W’broek. ref. 
aanw. niet in schoolvakanties. 
Tel. 06-40677635 

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk, schilder-
werk binnen en buiten, 4 jaar 
garantie. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-42417376

REPARATIE zonneschermen-
rolluiken-markiezen. Uw 
bestaande zonwering elektrisch 
gemaakt, nu € 225,- levering 
maart. Tel. Hans 06-26604779, 
Groenekan

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van 14 komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

DIVERSEN
 
Wie kan mij Computerles 
geven 55+. Tel. 06-30012648 
Lot te Maartensdijk

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

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een;  vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus!  Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

Verloren: armband met Wilh. 
dubbeltjes. Tel. 035-5771927
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Z.g.a.n. SENIOREN-
LEDIKANT met elektr. ver-
stelb. bodem;  ombouw d. 
essen;  90x 200 cm. € 250,- Tel. 
0346-212388

Skipak licht blauw/donker 
blauw kan voor jongen of meis-
je mt 164, valt wel klein, va. ±  
10 jr. in prima staat. € 15,-. Tel. 
0346-211609 / 06-16783790

Autozitje merk Volvo, zitge-
deelte kan los worden gebruikt, 
hoofdkleur blauw. € 30,-. Tel. 
06-21718763

Skeelers maat 34. € 10,-. 
Skeelers maat 37. € 12,50. 
Paardrijlaarzen maat 37/38. 
€ 10,-. Katoenen paardrij-
broek maat 164. € 15,-. Tel. 
06-12718763

Fietshelm Kino maat 52-56 
merk AGN. € 10,-. Kinderzitje 
voor vó ó rop de fiets merk 
Melkert, type GMG. € 25,-. Tel. 
06-1271863

Gratis af te halen: Draadloze 
muis en toetsenbord. Tel. 0346-
211470

Licht houten 1 pers. ledikant 
90x 200 nw. st. met latbodem. 
€ 45,-. Tel. 0346-214065 / 
06-29506849

2 houten tafeltjes 1 63x 33x 40. 
1 Rond 53x 35 cm. Beide met 
2 tableaus. € 10,- p.s. Samen 
€ 17,-. Kom kijken!  Tel. 0346-
212492

2 stel Lowriders voor fietstas-
jes bruin canvas p. stel. € 10,- 
samen € 17,-. Tel. 0346-212492

39 kopjes + 24 schoteltjes, 
klein model met draakmodel 
erop. € 35,-. Tel. 06-44420668

FIAT TEMPRA SW 1.6, bouwj. 
’95, APK tot juni 2009, in 
goede staat €  850,- Tel. 0346-
213204

T e koop aangeboden

N ootjes

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
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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

Personeel Aangeboden

Diversen 

Gevonden
F I ET S SERVI CE CEN T RUM MAART EN  V. DI J K
GRUT T OLAAN  1 8  T el. 03 4 6 - 21 226 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 telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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 Cock Rose -  Maartensdijk. T el. 
06 - 54 96 798 5

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

W aarschuwing:! !  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

1 0e penning administraties
Verzorgt ook bij u thuis uw
aangifte inkomstenbelasting.
Vanaf € 60,-. Tel. 0346-822255
www.10epenning.nl
info@ 10epening.nl

I ndiase hoofdmassage te Groenekan. Voor hoofd, rug, schou-
ders, nek en armen op een gewone stoel. Lichaamsmassage op 
een massagebank. Alle massages (45 min.) € 22,50. Bel Heleen 
Kaldenbach: 0346-213683

T homashuis Maartensdijk zkt. huish. medewerk( st) er die het 
leuk vindt om huish. werk en stukje zorg te verrichten. 15 uur p. 
week. Ben je enthousiast en werk je vanuit eigen initiatief. Bel. 
06-51763414

Administratiekantoor Beemer
Koningin Julianalaan 18, Maartensdijk
Voor boekhouding en belastingaangifte van ondernemers en
particulieren. Voor meer informatie bel 0346-261374 / 
06-20724381 of mail naar admb@ casema.nl.

