
De cliëntenraad trad in juni 2005 
aan. Met de gemeente is toen een 
convenant afgesloten waarbij werd 
overeengekomen dat de cliëntenraad 
gevraagd en ongevraagd adviezen 
geeft aan de gemeente, waar het gaat 
om de belangen van bijstandsge-
rechtigden. De cliëntenraad bestaat 
uit bijstandsgerechtigden en verte-
genwoordigers van organisaties die 
opkomen voor hun belangen. Tonny 
Bitter is sinds mei 2007 voorzitter. 
Zij zit in de raad namens Vrouwen 
van Nu. Na de maandelijkse verga-
dering op 5 november jl. vertelden 
de bestuursleden over hun ervaringen 
met de cliëntenraad.

Respons
De bestuursleden vinden dat de cli-
entenraad over het algemeen te laat 
betrokken wordt bij beleidsvoorstel-
len ‘We krijgen een beleidstuk voor-
gelegd en moeten daar dan binnen 
enkele weken op reageren.’ De cliën-
tenraad heeft dit jaar drie gevraagde 
adviezen uitgebracht. Een advies 
over de Minima Effectrapportage 
gemeente van De Bilt. ‘Die hebben 
we vergeleken met die van de andere 
gemeenten die in de RSD samen-
werken.’ Er kwam een advies op het 
klanttevredenheidsonderzoek over de 
U-pas De Bilt en een advies over het 
beleidskader maatschappelijke onder-
steuning en lokaal gezondheidsbe-

leid 2008-2010. ‘De adviezen zijn 
allemaal in behandeling. Wij weten 
nog steeds niet wat ermee gedaan is. 
Vooral voor onze achterban is een 
snelle afhandeling erg belangrijk. We 
hebben dit probleem wel eens aange-
kaart bij de wethouder. Die zegt dan 
dat het college onze adviezen serieus 
beoordeelt en verwerkt. Maar wij 
willen de achtergrond weten, waarom 
het een wel en het ander niet wordt 
overgenomen.’

U-pas
‘Heb je een bijstandsuitkering, waar-
bij iedere cent telt, dan kost een 
activiteit van de U-pas ondanks de 
korting toch veel geld. Activiteiten 
van de U-pas zijn veelal in Utrecht en 
daar moet je dan ook nog heen. In het 
verleden heeft iedereen met een bij-
standsuitkering wel eens twee strip-
penkaarten gekregen. De gemeente 
zegt dat dit punt wordt meegenomen, 
maar maakt structureel geen middelen 
vrij.’ De cliëntenraad vindt de U-pas 
vrij goed geschikt voor gezinnen met 
kinderen, met name voor de kinderen. 
Voor volwassenen noemt de raad het 
aanbod of te beperkt of te duur.

Bijeenkomst
In de cliëntenraad zitten mensen dus 
namens een organisatie, of omdat ze 
zelf bijstandsgerechtigden zijn. Voor 
deze samenstelling is gekozen om de 
voelsprieten breed uit te kunnen zet-

ten. Van de leden die in de bijstand 
zitten wordt verwacht dat ze informa-
tie inwinnen bij hun eigen achterban. 
De gemeente De Bilt telt ongeveer 
400 adressen van bijstandsgerech-
tigden. Adressen, dat betekent dat 
het ook gezinnen betreft. Minimaal 
eenmaal per jaar krijgen zij een uitno-
diging voor een bijeenkomst waarbij 
het bestuur een overzicht geeft van 
zaken waar het de afgelopen tijd mee 
bezig is geweest. Een belangrijk deel 
van de bijeenkomst bestaat uit het 
uitwisselen van ervaringen van de 
aanwezigen. Hoe is de bejegening 
bij de RSD, wat zijn de ervaringen 
met de U-pas, het re-integratietra-
ject, kortom alles wat zij belang-
rijk vinden. ‘Uitgangspunt is dat wij 
geen individuele zaken behandelen. 
Wij bundelen klachten. Als iedereen 
klaagt over de bejegening bij de RSD 
dan hebben wij een punt om met de 
RSD te gaan praten.’ De uitnodiging 
voor de bijeenkomst op 26 november 
wordt uit privacyoverwegingen via de 
gemeente verzonden. De cliëntenraad 
nodigt uit.

Regionaal
Er bestaat ook een Regionale Cliën-
tenraad (RCR), waarin de plaatselijke 
raden vertegenwoordigd zijn. Voor De 
Bilt zijn Tonny Bitter en Loeky Wijn-
bergen de afgevaardigden. Zij merken 
dat het moeilijk is de problemen waar 
ze in De Bilt tegenaan lopen daar neer 

te leggen, want ze vertegenwoordigen 
nog vier andere gemeenten. De RCR 
onderhoudt ook het contact met de 
RSD. Op provinciaal en landelijk 
niveau bestaan ook overlegorganen 
van mensen in de bijstand. ‘Daar gaan 
wij regelmatig heen.’ Er is voor geko-
zen de Cliëntenraad De Bilt niet als 
participant in het project MENS mee 
te laten draaien. ‘Als je mensen aan 
kunt geven waar ze terecht kunnen is 
het al heel fijn.’ 

Verloop
De cliëntenraad wisselt nog wel eens 
van samenstelling. Een lid met een 
bijstandsuitkering dat werk vindt 
moet na een half jaar de raad verla-
ten. ‘We willen een bepaalde verhou-

ding hebben van mensen die namens 
een organisatie in de raad zitten en 
bijstandsgerechtigden. Die laatsten 
vinden op een gegeven moment werk 
en dan ontstaat er een vacature in 
de cliëntenraad. ‘Natuurlijk wel een 
mooi verloop. We hebben een secre-
taris gehad die op haar cv kon zetten 
dat ze bij de cliëntenraad werkte en 
dat heeft meegeholpen bij het zoeken 
naar een baan. Ook een voorzitter en 
een penningmeester raakten op deze 
manier kwijt. We zijn een goede leer-
school’, zegt Hanneke Guldemeester 
lachend. De cliëntenraad is nog op 
zoek naar een nieuwe secretaris. Via 
clientenraaddebilt@yahoo.com of 
telefoon 06-25306525 kunnen gega-
digden zich aanmelden.
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 Restaurant

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

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Cliëntenraad komt op 
voor belangen minima

door Guus Geebel

De Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt houdt op woensdag 26 november 2008 om 19.30 uur een bijeenkomst 
voor bijstandsgerechtigden in het gebouw van VVSO- WVT, Talinglaan 10, Bilthoven. De cliëntenraad doet 
deze avond mededelingen over de adviezen die zij de gemeente heeft gegeven. Er wordt ook ingegaan op de 

contacten met de gemeente, de Regionale Sociale Dienst (RSD), Woonstichting SSW en het U-pasbureau. 
Cliënten krijgen volop gelegenheid om over hun ervaringen te vertellen.

Het bestuur v.l.n.r. Mees Erkelens, Hanneke Guldemeester, Ria Oudhof, 
Nariné Khenkikian en Tonny Bitter. Afwezig Loeky Weinberg.

Spreekuur wijkcontactambtenaar 
voortaan op afspraak

door Marijke Drieenhuizen

Het spreekuur dat wijkcontactambtenaar Annemieke Vos enkele maanden 
geleden voor proef is gestart in Maartensdijk is wegens gebrek aan belang-
stelling gestopt. Annemieke Vos is wijkcontactambtenaar voor Maartens-
dijk en Hollandsche Rading en zat gedurende een aantal maanden elke 
eerste maandag van de maand in Dijckstate aan de Helpdesk om vragen te 
beantwoorden of te verwijzen naar de juiste personen of instellingen. ‘Er 
kwamen te weinig mensen die vragen hadden over bijvoorbeeld het groen-
onderhoud, verkeer, speelplaatsen, veiligheid en voorzieningen. Natuurlijk 
blijf ik beschikbaar voor het beantwoorden van vragen’. Mensen kunnen 
via de Helpdesk in Dijckstate een 
afspraak maken. Annemieke Vos zal 
op het afgesproken tijdstip in Maar-
tensdijk aanwezig zijn en kan zo 
haar tijd efficiënter indelen. 