Sojos Agenda
Valentijn K ids &  T eens Only disco in Dorpshuis 
W estbroek
Voor alle kinderen en tieners uit Westbroek is er 
weer goed nieuws. Op vrijdagavond 13 februari a.s. 
organiseert het dorpshuis Westbroek i.s.m. Stichting 
Animo (waaronder Sojos vanaf 1 januari valt) een 
Valentijndiscoavond onder de naam Kids &  Teens 
Only Disco. De avond wordt als volgt ingedeeld.
•  Van 19.00 uur tot 20.30 uur zijn kinderen van 8 

t/m 12 jaar welkom. 
•  Vanaf 20.45 uur zijn de tieners (12 t/m 16 jaar) 

welkom. Lekker dansen en sjansen op de Valen-
tijnbeats van DJ Wouter. De avond is afgelopen 
om 23.30 uur.

Voor beide delen bedraagt de entree 1,- euro. Dus: 
kom allemaal naar het dorpshuis vrijdag de 13e 
(oeps)!  Verder wordt er nog gezocht naar enthousi-
aste vrijwilligers, ouders, maar ook jonge DJ’s om 
de disco ook in de toekomst mogelijk te kunnen 
blijven maken. Meld je aan via het volgende email-
adres: e.grevink@ stichting-animo.nl .

F amous party: Valentine edition
Zaterdag 14 februari a.s. is het dan eindelijk weer 
zover. Na het overdonderende succes van de eerste 
Famous Party in Sojos (HipHop edition) komt er nu 
een spectaculair vervolg. Uiteraard zal de Famous 
party op 14 februari (! ) geheel in het teken van 
Valentijn - en dus de liefde - staan. Met als muzi-
kale klapper Dj Enrico en natuurlijk de Mrs. Valen-
tina- en Mr. Valentinoverkiezing. En de dresscode 
is (hoe kan het ook anders): Love!  Leeftijd 12 t/m 
17 jaar. Tijd van 20.00 tot 23.45 uur. Entreekosten 
5 euro. Alcohol en drugs worden niet getolereerd 
(niet cool! ) en legitimatie is verplicht. Check ook 
www.famous-party.hyves.nl voor voorverkoop en 
laatste ontwikkelingen.

K ids Only Disco 
Hij komt weer, de volgende Kids Only in Sojos!  En 
wel op vrijdag 20 februari a.s. Trek dus allemaal je 
dansschoenen weer aan en go!  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. 

Spullen voor kindermarkt
Op zaterdag 7 maart 2009 organiseert peuterspeelzaal 
’t Bruggetje, Nachtegaallaan 32 te Maartensdijk een 
kindermarkt van 10.00 uur tot 13.00 uur, met leuke 
spelletjes, een poppenkastvoorstelling voor de peuters, 
de nodige versnaperingen, kinderkleding, kinderboe-
ken en speelgoed. De opbrengst van deze markt komt 
in zijn geheel ten goede van de peuterspeelzaal en zal 
besteed worden aan de vervanging van de vloer. 
Heeft u nog kinderkleding, speelgoed of kinderboe-
ken voor de kindermarkt, dan kunt u dit inleveren op 
zaterdag 28 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur bij de 
peuterspeelzaal of door contact op te nemen met Peter 
van Barneveld (tel. 0346 212826).

Baby’s, peuters en kleuters 
welkom in de bibliotheek

Baby’s, peuters en kleuters die in de maand febru-
ari lid worden van de Openbare Bibliotheken 
gemeente De Bilt krijgen een cadeautje. Ze krijgen 
een vingerpopje van ‘Anton kan toveren’, dit boek 
is uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar, en een 
poster van Anton (op= op ! ). Op de achterzijde van 
deze poster vinden ouders handige voorleestips. 
Als ook de ouders van deze kinderen tegelijkertijd 
lid worden van de bibliotheek ontvangen zij een 
cadeautje. Zij krijgen gratis een mini-editie van 
‘Anton kan toveren’ inclusief een dvd met daarop 
een animatie van het prentenboek (zolang de voor-
raad strekt). Voor actuele informatie zie ook www.
bibliotheekdebilt.nl

Presentatie K BH 
bij Biltse Muziekschool

Op woensdag 11 en donderdag 12 februari 
a.s. gaat gediplomeerd musicus Petra van 
de Wijngaard samen met enkele leden van 
het Klein Harmonieorkest van de KBH 
leerlingen van de Biltse Muziekschool 
laten kennismaken met de KBH. Ze zul-
len daar een instrumentale presentatie 
geven. De Algemene Muzikale Vorming 
bij de Biltse Muziekschool is bedoeld 
om jonge kinderen kennis te laten maken 
met diverse instrumenten om vervolgens 
op de muziekschool het instrument naar 
keuze te leren bespelen. Omdat de KBH 
een samenwerkingsovereenkomst heeft 
met de muziekschool krijgen ze daar les 
tegen gereduceerd tarief. 

Leden van KB H krijgen bij de B iltse Muziek-
sc hool les tegen een gereduc eerd tarief.

I nformatie zoeken en veilig surfen 
in cursus internet voor kinderen

Voor kinderen van 8 t/m 10 jaar geeft de Openbare Bibliotheek Bilthoven op dinsdag 
17 februari een cursus ‘Internet voor kinderen’. Deze cursus is bedoeld voor kinde-
ren die weinig of geen ervaring hebben met internet. Kinderen leren op een speelse 
en actieve manier omgaan met internet. Ook is er aandacht voor veilig internetten. 
Het programma bestaat uit informatie zoeken op internet, leuke websites opslaan als 
favorieten, afbeeldingen/informatie van internet kopiëren en opslaan en het maken 
van opdrachten. Verder wordt uw kind bewust gemaakt van hoe het veilig kan surfen 
op het web en krijgt hiervoor tips aangereikt. De cursus vindt plaats op dinsdag 17 
februari van 10.00 tot 12.00 uur in de vestiging Bilthoven. De cursus kost 3,50 euro 
en dient vooraf voldaan te zijn. Inschrijven kan aan de balie bij alle vestigingen van 
de bibliotheken De Bilt. Voor meer informatie zie www.bibliotheekdebilt.nl



In een volle sporthal met een uiterst 
sfeervolle ambiance opende Twee-
maal Zes van afstand de score. SDO 
antwoordde direct met de gelijkmaker 
uit een vrije bal (1-1). De beginfase 
van de Maartensdijkse formatie was 
sterk en halverwege de eerste helft 
stond er een 8-3 voorsprong op het 
scorebord. SDO is echter een ploeg 
die niet snel het hoofd verliest en dit 
bleek ook nu het geval. De Kame-
rikers kwamen sterk terug tot 8-7. 

Daarna was het echter weer de beurt 
aan de koploper. In een korte periode 
werden vijf doelpunten op rij gepro-
duceerd, waardoor er met een 13-9 
voorsprong gerust kon worden.

In de tweede helft kwam SDO het 
beste uit de startblokken. Uit een 
rommelige situatie onder de korf 
scoorde SDO direct de eerste tref-
fer. De arbiter (zonder grensrechter) 
had het zo nu en dan lastig met een 

aantal hectische momenten. Zo dacht 
een compleet Tweemaal Zes verde-
digingsvak dat er toch echt voor een 
time-out was gefloten, maar ging het 
spel gewoon door. SDO miste ver-
volgens een vrije doorloopbal, terwijl 
spelers van Tweemaal Zes nog aan 
de zijlijn stonden. Op 13-11 miste 
SDO een strafworp, maar ook daarna 
hield SDO het hoofd nog koel en 
kwam zelfs terug tot 14-13. Toch 
kwamen, zo als zo vaak al bewezen 
deze competitie, de kwaliteiten van 
de koploper bovendrijven. De doel-
puntenmachine kwam weer op gang 
en Tweemaal Zes liep uit naar een 
19-13 voorsprong. SDO was moe 
gestreden en de wedstrijd was daar-
mee eigenlijk gespeeld. Na een sterke 
en vooral scherpe eindfase werd de 
eindstand uiteindelijk bepaald op 
23-14. Een groot compliment aan 
het adres van beide supportersgroe-
pen. De T-Zijde (wederom massaal en 
luidruchtig aanwezig) heeft inmiddels 
haar goede naam gevestigd als trouwe 
en sportieve aanhang. De vele mee-
gereisde supporters van SDO maakte 
eveneens sfeer en toonden zich een 
sportief verliezer na afloop.