Wijkcontactambtenaar Annemieke 
Vos zal op afspraak in Dijckstate 
(aan de Helpdesk) aanwezig zijn 
om vragen te beantwoorden of te 
verwijzen naar de juiste personen of 
instellingen.
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P .K .N . - Ontmoetingskerk 

Maartensdijk

23 november - 9.30 uur en 

K apel H ollandsche Rading

23 november - 11.00 uur 

Drs. J. Bouma, De Bilt

St. Maartenskerk Maartensdijk

23 november - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 

De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a

23 november - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P .K .N . - H erv. K erk Groenekan

23 november - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

H ersteld H ervormde K erk 

Groenekan

Groenekanseweg 32 

(De Nijepoortschool)

23 november - 10.30  en 18.00 uur

Eerw. Hr. E. van Baren, Vriezenveen

N ed. Ger. K erk Westbroek

23 november - 10.00 uur

Ds. C.M. van der Kis, Bunschoten

23 november - 18.30 uur

Ds. W.D. Duvekot, Utrecht

P .K .N . - H erv. K erk Westbroek

23 november - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan

23 november - 18.30 uur

Kand. A.N.J. Scheer, Huizen

P .K .N . - H erv. K erk 

Lage Vuursche 

23 november - 10.00 uur

Ds. G.H. Kruijmer

23 november - 18.30 uur

Kand. G.A. van Ginkel,

Maartensdijk
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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 :  0346 281 7 11
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
A ls 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

Op deze wijze wil ik u, ook namens de andere familieleden, danken voor 
uw warme belangstelling ons betoond na het overlijden van mijn lieve 
man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Elbert K ramer
Eppie

Uw medeleven is ons in deze tijd tot grote steun.

 Uit aller naam: J. Kramer - Kant 

Maartensdijk, november 2008

Stands en fakkeltocht A mnesty International
Amnesty International staat op 22 november a.s. in Bilthoven in de Kwin-
kelier en op 29 november in Maartensdijk op het Maertensplein met een 
informatie- en verkoopstand, waar kaarsen, kaarten en ander materiaal kan 
worden gekocht en petities kunnen worden getekend m.b.t. Eritrea, Syrië, 
Myanmar (Myanmar is een land in Azië dat gedeeltelijk op het Indische 
subcontinent ligt. Het land heet sinds 1989 officieel Unie van Myanmar, 
daarvoor heette het Birma) Honduras en Iran.
Op 10 december a.s. - de Dag van de Rechten van de Mens - houdt Amnesty 
International weer een fakkeltocht. Dit keer in Maartensdijk van 17.30 tot 
18.00 uur. Aansluitend zal Burgemeester Gerritsen de fototentoonstelling 
van Amnesty International openen in Dijkstate. Loopt u (ook) mee?

Inzameling kleding voor H ulp 
Christenen in Roemenië

Donderdag 20 en vrijdag 21 november a.s. - beide keren van 19.00 uur 
tot 20.30 uur - is er weer een mogelijkheid kleding, schoeisel, dekens, 
beddengoed en speelgoed in te leveren voor Hulp aan Christenen in Roe-
menië. Gevraagd wordt alleen schone en nog redelijk bruikbare kleding 
aan te bieden. De inzamelingplaats is voor de winkel van woninginrichting 
C.G.v.Woudenberg aan de Dorpsweg in Maartensdijk, waar een groene 
Mercedesbus klaar staat om de goederen in op te slaan. F inanciële onder-
steuning (voor de transportkosten bijvoorbeeld) is ook mogelijk. Beide 
avonden kan geï nformeerd worden naar girale mogelijkheden of betaling 
per kas bij de organisatoren. 

H istorische Vereniging meet de tijd
Dinsdag 25 november om 20.00 uur a.s. zal op uitnodiging van de His-
torische Vereniging Maartensdijk drs. Peter Schipper in de zaal van de 
Ontmoetingskerk aan de Julianalaan 26 te Maartensdijk een voor iedereen 
vrij toegankelijke dialezing houden over ‘Klokken door de eeuwen heen’. 
Tijd en het meten van de tijd heeft de mens altijd gefascineerd. Het oudste 
zijn de tijdmeters waarbij men gebruik maakte van de vier elementen: zand, 
water, vuur en zonlicht. De lezing neemt u mee op een reis door de tijd: van 
de middeleeuwen naar het heden. Belangrijk is het jaar 1656. Toen slaagde 
de bekende landgenoot en wis- en natuurkundige Christiaan Huygens er in 
om uurwerken te verfijnen door het toepassen van een slinger. De lezing 
behandelt ook de verschillende typen wandklokken, zoals de F riese stoel- 
en staartklokken.

Een beroerte en het leven erna 
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert voor mantelzorgers en andere 
geï nteresseerden een informatie bijeenkomst over beroertes. Een beroerte 
betekent een ingrijpende verandering in het leven van degene die getroffen is 
en van de mensen in de naaste omgeving. Na de plotselinge gebeurtenis van 
de beroerte zelf en de revalidatiefase wordt pas duidelijk wat de blijvende 
gevolgen zijn. De heer A. Kruft, verbonden aan het Zonnehuis in Doorn, zal 
informatie geven over beroertes (CVA). Daarna wordt de film ‘Een beroerte 
… houdt je bezig’ vertoond. De film laat over een periode van twee jaar zien 
hoe het herstel van patiënten, getroffen door een beroerte, verloopt en hoe 
men omgaat met de gevolgen. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te 
stellen en er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelding vooraf is gewenst. 
De bijeenkomst is op donderdag 27 november 2008 van 14.00 tot 16.00 uur in 
de Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6. Infor-
matie c.q . aanmeldingen: Steunpunt Mantelzorg De Bilt, tel. 030 2203490.

Succesvolle Dorcas 
Voedselactie

Op meer dan duizend locaties in 
Nederland werden voedselpakket-
ten ingezameld voor de allerarmsten 
in Oost-Europa. De actie bij C1000 
en Lidl in Maartensdijk leverde 146 
voedseldozen op. Landelijk werden 
ruim 51.000 voedseldozen ingeza-
meld. Dat zijn er 3.000 meer dan 
in 2007.

Collecte A lzheimer N ederland succesvol
Van 3 tot en met 8 november collecteerden ruim 25000 collectanten in het 
hele land om het werk van Alzheimer Nederland mogelijk te maken. De 
collecte in Maartensdijk en Hollandsche Rading heeft dit jaar  2016,03 euro 
opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage. U bent Alzheimer Nederland 
niet vergeten!

A N BO en beter horen
De ANBO-afdeling De Bilt/ Maarensdijk organiseert op maandag 24 novem-
ber 2008 een belangrijke lezing over slechthorendheid voor haar leden en 
andere belangstellenden. De lezing zal plaatsvinden in wijkcentrum ‘De 
Schakel’, Soestdijkseweg-Zuid 49b in De Bilt om 14.00 uur. Het is bekend 
dat bij het ouder worden het gehoor geleidelijk verslechtert. Recent TNO-
onderzoek heeft uitgewezen dat bij 55%  van de mensen tussen 60 en 80 
jaar sprake is van een ernstig gehoorverlies. Bij mensen ouder dan 80 jaar 
is dit zelfs 75% . Dit verslechterende gehoor beperkt de sociale mogelijkhe-
den van deze mensen aanzienlijk, wat niet zelden leidt tot vereenzaming, 
nervositeit en een verminderde betrokkenheid bij hun omgeving. Omdat 
het proces van gehoorverslechtering zodanig geleidelijk verloopt, geven 
mensen vaak hun omgeving de schuld of ontkennen dat er sprake is van 
verminderd horen. Tijdens deze lezing wordt voorlichting gegeven over 
communicatie in relatie tot een verslechterend gehoor, de bouw en werking 
van het gehoororgaan, de mogelijke oorzaken en gevolgen van ouderdoms-
slechthorendheid en de beschikbare hulpmiddelen. De aanwezigen worden 
ook in de gelegenheid gesteld over hun ervaringen en problemen als gevolg 
van een verslechterend gehoor te vertellen. Een persoonlijk gesprek met de 
audicien behoort tot de mogelijkheden.

Een pelgrimstocht over de geluidsgolven

Met diepe droefheid geven wij u kennis van het onverwachte overlijden 
van onze oom

Joh an H endrik Cornelis van Brummelen

 * 3 m ei 1940 † 1 1 november 2008

 Maartensdijk: Arie H.C. van Zijtveld
  Henk C.A. van Zijtveld
  Jochem G.C. van Zijtveld

Correspondentie-adres:
Valklaan 40
3738 GH  Maartensdijk

De teraardebestelling heeft op 17 november plaats gevonden op de 
Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk

Mobieltjescursus
Jongeren van de afdeling De Bilt van het Ned. Rode Kruis organiseren weer 
een mobieltjescursus. Dit is geen klassikaal georganiseerde cursus: de cursis-
ten worden gekoppeld aan een jongere en men heeft zo de mogelijkheid om 
de eigen mobiele telefoon te leren gebruiken. De vorige cursussen waren een 
succes. De cursisten hebben veel opgestoken van de jongeren en de jongeren 
vonden het erg leuk om te doen. Van de cursisten hoorden we dat ze graag op 
herhaling komen!  Woensdagavond 26 november a.s. is men van harte welkom 
in de cursusruimte van de Maartensdijkse vestiging van SWO De Zes Kernen 
De Bilt in Zorgcentrum Dijckstate in Maartensdijk. Vanaf 19.50 uur staat de 
koffie klaar en zijn de jongeren bereid om vragen over de werking van een 
mobiele telefoon te beantwoorden. Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen 
het mobieltje moet meegebracht worden. Vragen vooraf worden graag beant-
woord door Annelies van Heeringen, tel. 030 2205723.
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Mantelzorgers zijn mensen die zor-
gen voor hun zieke of gehandicapte 
kind, ouders, familieleden, vrienden 
of buren. En dat dan voor meer dan 
acht uur per week en langer dan drie 
maanden achter elkaar, vaak zonder dat 
daar een financiële beloning tegenover 
staat. Door het werk van de Mantelzor-
ger kunnen hulpbehoevende mensen 
langer thuis blijven wonen. Bijna 75%  
van de zorg die zieke of gehandicapte 
mensen thuis ontvangen komt voor 
rekening van de Mantelzorgers. Toch is 
Mantelzorg meestal wel geï ndiceerde 
zorg die, bij het wegvallen van de hulp 
van Mantelzorgers, betaald kan worden 
vanuit een Persoons Gebonden Budget 
dat via de gemeente aan te vragen is.

Steunpunt
Elke gemeente in Nederland is met 
het invoeren van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning verplicht zich 
onder andere intensief bezig te houden 
met de groeiende groep Mantelzorgers. 
In De Bilt is daarom ook een Steun-
punt Mantelzorg actief dat bekostigd 
wordt door de gemeente. De daadwer-
kelijk uitvoering is in handen gegeven 
van de Stichting Welzijn Ouderen in 
het besef dat de Stichting zich inzet 
voor vijftigplussers en het Steunpunt 
Mantelzorg niet aan leeftijd gebonden 
is. Om de gehele gemeente goed te 
bereiken is gekozen voor twee loca-

ties. Voor Maartensdijk, Hollandsche 
Rading, Groenekan en Westbroek is dat 
het SWO-centrum Dijckstate in Maar-
tensdijk. Voor De Bilt en Bilthoven is 
dat het SWO centrum De Duiventil aan 
de Jasmijnstraat in De Bilt. 

Een Mantelzorger
In het kader van de dag van de Mantel-
zorg zijn er maandagmorgen presentjes 
uitgedeeld aan bij het Steunpunt geregi-
streerde Mantelzorgers. Ook wethouder 
Mittendorff was daarbij van de partij 
en deelde presentjes uit. In Maartens-
dijk ontving onder andere mevrouw 
H. Claessens- Willemse het cadeautje. 
Ze is al jaren Mantelzorger. ´ Sinds 12 
januari 2004 weten we dat mijn echt-
genoot aan dementie lijdt, toen is de 
diagnose echt gesteld en hoorden we 
waar we al langer bang voor wareń . 
Mevrouw Claessens woont haar hele 
leven al in Maartensdijk. Sinds vijf jaar 
bewonen zij en haar man, inmiddels 
zijn ze al 51 jaar getrouwd, een mooi 
appartement in Dijckstate. ´ We gingen 
hierheen omdat ik moeilijk liep en in 
ieder geval geen trap meer kon lopen. 
De laatste periode op de Prins Bernard-
laan heb ik in de huiskamer geslapen. 
Douchen mocht ik driemaal per week 
in Dijckstate. Toen mijn man naar het 
ziekenhuis moest heb ik een tijdje in 
het toen nog bestaande gastenappar-
tement van Dijckstate gezeten. Maar 

toen mijn man uit het ziekenhuis kwam 
was het voor mij niet mogelijk om hem 
thuis te verzorgen. Ze hebben er toen 
een bed bij gezet in de gastenkamer. 
Wiessenecker, de toenmalige directeur, 
hielp zelf net zo hard mee. We zijn 
nooit meer terug gegaan naar de Ber-
nardlaan en mochten blijven tot er een 
appartement vrijkwaḿ . Achteraf is het 
bijzonder dat de gezondheidsproble-
men van mevrouw Claessens zorgden 
voor de toestemming om in Dijckstate 
te mogen komen wonen. Haar situatie 
is niet veel veranderd. Ze loopt, maar 
wel met een rollator. Met haar man 
gaat het heel wat minder goed. Doordat 
hij een spierprobleem heeft valt hij 
regelmatig. 

‘Vorig jaar heeft mijn man zijn heup 
gebroken en dit jaar zijn schouder en 
sleutelbeen. Laatst moesten we naar 
De Bilt voor onze brillen en gehoorap-
paraten. We liepen allebei met onze 
rollator. Toen mijn man viel werden we 
door niemand geholpen. Ik moest hem 
zelf helpen en op een bankje helpen. Ik 
was zo blij dat de taxi kwam...’. Naast 
de problemen met zijn spieren, gaat hij 
de laatste tijd ook steeds meer achteruit 
door de dementie. ‘Tot voor kort waren 
er genoeg momenten dat ik zelf soms 
ook twijfelde aan zijn dementie. Nu 
lijkt het of we in een volgende fase 
terecht zijn gekomen. Hij is veranderd 

van karakter. Het is mijn man maar 
eigenlijk is het mijn man niet meer. Hij 
stelt nu vaak vragen als –  Weet jij hoe-
lang het nog duurt voordat mijn contract 
hier afloopt? -. En als ik even wegga 
vraagt hij of ik een sleutel wil zodat ik 
nog eens terug kan komen. Maar dat 
gaat allemaal nog. Ook het voor hem 
zorgen vind ik absoluut niet erg, maar 
hij moet me niet uit gaan schelden en 
nare dingen zeggen. Dan gaat het niet 
meer. Maar ik hoop dat we het nog heel 
lang zo vol kunnen houden. Ik zou het 
verschrikkelijk vinden als hij ons huis 
uit zou moeten’. Gelukkig is mevrouw 
Claessens in contact gekomen met de 
mensen van het Steunpunt Mantelzorg. 
‘Ik neem deel aan de cursus in Dijck-
state waarin we leren hoe we om moe-
ten gaan met dementie. Ik leer daar veel 
en ook de contacten met andere lotge-
noten zijn fijn. Dan hoor je dat je niet 
de enige bent en kun je je zorgen delen. 
Als ik er vandaan komt dan voel ik mij 
gesterkt en kan ik er weer tegenaan. 
Ook heb ik pas een avond bijgewoond 
waarin verteld werd hoe wij naar een 
opname toe kunnen leven. Leerzaam, 
maar hopelijk duurt dat nog heel lang. 
Toch is het goed om er mee bezig te 
zijn. Het moet gewoon’, sluit mevrouw 
Claessens haar verhaal af. Ze is een van 
de ongeveer 1,4 miljoen mensen die 
actief zijn als Mantelzorger. Ze zijn niet 
zielig, vertelt mevrouw Claessens nog, 
maar hebben het soms wel zwaar. 