Runner-up Oranje Wit maakte geen 
misstap en won van VEO. Hierdoor 
blijft de ploeg uit Dordrecht volgen 
op vier punten. Volgende week kan 
Tweemaal Zes in Gorinchem de vol-
gende grote stap zetten richting de 
hoofdklasse tegen GKV. De steun van 
de supporters zal daarbij wederom 
hard nodig zijn!  Deze uitwedstrijd 
begint om 17.40 uur.

Wipe Out is een afvalrace op hoog 
en in nat niveau dat vorig jaar al 
eens is uitgezonden. Je moet van 
goede sportieve huize komen om 
het einde te halen. Al eerder hebben 
deelnemers deze strijd vol hinder-
nissen uitgevochten. Ditmaal waren 
er ook twee landgenoten bij. Maar-
tensdijkers zelfs. Vader en dochter 
Schaafsma zijn bijna 54 en 25 jaar. Je 
mag best bewondering hebben voor 
deze moedigen. Want alleen al bij de 
aanblik van de vele martelwerktui-
gen zal menigeen zeggen: ‘Doe mij 
de speeltuin maar.’ Nathalie en Job 
Schaafsma durfden het aan en vlogen 
naar Argentinië waar even buiten de 
miljoenen hoofdstad Buenos Aires 
ditmaal Wipe Out werd gehouden. Ze 
hebben natuurlijk van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om veel van deze 
wereldstad te zien. 

Plonsen
Op internet is een opname te zien. In 
twee zwembaden liggen forse gesta-
pelde blokken, foamkussens, ballen, 

een bak vol modder en andere hinder-
nissen die ze moeten nemen. Je ziet 
de deelnemers klauteren, springen, 
glijden en plonsen. Wie niet goed op 
een van de drijvende en schomme-
lende onderdelen terecht komt, valt in 
het water en heeft door de klompvoe-
ten met klei steeds meer moeite elke 
volgende hindernis te nemen. Ze wor-
stelen zich via een smalle richel langs 
een muur, waar een aantal stompende 
bokshandschoenen de deelnemers 
het water inslaan. Daarna wordt het 
opnieuw zwemmen, klimmen, sprin-
gen en hangend aan een touw probe-
ren door de finish te vliegen. Vallen 
doen ze allemaal maar doorgaan ook, 
want aan het einde van het parcours 
wordt de tijd geteld. 

Overleven
Nadat beiden bij Endemol in 
Aalsmeer waren gescreend werd een 
team gevormd van tien geselecteer-
den uit Nederland en tien uit Bel-
gië, die samen twee dagen lang de 
strijd moesten aangaan tegen teams 

uit andere landen. Job dacht toen nog 
dat het een behendigheidwedstrijd 
was, maar weet nu wel beter en zegt 
lachend: ‘Het was meer overleven 
dan een sportprestatie. Maar we heb-
ben vreselijk veel plezier gehad. Na 
afloop zei ik dat ik nooit meer terug 
zou gaan maar het begint nu alweer 
te kriebelen. Als ik de kans krijg ga 
ik zeker weer meedoen.’ En Nathalie 
vult aan: ‘We hebben het overleefd. 
Pa op een gekneusde rib en ik op een 
blauw scheenbeen na. Het was pure 
lijfkracht. Vooraf was ik van plan 
alle mannen eruit te kicken maar zo 
simpel was dat nou ook weer niet. We 
mogen nog niet zeggen hoe het afge-
lopen is. In dit stadium mag de uitslag 
nog niet worden bekend gemaakt.’