F eestelijke middag
Naast alle Mantelzorgers en hun intro-
ducé s is ook mevrouw Claessens aan-
wezig op de feestelijke middag in De 
Bilt. Zij hoort Hilde Evers en wet-
houder Herman Mittendorff hun visie 
geven op de Mantelzorg, waarbij Her-
man Mittendorff aangeeft dat Mantel-

zorg binnen de gemeente een hele hoge 
prioriteit heeft. ‘Er zijn nu ongeveer 
190 geregistreerde Mantelzorgers in 
De Bilt. We moeten alle anderen die 
er ongetwijfeld zijn, ook nog zien te 
bereiken’. Patricia van den Bercken 
hield, als afgevaardigde van de lande-
lijke Vereniging voor Mantelzorgers 
en vrijwilligers Mezzo, een praatje van 
11 minuten over de 11de keer dat de 
Dag van de Mantelzorg gevierd werd. 
Zij vertelde over de dilemma’s waar 
Mantelzorgers tegen aan lopen en had 
er ook de volgende oplossing voor. 
‘U gaat het vanaf heden als uw plicht 
beschouwen, om goed voor uzelf te 
zorgen en zo op een betere manier goed 
voor de verzorgde te zorgen!  Want als 
u uitvalt heeft dit niet alleen ernstige 
gevolgen voor u, maar ook voor de 
gezondheidszorg in het algemeen. Ik 
zou bijvoorbeeld niet weten waar de 
zorginstellingen hun personeel vandaan 
zouden moeten halen als Mantelzorgers 
van de ene op de andere dag zouden 
verdwijnen. De huidige zorg kan niet 
zonder de inzet van Mantelzorgers. De 
Mantelzorg is de kurk waarop de zorg 
drijft. Kortom, het is zelfs uw maat-
schappelijke plicht om goed voor uzelf 
te zorgen, in relatie tot de verzorgde! ’

Steunpunt Mantelzorg
Willemien Hak (mantelzorgconsulent 
De Bilt en Bilthoven) en Lauk Spel-
berg, die de overige vier kernen voor 
haar rekening neemt, hebben mensen 
die zorg verlenen aan hun naasten echt 
wat te bieden. Naast het geven van hulp 
en advies organiseren zij ook cursus-
sen, lezingen en contactgroepen. Aan-
melding hiervoor is noodzakelijk en 
kan voor Lauk Spelberg bij het SWO-
centrum Maartensdijk, bereikbaar op 
telefoonnummer 0346-214161. 

I n m em o riam
J oop van Brummelen

H oe herinneren wij ons J oop met 
zijn onafscheidelijke sigaar en zijn 
winkelwagentje?  

Alhoewel Joop enige jaren ouder was 
dan ik zijn wij in onze jeugdjaren toch 
heel goede vrienden geweest. Samen 
met Jaap Jacobs hebben wij veel kat-
tenkwaad uitgehaald in de omgeving 
van het bekende oude Lombok. 
Op de School met den Bijbel was 
Joop al een uitblinker;  hij kon heel 
goed leren. Hij had weinig tijd om te 
spelen want hij moest thuis vaak hel-
pen op de kwekerij van zijn ouders. 
Joop had een heel lieve vader en een 
zeer strenge moeder. Alleen als ik een 
paar plantjes ging kopen, mocht ik 
wel eens even bij Joop binnen komen 
om te spelen. 
Na de lagere school ging Joop naar 
de Mulo en ik naar de Ambacht-
school;  ieder ging zijn weg. Joop 
kreeg een goede baan bij de Rabo-
bank in Utrecht. Tot op het moment 
dat Joop werd afgekeurd heeft hij hier 
met veel plezier gewerkt. Na te zijn 
afgekeurd viel Joop in een gat, hij was 
zijn werk en zijn collega' s kwijt. Joop 
stortte zich vanaf dat moment op zijn 
twee grote hobby' s: klassieke muziek 
en lekker eten. De muziekverzame-
ling van Joop is een van de meest 
bijzondere. Honderden of zijn het er 
duizenden muziekdragers heeft hij in 
de loop der jaren gekocht, bijna al zijn 
geld ging eraan op. Voor een heel bij-
zondere grammofoonplaat ging Joop 
rustig naar Keulen om deze plaat daar 
te kunnen kopen. 

Joop nodigde ons wel eens uit om 
bij hem thuis te komen luisteren: Ik 
herinner me daarvan nog het vol-
gende: Van veel muziek had Joop alle 
uitvoeringen verzameld, zo ook van 
het werk van Camille Saint-Saëns 
‘Danse Macabre’, ook bekend als 
de Dodendans. ‘Luister eens goed’ 
zei Joop en hij liet wel tien verschil-
lende uitvoeringen aan ons horen. 
Wij waren niet bekend met klassieke 
muziek, maar dit vergeten we nooit 
meer. Wat een passie straalde Joop 
dan uit wanneer hij vertelde over zijn 
muziekverzameling. 
De laatste jaren raakte Joop in de war. 
Wanneer je Joop dan vroeg hoe het 
ging zei Joop altijd dat het wel goed 
ging. Joop was wel vaak eenzaam 
en dan zei hij: ‘k Ga maar weer wat 
lekkers halen, want als ik lekker kan 
eten, kan ik ook vergeten’. Maartens-
dijk herinnert zich Joop als de dikke 
man met het winkelwagentje vaak 
in de buurt van Dijckstate, zittend 
op een bankje of op het muurtje met 
een sigaartje in de mond en nog een 
stuk of tien in voorraad. Daar zat hij 
dan met een kar vol boodschappen te 
wachten tot iemand hem aansprak, 
kringetjes spugend en met zijn zak-
doek in de hand. 
12 november ’s middags heeft Hennie 
dienst in de inloop van Dijckstate. Ik 
ben daar ook voor een kopje koffie 
en ook Joop komt binnen om iets te 
nuttigen. Joop loopt heel erg krom en 
steunt een beetje. Ik schuif een stoel 
aan voor Joop en vraag wat er aan de 
hand is: ‘Ik ben vannacht thuis van 
de trap gevallen. Ik heb 20 minuten 
onder aan de trap gelegen om bij te 
komen van de pijn. Nu gaat het wat 

beter en ik wil graag koffie komen 
drinken’. Joop bestelt zoals altijd 3 
koffie met koekjes, 1 flesje bier en 
1 flesje cola. Zoals altijd legt Joop 
drie pepermuntjes naast zijn koffie 
en hij vraagt mij om het geld voor 
deze bestelling uit zijn portemonnee 
te halen. 
Joop drinkt alles met veel bijgeluiden 
op en nogmaals vraag ik aan Joop 
of het wel goed gaat met hem. Ik 
stel voor een dokter in te schakelen, 
maar dat hoeft van Joop niet;  Joop is 
angstig voor een dokter en voor de 
tandarts. Na dit gesprek gaat Joop - 
ook weer gewoontegetrouw - naar het 
toilet in Dijckstate. Wij wachten daar 
niet op. Het is inmiddels half vijf en 
de inloop gaat sluiten. 
De volgende dag komt Hennie thuis 
met het bericht dat Joop thuis dood 
is aangetroffen. Ik kan die nacht niet 
slapen. Ik vraag Hennie of we toch 
wat hadden moeten doen voor Joop?  
Was dit te voorkomen geweest als 
wij meer aandacht aan Joop hadden 
besteed?  Wij hebben er nog geen 
antwoord op gevonden;  wel weten 
wij dat er ook hier meer mensen zoals 
Joop zijn. Laten we daar toch alert op 
zijn in deze tijd en vooral ook omzien 
naar onze medemens. Een vriendelijk 
woord en een beetje aandacht kost 
echt niet zoveel. 
Joop heeft nu zijn rust gevonden. Wij 
denken dat hij niet eenzaam meer is 
‘In het Huis met de vele woningen’. 
Dat hij moge rusten in vrede. 

Hennie en Henk Broekhuizen 
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Dag van de Mantelzorg 
door Marijke Drieenhuizen

De gemeente De Bilt heeft, op de landelijke Dag van de Mantelzorg, veel mantelzorgers uit haar gemeente 
uitgenodigd om deel te nemen aan de feestelijke middag inclusief H igh Tea en een gezellige voorstelling 

van het Duo Doorgedraaid.

Mevrouw C laessens vertelt wethouder Mittendorff haar verhaal.



A dverteren in 
de Vierklank!
Iets voor u?
Bel dan 0346 

21 19 92
Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668

KOM LANGS EN MAAK KENNIS MET ONZE UITGEBREIDE COLLECTIE

GRATIS PARKEREN OP EIGEN TERREIN

06 - 53 14 67 733 

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.

Jon geren 
Informatiepunt 

in de bibliotheek
Wil je na je school graag naar het buitenland of zoek 
je juist een leuke studie of baan?  Of ben je op zoek 
naar informatie over drugs, recht of seks?  En weet 
je niet waar je terecht kunt voor de informatie die 
jij zoekt?  Loop dan eens binnen bij je bibliotheek, 
want daar is een Jongeren Informatiepunt (JIP). 
Deze verzamelplaats van informatie over uiteenlo-
pende onderwerpen is speciaal voor jongeren. Het 
JIP heeft ook een landelijke website, www.jip.org. 
Hierop kun je de informatie vinden die in de folder-
molen van de bibliotheek staat.
Als de informatie die jij zoekt er niet bij staat, dan 
helpen de medewerkers van de bibliotheek je graag 
verder. Voor meer informatie zie www.bibliotheek-
debilt.nl 

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Trostomaten .............. 500 gram 0,79

Bildstar ...................... 5 kilo 1,99

Paprika's ................... triopak 1,29

Pluksla ..................zak 150 gram 0,99

Bistro krieltjes ........ 500 gram 0,99

De lekkerste

Clementines Sap... sap... sap...

Perssinaasappels
Perssinaasappels 1,99Sap... sap... sap...

Wij kraken onze PRIJZEN

Hollandse

kistje ± 2,5 kilo 2  kilo

De echte

Voorgekookte

Vers van de Traiteur

Alleen donderdag
Hollandse Bloemkool ........................................ nu 0,49
Hollandse Spruiten .......................................... kilo 0,49
Alle Rauwkostsalades .................................................

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

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

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

1,00aardappels

Mooie

Verse

2,98

Varkenshaas in champ. roomsaus + geb. aardappels . 100 gram 0,99
Capucijnerschotel ........................................ 100 gram 0,79
Herte goulash met knolselderij puree
+ rode kool of spruitjes ........................................ p.p. 6,95
Volop verse soepen uit eigen keuken!! o.a. - Ossestaart - Groente

 - Kippen - Champiqnon
 - Tomaten - Erwten
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Het kantoor van GrondKapitaal is 
sinds een jaar gevestigd in Utrecht. 
Ter Wisscha (36) is daar met zijn 
bedrijf begonnen nadat hij zelf eerst 
vijf jaar verbonden was aan een 
ander bureau in deze branche. Hij 
heeft momenteel 10 vaste mensen 
in dienst en de zaken gaan goed. Hij 
vindt het wrang om te zien hoe het 
momenteel veel mensen vergaat door 
alle perikelen rond de veelbesproken 
creditcrisis. Tegelijkertijd merkt hij 
een aanmerkelijke stijging van de 
belangstelling voor zijn producten. 
GrondKapitaal biedt beleggers de 
mogelijkheid om stukken landbouw-
grond aan te kopen in gebieden waar 
in de toekomst bouwactiviteiten te 
verwachten zijn. Tot nu toe werden 
die grondtransacties voornamelijk 
gedomineerd door wat ter Wisscha 
‘de grote spelers’ noemt: gemeenten, 
woningbouwverenigingen, institutio-
nele beleggers, projectontwikkelaars 
en dergelijke. Nu kunnen ook ‘kleine 
spelers’ deelnemen, particulieren die 
over enig kapitaal beschikken en voor 
wie het rendement op langere termijn 
interessant is. Want, zo benadrukt 
ter Wisscha, ‘Deze vorm van beleg-
gen zou wat ons betreft niet moe-
ten worden overwogen door mensen 
die de financiële ruimte missen om 

een gedeelte van hun vermogen voor 
onbepaalde tijd uit te zetten.’ 

Exp ertise
GrondKapitaal biedt voornamelijk 
gronden aan in het noorden van het 
land. Via enkele ontwikkelmaat-
schappijen heeft het bedrijf van ter 
Wisscha verschillende wat hij noemt 
‘strategische grondlocaties’ in haar 
portefeuille. ‘Proposities’ noemen 
ze die, een echte vakterm. Het zijn 
gebieden waarvan in de toekomst te 
verwachten is dat er gebouwd gaat 
worden. Het gaat daarbij voorname-
lijk om woningbouw of industrie. De 
gebieden worden gekozen na gedegen 
planologisch onderzoek en rekening 
houdend met alle aspecten van ruim-
telijke ordening. Bestemmingsplan-
nen en structuurvisies spelen daar 
een grote rol bij. Het is een gecom-
pliceerd onderzoek wat gedaan wordt 
door professionals. De hiervoor beno-
digde expertise heeft de gemiddelde 
belegger zeker niet in huis. 

Waardestijging
Als de bestemming van de grond na 
wijziging van het bestemmingsplan 
is gewijzigd stijgt de waarde daar-
door flink. GrondKapitaal biedt losse 
stukken grond aan met een grootte 

vanaf 1000 m2 . De nieuwe eigenaar 
heeft zich bij de aankoop verplicht de 
grond weer aan te bieden aan de pro-
jectontwikkelaar die het gebied gaat 
ontwikkelen, de zogenaamde aanbie-
dingsplicht. Een interessante winst is 
dan zijn deel. Tussentijds is het altijd 
mogelijk om je grond te verkopen. 
Voordeel is tevens dat de belegger 
geen OZB belasting hoeft te betalen 
omdat de grond in de tussenliggende 
tijd altijd verpacht blijft.
Een ander belangrijk punt is de zeker-
heid van de investering. ‘Grond kun 
je niet stelen. Er komt ook geen 
grond meer bij in Nederland, terwijl 
de vraag wel blijft stijgen’, vertelt ter 
Wisscha. ‘We hebben het daarbij ook 
niet over verre tropische oorden, met 
alle onzekerheden van dien. Als je 
wilt kun je elke zondag gaan kijken of 
je grond er nog ligt. Zo’n plek is nooit 
ver weg. En ook al wordt de grond 
in de toekomst nooit gebruikt voor 
ontwikkeling van bouwactiviteiten en 
blijf een echt grote waardestijging 
uit, dan nog verlies je er nooit op. De 
waarde stijgt altijd. In 2007 was dat 
26 %  volgens de Dienst Landelijk 
Gebied (DLG).’
Natuurlijk kunnen er altijd politieke 
en maatschappelijke standpunten zijn 
die hun weerslag hebben op de ont-

wikkeling van de grondmarkt of van 
een specifieke regio, zo is te lezen in 
een studie van twee onderzoekers van 
de TU Eindhoven. Men zou dat het 
beleggerrisico kunnen noemen.

Zekerheid
Door een uitgebreid onderzoek weet 
GrondKapitaal precies welke gronden 
het predikaat strategisch verdienen. 
Zeker tot 2025 blijft de vraag groot, 
verwacht ter Wisscha. Hierna wordt 
het door de vergrijzing allemaal wat 
minder. Hij denkt dat we nu in een 
periode zitten waar men goed kan 
instappen in deze markt. 

De waarde van de grondaankoop 
wordt altijd bepaald door de taxatie. 
Die is afhankelijk van het moment 
waarop getaxeerd wordt. Ter Wisscha 
onderscheidt twee soorten grond. 
Hij praat over ‘warme gronden’. Dat 
zijn locaties waarop binnen vijf jaar 
waarschijnlijk plannen zullen worden 

gerealiseerd. Het is nu al bekend dat 
daar iets gaat gebeuren. Duidelijk is 
dat de taxatiewaarde van deze grond 
hoger is. Daar tegenover staan de 
‘strategische gronden’ waarvoor de 
verwachtingen onzekerder zijn. Men 
moet dan minstens 10 jaar geduld 
hebben voordat de waarde zal stijgen. 
De proposities die GrondKapitaal in 
haar portefeuille heeft hebben een 
grootte tussen de 5 en de 20 ha. 
Ze worden, zoals al eerder gemeld, 
verkaveld in percelen vanaf 1000 
m2. Na aankoop en inschrijving bij 
het Kadaster krijgt iedere eigenaar 
zijn grond officieel op naam. Meer 
zekerheid kan men in Nederland niet 
verkrijgen voor zijn eigendom. En 
ook dat is een goede reden voor de 
vertwijfelde belegger om zich ‘vaste 
grond onder de voeten te verstrek-
ken’. Bovendien inflatiebestendig. 
Wie meer te weten wil komen over 
de mogelijkheden op dit gebied kan 
terecht op www.grondkapitaal.nl.