Uitzending
De uitzendingen die tien weken duren 
beginnen op 15 februari om 20.30 
uur op RTL 5. Zoals nu gepland zijn 
vader en dochter te zien in de uitzen-
ding van 12 april a.s. Nathalie is te 
herkennen aan roze vleugeltjes rond 

haar middel die door alle inspanning 
geëindigd zijn als een korset. Job 
is herkenbaar aan een tape om zijn 
knie. Die blessure heeft hij een dag 

voor de wedstrijd opgelopen tijdens 
een wedstrijdje beachvolleybal tegen 
Argentijnen. Maar verder is het goed 
afgelopen.
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Vader en dochter Schaafsma in W ipe Out
 door Kees Pijpers

Bijna een week waren ze onderweg om in Argentinië  deel te nemen aan een sportief avontuur dat wereldwijd 
wordt uitgezonden. N athalie en Job  Schaafsma konden de sportieve uitdaging niet weerstaan. De creatie van 

Endemol Producties is in N ederland tien weken achtereen te zien vanaf zondag 15 februari
om 20.30 uur op RT L 5.

Nathalie en Job Sc haafsma durfden het aan en vlogen naar A rgentinië .

T weemaal Z es ijzersterk tegen SDO
Vorige week werd er in N ieuwerkerk a/ d I Js sel een prima overwinning geboekt op N ieuwerkerk ( 1 1- 17) . 

T egen SDO was hierdoor het vertrouwen op een goede afloop groot, maar de K amerikers zijn al weken in 
vorm en blijven altijd een lastig te bespelen tegenstander. I n K amerik won T weemaal Z es overtuigend met 

13- 23 en ook in het returnduel in De Bilt won T weemaal Z es na een sterk
optreden met 23- 14 .

Koploper T weemaal Z es produc eerde in een korte periode vijf doelpunten op 
rij tegen het Kamerikse SDO .

Salvobeloften winnen nipt 
van Omniworld

Vrijdagavond 6 februari stond de lastige uitwedstrijd tegen Omniworld 
in Almere op het programma. Salvo wist deze wedstrijd met de grootste 
moeite in winst om te zetten met 1-3 waardoor een top drie klassering tot 
de mogelijkheden blijft behoren.

De Salvobeloften hadden weer de grootste moeite om op vrijdagavond een 
goed niveau te halen. Een hele week school of werk en dan al om 19.00 
uur volleyballen was ook nu weer van invloed op de prestaties. Het heel 
jonge team van Omniworld opende enthousiast en Salvo wist daar niets 
tegen over te zetten. De ploeg speelde ongeï nspireerd, traag en was niet 
expl osief. De tegenstander was alleen maar enthousiast en had geen hoog 
niveau maar wist toch de eerste set te winnen met 25-23. Dat konden de 
meiden zich helemaal zelf aanrekenen. De tweede en derde set maakte het 
team van Omniworld zo veel fouten dat Salvo de helft van de punten in die 
sets cadeau kreeg en met grote overmacht deze sets won zonder zelf groots 
te spelen. Alleen Nienke Dalmeijer maakte met een harde serviceserie in 
de tweede set acht punten op een rij. De setstanden waren 6-25 en 15-25. 
In de vierde set speelde de tegenstander weer beter en troefde Salvo in het 
eerste deel van de set af met goed geslagen aanvallen en geplaatste services. 
Gelukkig kon Salvo in het spoor blijven maar liep toch tegen een achter-
stand aan van 21-15. Door fouten van de tegenstander op de beslissende 
momenten en enige koelbloedige aanvalsacties van Salvo wisten de Maar-
tensdijkse meiden de set en de wedstrijd toch nog uit het vuur te slepen. De 
volgende wedstrijd is pas op 28 februari in De Vierstee.

DOS geeft punten uit handen
Afgelopen zaterdag moest DOS de returnwedstrijd tegen Hebbes 

spelen. T huis was dit een harde wedstrijd geweest met fysiek harde 
duels. DOS had in de tussentijd veel manieren gevonden om hier mee 

om te gaan. N adat er vorige week punten gepakt waren, was DOS 
deze week vol vertrouwen afgereisd naar Utrecht.