Vaste grond onder de voeten 
voor gekwelde belegger

door Martijn Nekkers

‘ De mensen zijn het zat. A l die onrust over geld en aandelen. Spaargeld wat zo maar opeens in de 
N oordelijke IJs zee blijkt te zijn verdwenen. A andelen die niets meer waard zijn. Ze zoeken zekerheid 

en willen geen gedoe. En als het kan ook een mooi resultaat. Beleggen in N ederlandse grond biedt ze die 
zekerheid en een vooruitzicht op een mooi rendement! ’  A an het woord is Thijs ter Wisscha, directeur van 

GrondK apitaal BV, een bureau wat ten dienste staat van mensen die willen beleggen in grond in N ederland.

Thijs ter Wisscha, directeur GrondKapitaal BV. 

De PCVM bestaat al 28 jaar en is een 
vereniging op reformatorisch oecu-
menische grondslag. Het ledenaantal 
bedraagt 65 leden, in de leeftijdsgroep 
van 30 tot 80+ . Het lidmaatschap kost 
20 euro per jaar en 2,50 euro per keer.  
De vereniging komt achtmaal per 
jaar bij elkaar en ontvangt dan steeds 
wisselende sprekers, vaak over aan 
religie gerelateerde onderwerpen.

K laske K eller
Klaske Keller - Drieenhuizen is gebo-
ren in Groenkan en is rond haar 12de 

verhuisd naar Maartensdijk. Inmid-
dels is ze alweer 30 jaar geleden ver-
huisd naar Woudenberg, waar ze nog 
steeds woont met haar echtgenoot 
en twee pleegkinderen. Hun zoon 
woont sinds enige tijd zelfstandig in 
Woudenberg. Deze zoon heeft een 
autistische stoornis. 

Klaske Keller - Drieenhuizen was 
tot voor kort werkzaam in het onder-
wijs. Eerst als onderwijzeres, later als 
directeur van een basisschool. Sinds 
enige tijd begeleidt ze kinderen met 

problemen in het basis- en voortgezet 
onderwijs als ambulant begeleider. 

Lezing
Op basis van haar kennis en erva-
ring met autisme verzorgt Klaske met 
regelmaat lezingen. In Maartensdijk 
vertelt ze bewogen over deze ontwik-
kelingsstoornis, die zich onder andere 
kenmerkt door beperkingen in het 
verwerken van informatie, door het 
vertonen van afwijkend gedrag en 
door een verstoorde prikkelverwer-
king. 
Naast deze negatieve kenmerken van 
autisme zijn er toch ook veel posi-
tieve te noemen. Mensen met autisme 
hebben vaak oog voor details, zijn 
eerlijk en betrouwbaar, hebben res-
pect voor regels, hebben vaak een 
passie voor een specifiek onderwerp 
en zijn perfectionistisch. Door meer 
kennis over autisme zullen mensen 
die eraan lijden betere kansen krijgen 
in de maatschappij.

P CVM
Mevrouw H.G. Rijksen - Landman 
vervult de taak van voorzitter van deze 
Vrouwenvereniging. Voor meer infor-
matie over de PCVM kan men contact 
met haar opnemen. Ze is te bereiken 
op telefoonnummer 0346 - 212343.

Veel belangstelling voor lezing Vrouwenvereniging
door Marijke Drieenhuizen

Ongeveer vijftig leden van de P rotestants Christelijke Vrouwenvereniging Maartensdijk e.o. (P CVM ) 
hebben met interesse de lezing van oud-dorpsgenoot K laske K eller aangehoord tijdens hun maandelijkse

bijeenkomst in het restaurant van Dijckstate aan het Maertensplein te Maartensdijk. 

Klaske Keller -  Drieenhuizen kende tijdens haar lezing over autisme een 
gehoor van ongeveer vijftig leden van de P rotestants C hristelijke Vrouwen-
vereniging Maartensdijk e.o. 

K laverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 21 november kunt u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk 
bent u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen 
kost 3 euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

F otoclub Bilthoven e.o.
Op 24 november wordt er een lezing gegeven door André  Benschop. De 
lezing gaat over het fotograferen van vliegtuigen. Ook vertelt hij over het 
fotograferen vanuit vliegtuigen. Daarna zal hij zijn eigen fotomateriaal 
tonen. De bijeenkomst zal worden gehouden in het H.F .Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4 te Bilthoven en begint om 20.00 uur. Inlichtingen over 
de fotoclub: tel. 0346 213363 of 030 2280609.

K unst- en cadeaumarkt

De kunst- en cadeaumarkt op zaterdag 8 november jl. gehouden in De 
Groene Daan te Groenekan t.b.v. Kiro is zeer succesvol verlopen. Alle 
bezoekers wisten zich verbonden met KIRO kindertehuizen in Bulgarije. 
Organisatoren Riet Atteveld en F lorence Mittendorff konden veel bezoe-
kers verwelkomen. De opbrengst was aanmerkelijk hoger dan verwacht: 
1773,37 euro.



A dverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, (tuin)tafels, stoelen                              
banken, radiatorkasten en nog veel meer.     
H eeft u een speciale wens ?  
Vraag het aan ons of wij die voor u waar kunnen maken.
Uiteraard kunt u ook voor Doe H et Zelf artikelen bij 
ons terecht.

“M aartensdijk”              3738C L Maartensdijk
  Dorpsweg 170               Tel/ F ax 0346 211579

De eerste de beste

S tem  ó ó k  v oor de
w aterschap p en

V eilig,  B etaalb aar en D u u rza am

W aterschap sv erk iezi ngen
1 3 - 25 nov em b er 2008

w w w . deb ilt. cda. nl

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Trosanjers bos  3,95
Amaryllisbol in  
kado doos   4,95

Geef lente ... geef
bloembollen kado!!

Handige rozen stropper  3,95

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

Speculaasstaaf
Nu € 3,75
normaal € 4,25

Suikerbrood
€ 1,95

normaal € 2,50

Gazelle Provence normaal 959.00

Gazelle Pure normaal 649.00

Gazelle Chamonix D61" normaal 899.00

Gazelle Esprit normaal 569.00 

Gazelle Basic Olive normaal 399.00

Gazelle Bloom Marine Blauw
normaal 889.00 

Gazelle Discover J24" normaal 429.00 

Gazelle Blingbike M26"
normaal 399.00 

Gazelle Nature normaal 499.00 

Gazelle Bahia dames normaal 699.00 

Gazelle XR1 normaal 569.00 

Gazelle XR3 normaal 749.00 

Sparta Apollo trendy 499.00 

Sparta Ithaka normaal 789.00 

Alpina Jumpin J20" normaal 279.00

nu 599.00

nu 499.00

nu 699.00

nu 399.00

nu 299.00

 
nu 699.00

 
nu 299.00

nu 299.00

 
nu 349.00

nu 399.00

nu 449.00

nu 599.00

nu 399.00

nu 599.00

nu 199.00

 nu 399.00

nu met  25% korting

Montego Avandgart
"de ideale schoolfiets voor klein
volwassenen" normaal 469.00

Alle Merida fietsen model 2007

LET OP: BIJ DEZE FIETSEN IS GEEN INRUIL MOGELIJK

KIJK OOK OP WWW.BANIERHUIS.NL

Houten

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Nieuwegein

Nieuwegein

Zeist

Tel. 030 - 63 72 716

Tel. 030 - 24 41 745

Tel. 030 - 28 83 539

Tel. 030 - 26 14 818

Tel. 030 - 60 41 177

Tel. 030 - 60 31 421

Tel. 030 - 69 16 955

(Oude Dorp) Vlierweg 1 (1250M2)

Amsterdamsestraatweg 411

Winkelc. Smaragdplein 225

Winkelc. "Overvecht" Seinedreef 110

Winkelc. Makado Makodocenter 13/14

Nedereindseweg 17 (550M2)

Winkelc. Kerckebosch Hoog Kanje 78b
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Het gebouw Dijkstate bestaat uit twee 
gedeelten: in de voorkant huist het 
Zorg en Dienstencentrum dat wordt 
gerund door Cordaan, maar wel in 
samenwerking met veel andere orga-
nisaties als SWO en MENS. Daar-
achter liggen 61 appartementen waar 
senioren met een zorgindicatie zelf-
standig wonen in appartementen die 
door de Woonstichting SSW worden 
verhuurd. De benodigde Thuiszorg 
wordt geleverd door Cordaan. 