DOS begon dan ook voortvarend en pakte een voorsprong van 2-0 door 
goed uitgespeelde aanvallen. Hierna zakte DOS in en was het geen schim 
van de ploeg die vorige week in het veld stond. De werklust en overtuiging 
in het spel was verdwenen. Toch wist DOS de schade te beperken en ging 
het met een kleine achterstand de rust in 5-4. 

DOS werd erop geattendeerd de wedstrijd weer in handen te nemen en 
elkaar weer aan te sporen tot fanatiek en goed spel. DOS kwam dan ook 
weer goed uit de startblokken en wist niet alleen de stand gelijk te trekken, 
maar zelfs op een voorsprong van 2 doelpunten te komen. Hebbes wist wel 
mee te scoren, maar DOS nam iedere keer het voortouw en kwam zelfs een 
keer op een voorsprong van 3 doelpunten. Hierna begon Hebbes de kansen 
beter uit te spelen, in tegenstelling tot DOS, die de juiste personen niet meer 
wist te vinden. Ook maakte DOS verdedigend beginnersfouten. Hebbes 
wist hier vakkundig gebruik van te maken, waardoor zij als winnaar de dou-
ches mochten opzoeken. Eindstand 12-11. Het was weer hartverwarmend 
hoeveel supporters en reserves waren gekomen om het 1e aan te moedigen. 
DOS 1 is hier iedere week weer van onder de indruk.

Aanstaande woensdag speelt DOS 1 om 19.30 in De Vierstee tegen kop-
loper Arena. Hopelijk weet het publiek ook deze keer de sporthal weer te 
vinden, alhoewel het op een doordeweekse dag is.



De gemeenteraad besloot na een 
zeer lange voorbereidingstijd op 20 
december 2007 tot instemming met 
de Beheervisie Bos Voordaan. Deze 
Beheervisie moest daarna uitgewerkt 
worden in een nieuw Beheerplan. De 
klankbordgroep die in het leven was 

geroepen voor de vaststelling van de 
Beheervisie werd ook betrokken bij 
de formulering van het Beheerplan. 
Deze klankbordgroep is samenge-
steld uit de raadsleden Anne Doedens 
(VVD), Nico Jansen (CU) en Desirée 
Schmalschläger (Groen Links/Partij 

van de Arbeid) en vertegenwoordi-
gers van de stichting Brigida en het 
Groenekans Landschap.

Uitvoering
Het doel van het Beheerplan is het 
Parklandschap Voordaan weer terug 
te brengen tot de cultuurhistorische 
vorm van een ‘onderdoorkijk’ bos en 
daarmee wordt ook het herstel van 
de zichtlijnen op Huize Voordaan 
gerealiseerd. De werkzaamheden om 
dit tot stand te brengen worden uit-
gevoerd in de periode 2009 tot 2014. 
Een groot deel van deze jaarlijkse 
werkzaamheden zal bestaan uit het 
kappen van de opslag. Dit zijn dunne 
stammetjes met een doorsnede van 
kleiner dan 20 centimeter.

In het meerjarenplan vindt ook herstel 
plaats van de vroegere Oostlaan van 
het Parkbos. Dit is nu het rijwielpad 
van de Bosvijver naar de Nieuwe 
Wetering. Hier zal de ondergroei 
onder de bomen langs het fietspad 
met twee meter aan beide zijden 
van het fietspad verwijderd worden. 
Hierdoor komt weer de strakke rechte 
laan in het polderlandschap terug. 