Voor senioren
De Thuiszorg die Cordaan levert staat 
gelijk aan de Thuiszorg die Vitras 
aanbiedt in Maartensdijk. Cordaan 
heeft in goed overleg met de mensen 
van Vitras afgesproken dat zij zorg 
leveren aan de bewoners van Woon-
centrum Dijckstate en aan zorgvra-
gers in een cirkel van 500 meter daar-
omheen, inclusief Toutenburg . Erik 
Damman: ‘Er is veel mogelijk, maar 
het blijft een vorm van Thuiszorg, 
er is dus wel een grens aan wat we 
kunnen bieden. Om mensen langer 
zelfstandig te laten wonen bieden wij 
services aan. Dat noemen wij Zorg op 
Maat, dat betekent dat wij ondersteu-
ning leveren bij het huishoudelijke 
werk, persoonlijke verzorging, gespe-
cialiseerde verzorging, alarmering, 
maaltijdvoorziening en dagverzor-
ging. Het Wijkrestaurant Dijkckstate 
is ook een onderdeel van Cordaan en 
met de huidige transformatie van het 
restaurant willen wij het gehele Dien-
stencentrum een nieuwe, warmere 
uitstraling geven’.

Voor alle inwoners
Het schrootjesplafond van het wijkres-
taurant is verwijderd en heeft plaats 
gemaakt voor een mooi licht gekleurd 
plafond. De kozijnen zijn geschilderd 
en de hoofdkleuren zijn warm rood/
bruin en roomwit.

Wilfried Schwarte, kok en restaurant-
beheerder: ‘Omdat er steeds meer 
activiteiten worden aangeboden in het 
Dienstencentrum wilden we met een 
kleine verbouwing toch een andere 
uitstraling geven aan ons Wijkres-
taurant. Al die mensen die gebruik 
maken van het Dienstencentrum kun-
nen bij ons gezellig een kopje koffie 
komen drinken met bijvoorbeeld iets 
erbij van kleine kaart. Iedereen kan 
daarvoor aankomen, dit is geen plek 
die alleen toegankelijk is voor seni-
oren. Wel is het zo dat het restaurant 
warme maaltijden aanbiedt uitsluitend 
voor mensen van 55 jaar of ouder. 
Natuurlijk kan bijvoorbeeld oma hier 
wel met haar kleinkinderen komen 
eten, maar er moet wel altijd iemand 
van 55 jaar of ouder bij aanwezig 
zijn. Wij bieden die warme maaltij-
den zowel ’s middags als ’s avonds 
aan en er is altijd de keuze mogelijk 
uit drie verschillende menu’s. We zijn 
voor de maaltijden open van maandag 

tot en met vrijdag van 12.00 tot 13.30 
uur en van 17.00 tot 18.30 uur en 
op zaterdag en zondag van 12.00 tot 
13.30 uur’. 

Over het meubilair is Wilfried 
Schwarte nog niet helemaal tevreden. 
‘Nieuw meubilair staat bovenaan op 
ons verlanglijstje’. De kok sluit zijn 
verhaal af met de mededeling dat hij 
een meer passende naam zoekt voor 
het Wijkrestaurant. ‘Iedereen die sug-
gesties heeft kan, tot en met 1 decem-
ber aanstaande, de nieuw bedachte 
naam inleveren in de speciaal daar-
voor bestemde box op de bar. In de 
tweede week van december zullen wij 
de nieuwe naam en de prijswinnaar 
bekendmaken’. 

Voor senioren
De Stichting Welzijn Ouderen De Zes 
Kernen De Bilt afdeling Maartens-
dijk biedt senioren ondersteuning bij 
hun wens om zelfstandig te blijven 
wonen. Zij organiseert met vrijwil-
ligers veel activiteiten, cursussen en 
diensten. Een veelbezochte activiteit 
is de, bijna dagelijkse, inloop voor 
55 plussers. Elke maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 11.45 uur en 
van 14.00 tot 16.30 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 11.45 uur kunnen 
mensen van 55 jaar en ouder gewoon 
binnenlopen voor een praatje, een 
spelletje of gewoon wat gezelligheid. 
Het biljart heeft tijdens de trans-
formatie van het Wijkrestaurant een 
andere plaats gekregen. Daarnaast 
biedt de Maartensdijkse SWO ook de 
maaltijdservice Tafeltje Dekje aan, de 
BoodschappenPlusBus en het Inter-
netcafe. Voor meer informatie over de 
SWO-Maartensdijk kan men terecht 
bij vestigingsmanager Addy Warmer-
dam (tel. 0346 214161).

Voor alle inwoners
Het project MENS is in april 2007 
in Maartensdijk van start gegaan en 
richt zich op alle inwoners van Maar-
tensdijk. Het project is een initiatief 
van wethouder Herman Mittendorff 
en komt voort uit de invoering van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
en de uitvoering is in handen van 
Hilde Evers. Het project richt zich op 
alle mogelijke vragen rond wonen, 
zorg en welzijn. Het is een samen-
werkingsproject waarin verschillende 
organisaties participeren: Buurtwerk 
De Bilt, De Bilthuysen, Cordaan/ Dij-
ckstate, Gemeente de Bilt, Gezond-
heidscentrum De Bilt, Kwintes, Pro-
vincie Utrecht, SWO De Zes Kernen, 
Reinaerde, Vitras en Woonstichting 
SSW. De proef loopt in april 2009 af 
en als het resultaat voldoende positief 
is zal de gemeenteraad zich bera-
den over de vraag of het project 
MENS ook in de overige kernen van 
de gemeente De Bilt kan worden 
opgestart. MENS biedt alle Maartens-
dijkers antwoorden op vragen over 
wonen, zorg en welzijn, bijvoorbeeld 
vragen als - Ik kom binnenkort uit 
het ziekenhuis. Hoe 
regel ik thuiszorg of 
welke sportvereni-
gingen zijn er alle-
maal of zijn er in de 
vakantie activitei-
ten voor kinderen. 
Die vragen kunnen 
gesteld worden bij de 
Helpdesk MENS die 
gevestigd is in de hal 
van Dijckstate. De 
openingstijden zijn 
op maandag, dins-
dag, donderdag en 
vrijdag van 9.00 tot 
12.30 uur en op dins-
dagavond ook nog 
van 18.00 tot 20.00 
uur. Daarnaast heeft 
MENS een Adviseur 
wonen, zorg en wel-
zijn in dienst, Cyn-
thia Vrijsen, die bij 
de wat meer com-
plexe vragen mensen 
helpt bij het zoeken 
naar antwoorden en 
oplossingen. 
Het rechtstreekse 
telefoonnummer van 
de Helpdesk is 0346 
211055. Ook via de 
mail zijn vragen te 
stellen: helpdes-
kmd@mensdebilt.nl 
Alle inwoners van 
Maartensdijk kunnen 

gebruik maken van het Diensten-
centrum Dijckstate als zij behandeld 
willen worden door de daar aanwe-
zige fysiotherapeuten, als het nodig 
is dat er bloed geprikt wordt of als ze 
het Steunpunt Mantelzorg, waarover 
elders in deze krant meer geschreven 
staat, willen bezoeken. 

Uitbreiding
Erik Damman en Hilde Evers heb-
ben maandelijks contact over het 
Dienstencentrum Dijckstate. De loop 
begint erin te komen en steeds meer 
mensen komen tot het besef dat Dij-
ckstate niet een bejaardenhuis is. Erik 
Damman: ‘We zijn al erg tevreden 
met de voorlopige resultaten, maar 
ons streven is om het Dienstencen-
trum nog meer uit te bouwen en daar-
mee nog meer diensten aan te bieden 
aan alle inwoners van Maartensdijk’. 

A anbod Dienstencentrum Dijckstate 
niet alleen voor senioren

door Marijke Drieenhuizen

Er gebeurt veel in Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Dijckstate, maar bij veel Maartensdijkers is Dijckstate 
toch het syn oniem voor het bejaardenhuis van Maartensdijk. Erik Damman, zorgmanager van Cordaan, 

wil daar graag van af. De poot Dienstencentrum Maartensdijk biedt veel voor Maartensdijkers 
van alle leeftijden. 