Van de vele andere werkzaamheden 
kan nog genoemd worden een verder 
herstel van de waterhuishouding van 
het park. Dit door de geheel verdwe-
nen sloot aan de westkant van het bos 
weer uit te graven.
De werkzaamheden zullen 16 febru-
ari starten. Deze activiteiten moeten 
medio maart gestaakt worden want 
dan begint het broedseizoen.
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De ouderen onder ons kunnen het 
zich maar al te goed herinneren: het 
hoorspel op de radio, waar iedereen 
ademloos naar zat te luisteren. Een 
soort ‘lezen met je ogen dicht’, soms 
in een gezellige sfeervolle kamer of 
liggend in je bed, vlak voordat je in 
slaap viel. Jongeren kunnen zich dat 
nauwelijks voorstellen, maar lopen, 
fietsen, joggen en reizen met hun oor-
dopjes verbonden aan de mp3-speler 
de halve wereld af, luisterend naar 
muziek. Vanaf nu kan echter ieder-
een naar gesproken boeken luisteren, 
onder het strijken of liggend in bed, 
zittend in de file en joggend door de 
bossen. Dankzij de uitvinding van de 
Daisy-rom. 

Driedelig
In de Bibliotheek in Bilthoven komt 
wekelijks een zakenman in driedelig 
kostuum. Hij reist veel en zit vaak 
in de file. Omdat hij het heerlijk 
vindt om te lezen, maar daar absoluut 
de tijd niet meer voor heeft, benut 
hij zijn verloren uren door bij de 
bibliotheek een of meerdere Daisy-
roms op te halen. Een handig schijfje 
waarop gesproken tekst volgens een 
bepaalde structuur is opgeslagen. 
Hierdoor biedt de Daisy-rom plaats 
aan een veelvoud van informatie. Bij 
het gewone luisterboek is de infor-

matie op diverse cd’s opgeslagen. 
Als je het hele boek wilt horen, moet 
je regelmatig de cd, die ongeveer 1 
uur duurt, verwisselen. Zo staat het 
luisterboek ‘In de ban van de ring’ op 
8 cd’s geschreven, terwijl de Daisy-
rom de volle 8 uur op één schijfje 
heeft staan. Ook is de Daisy-rom om 
te zetten naar een mp3 speler, zodat 
je al joggend je boek kunt ‘lezen’. 
Een Daisy-rom is ook af te spelen 
op de computer, hiervoor heeft men 
speciale software nodig, die men kan 
downloaden via de website van het 
Loket aangepast lezen. 

N avigatie
Voor het afspelen van een Daisy-rom 
kunt u ook een speciale Daisy-speler 
gebruiken. Deze is tegen een geringe 
vergoeding te leen bij de bibliotheek 
(alle vestigingen op aanvraag) en 
biedt diverse voordelen boven andere 
apparatuur. Met de Daisy-speler kunt 
u namelijk navigeren naar pagina’s, 
hoofdstukken of rubrieken en de 
afspeelsnelheid bepalen. Door het 
indrukken van een knopje activeert 
u de bladwijzer, zodat u de volgende 
keer precies daar verder gaat, waar 
u de vorige keer gebleven was. Voor 
visueel gehandicapten heeft de Daisy-
speler het voordeel van gemakkelijk 
bedienbare grote knoppen. Het hand-

zame apparaat is goed mee te nemen 
en overal neer te zetten. Eventueel 
kunt u zelf een Daisy-speler aan-
schaffen. Sommige zorgverzekeraars 
vergoeden de Daisy-speler geheel of 
gedeeltelijk. Meer informatie hier-
over kunt u krijgen bij uw zorgver-
zekeraar.
Door de grote behoefte onder kinde-
ren met leesproblemen en ouderen 
met visusklachten heeft het gespro-
ken boek een snelle ontwikkeling 
doorgemaakt. Aanvankelijk startte 
het luisterlezen met cassettes, maar 
al gauw werden deze door de tech-
niek ingehaald en werden de uiterst 
kwetsbare cassettes ingewisseld voor 
cd-roms. Voor visueel gehandicapten 
was het steeds weer verwisselen van 
de cd’s niet altijd een eenvoudige 
opgave. Navigatie behoorde al hele-
maal niet tot de mogelijkheden. Die 
problemen behoren, door de ontwik-
keling van de Daisy-rom, voor altijd 
tot het verleden. 

Collectie
Er zijn vele titels beschikbaar in de 
collectie. Zowel streekromans, detec-
tives, psychologische romans, thril-
lers als literaire werken behoren tot 
de collectie, die voortdurend up to 
date gehouden wordt. Nieuwe boe-
ken zijn na maxi maal een half jaar al 

op Daisy-rom verkrijgbaar. Bekende 
namen zoals Nicci French, Greetje 
van der Berg, Saskia Noord, Clive 
Cussler, Harry Mulisch en Jan en 
Sanne Terlouw (De charmeur) zijn 
onder andere op Daisy-rom te beluis-
teren. Ook informatieve boeken zoals: 
‘De Endstra tapes’ behoren tot de col-
lectie. Een overzicht van alle titels is 
beschikbaar in de bibliotheek, maar 
kunt u, indien u lid bent, ook op de 
website - www.bibliotheekdebilt.nl - 
vinden. Ook kunt u via de website een 
keuze maken en een bestelling doen 
voor de vestiging waar u uw Daisy-
rom en/of Daisy-speler wilt afhalen 
bijvoorbeeld in vestiging Maartens-
dijk in De Vierstee.

Bent u niet in staat om naar de biblio-
theek te komen? Geen nood, want voor 
mindervaliden of chronisch zieken 
bestaat de mogelijkheid om gebruik 

te maken van de ‘Boekendienst aan 
huis’-service. Via een aanvraagfor-
mulier kunt u zich aanmelden voor 
deze dienstverlening, die door vrij-
willigers wordt ingevuld. Uiteraard 
dient u dan wel lid te worden van de 
Bibliotheek. Samen met de vrijwil-
liger maakt u een keuze voor de boe-
ken, luisterboeken, muziekcd’s, films 
of Daisy-roms die u wilt lenen.

Lekker lezen met je ogen dicht
door Annemieke van Zanten

Het Engelse woord ‘Daisy’ betekent niet alleen ‘Madeliefje’ maar is ook de afkorting van ‘Digital Accessible 
I nformation System’, een moeilijke omschrijving van een uiterst gemakkelijk systeem, waarmee heel 

veel informatie op é é n enkele cd- rom weggeschreven kan worden. Deze informatie kan op vele manieren 
uitgelezen worden, maar in combinatie met een Daisy- speler ( zie foto)  is het een digitaal boek, met 

bladermogelijkheden, bladwijzers en vele ext ra mogelijkheden, die het bekende luisterboek niet heeft. Een 
nieuw soort gesproken boek is hiermee geboren.

B ibliothec aresse A ns W eerdenburg met een Daisy -romspeler bij de Daisy -
romc ollec tie in de B ilthovense vestiging van de bibliotheek.

Uitvoering Beheerplan Bos 
Voordaan start binnenkort

door Henk van de B unt

Het college van Burgemeester en W ethouders van de gemeente De 
Bilt heeft op 13  januari 2009 het beheerplan voor Bos Voordaan te 

Groenekan vastgesteld. Hierdoor kan nu tot de uitvoering van dit plan 
worden overgegaan. 

De vroegere O ostlaan van het Parkbos is nu het rijwielpad van de B osvijver naar de Nieuwe W etering. Hier zal de 
ondergroei onder de bomen langs het fietspad met twee meter aan beide zijden van het fietspad verwijderd worden, 
waardoor de strakke rec hte laan in het polderlandsc hap weer terug komt.

Doedens beleeft grootse momenten

bij het speuren in archiefdocumenten

na heel veel onderzoek

schrijft hij dan weer een boek

compleet met historische prenten

Guus Geebel Limerick
Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

De beste deals bij uw C1000 slager

Waldkornbrood

Cees Lammertinck
vers uit de oven

1,49
heel van 2,19  nu

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
19-2

Woe.
18-2

Vrij.
20-2

9,95

Do.
12-2

Woe.
11-2

Vrij.
13-2

9,95

Bouillabaisse 
met stokbrood en rouille

of
Gekruide varkensreepjes 

met Mexicaanse salsa

Geconfijte eendebout
met kaasflensje

of
Heel gebakken zeebaars

met kruidenolie