Erik Damman en collega zorgmanager Erna Knecht(staand) met Thuiszorg-
medewerksters v.l.n.r. Willemijn van Leeuwen, I nge Spr onk en Arieka van de 
Vlies.

De I nloop op dinsdagavond wordt, onder auspicië n van de SW O, geregeld 
door gastheer Wout van de Brink en gastvrouw Wil Otter -  Booij. De inloop is 
toegankelijk voor alle 55 plussers in Maartensdijk die van spelletjes houden. 
Er zijn geen kosten voor deelname aan verbonden. 

Winnaars Vogelshow

V.l.n.r. F red Hendriks, Hennie Jansen, Adrie van Dijk, Ruth Beijen, Rijk 
van Zanten, wethouder Herman Mittendorf en op de voorgrond, Joop 
Wildschut, Jean Paul Willemse en Ton Jacobse. Allemaal kampioenen bij 
Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven. Het Maartensdijkse jeugdlid Jean Paul 
Willemse werd zowel kampioen jeugd als verenigingskampioen bij de grote 
parkieten.
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Ook de weggebruiker van Holland-
sche Rading naar Hilversum of Loos-
drecht kan langs de rotonde op de 
Utrechtseweg op de hoek van het par-
keerterrein van restaurant De Rading 
al sinds begin 2005 een gigantische 
beer opmerken. In het begin van dat 
genoemde jaar besteedde De Vier-
klank al eens uitvoerig aandacht aan 
deze creatie. Die beer is een cre-
atie van de Engelsman David Harms-
worth, vloeiend Nederlands met een 
lichte Engelse tongval sprekend. Hij 
studeerde boomverzorging in Londen 
en kwam naar Nederland om stage 
te lopen bij de beste bomenspecia-
listen in Europa. Als hij in 1997 zijn 
diploma in Engeland gehaald heeft, 
keert hij weer terug naar Nederland 
om bij zijn stagebedrijf verdere erva-
ring op te doen. Hij vindt intussen 
hier ook nog de liefde van zijn leven 

en besluit hier te blijven. Begin 2005 
is hij gestart met zijn eigen bedrijf als 
boomspecialist en verwoed boom-
kunstenaar. 

H outsnijders
Woodcarvers zijn volgens het woor-
denboek houtsnijders. Speedcarvers 
daarentegen moeten binnen een half 
uur met een kettingzaag een zo mooi 
mogelijk beeldwerk ‘carven’ uit een 
stamstuk. Tijdens zo’n wedstrijd vlie-
gen letterlijk en figuurlijk de stuk-
ken hout je om de oren. Met vol 
vermogen worden de kettingzagen 
in het hout gezet om zo in zo kort 
mogelijke tijd het mooiste beeld te 
creëren. David Harmsworh is een 
warm pleitbezorger van deze ketting-
zaagsport. Op allerlei wijzen wil hij 
hier bekendheid aan geven. Samen 
met o.a. Lage Vuurschenaar Menno 
Swierstra organiseert hij op zaterdag 
22 november van 10.00 tot 16.00 
uur een grote promotiedag voor deze 
houtbeeldhouwkunst. Vanaf de ope-
ning zijn er de gehele dag demonstra-
ties op het weiland achter/ naast het 
parkeerterrein bij de midgetgolfba-
nen. Speedcarvings zijn er om 12.00 
en 14.00 uur met aansluitend verkoop 
bij opbod van de speedbeelden. Om 
16.00 uur is er een grote veiling van 
de hoofdsculpturen. 
Er is ook een mobiele houtzagerij en 
een Landrover dealer. Er is een wijn-
proeverij en er zijn hapjes. 

Vak apart
Kettingzaagkunst is een vak apart. 
Met behulp van enkel en alleen een 
kettingzaag worden uit verschillende 
houtsoorten sculpturen gezaagd. Het 
bijzondere aan kettingzaagkunst is dat 

twee extremen elkaar ontmoeten, het 
creëren van verfijnde, houten objec-
ten met behulp van grof gereedschap. 
Dit vereist extreme handigheid van 
de zager. Immers geschiedt de afwer-
king ook met de kettingzaag. Ook 
het type boom is van grote invloed 
op de wijze waarop een houten beeld 
moet worden gezaagd. Elk type boom 
bevat op zichzelf unieke kenmerken 
qua  zwakke en sterke elementen in de 
stam. Het bedrijven van kettingzaag-
kunst vereist daarom naast handig-
heid ook een uitgebreide kennis van 
bomen. Dieren als beren en adelaars 
zijn daarbij een geliefd onderwerp. 
Speedcarving is onderdeel van de 
kunst van het maken van houtsculp-
turen. Dat komt oorspronkelijk uit 
Alaska, dus je ziet de invloed van de 
Noord-Amerikaanse Indianen terug.

K ampioenschappen 
Houtigehage is een dorp in de 
gemeente Smallingerland in de Neder-
landse provincie F riesland. Het ligt 
ten noorden van Drachten en heeft 
ongeveer 940 inwoners. In die plaats 
met de verwante ‘houtige’ naam is 
pas eind september 2008 het eerste 
officiële Nederlands Kampioenschap 
Speedcarving gehouden met tien 
deelnemers. Ook bij dit kampioen-
schap werden de beelden de tijdens 
het speedcarven werden gemaakt na 
iedere ronde geveild. Na twee ron-
den werd de opbrengst per beeld bij 
elkaar opgeteld en de deelnemer die 
het meest ontving werd Nederlands 
kampioen. Een aantal van die deelne-
mers zal ook in Lage Vuursche acte 
de pré sence geven.
Tijdens het jaarlijks Houthakkersfeest 
in augustus in Lage Vuursche wordt 
gestreden om het Nederlands kam-
pioenschap Sculptuurzagen, waar de 
deelnemers van kwart voor tien ’s 
ochtends tot vijf uur ’s middags de 
gelegenheid krijgen twee kunstwer-
ken te maken, die dan beoordeeld 
worden door zowel een vak- als een 
publieksjury. D.m.v. een loting krijgt 
iedere deelnemer 2 stamstukken toe-
gewezen. Voor 1 stamstuk krijgen de 
deelnemers enkele uren de tijd om er 
een prachtig kunstwerk van te maken, 

uit het 2e stamstuk moet binnen een 
half uur een sculptuur gemaakt zijn, 
het zogenoemde speedcarven. Dit 
laatste onderdeel heeft nu zijn eigen 
kampioenschap gekregen. Voor het 
publiek is en blijft het een bijzonder 
spectaculair gezicht, voor de deelne-
mers een uiterste inspanning.
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H outsculpturen wijzen de weg
door Henk van de Bunt

Wanneer je een dezer dagen Lage Vuursche binnen rijdt zie je twee enorme houten dierensculpturen staan, 
die de voorbijganger attenderen op de grote demonstratiedag met internationale deelname van topcarvers uit 

o.a. A merika, België en N ederland.

De beer van medeorganisator Dik van 
Oers wijst de weg naar het demon-
stratieterrein.

De beer langs de rotonde bij Loos-
drecht is een creatie van de David 
Harmsworth.

Deze pinguï n is een creatie van P eter 
Verlaan.

P ompoenenfeest in Groenekan
Met de herfst in het land verdient de pompoen een hoofdrol. Op zondag 23 
november vindt er een pompoenenfestival plaats op de biologische tuinderij 
’n Groene Kans, Groenekanseweg 142, van F loor van Ede en Jan Hilbert. 
Vanaf 15.30 uur kan men terecht in de veldschuur achter op het terrein voor 
een aantrekkelijk zondagmiddagprogramma. F loor en Jan vertellen graag 
over het kweken van pompoenen. Men kan genieten van heerlijke pom-
poenensoep met een lekker glaasje wijn of limonade. Verder onder meer: 
een knutselactiviteit voor kinderen, pompoenrecepten en leuke prijsvragen 
met de pompoen in de hoofdrol. Bovendien is er een receptenwedstrijd: 
bereid het favoriete pompoenengerecht en neem dit mee op 23 november 
ter beoordeling van de jury. Alle bezoekers kunnen naderhand genieten van 
deze gerechten.

K osten
De entree bedraagt 7,50 euro voor 
volwassenen en 5,00 euro voor kin-
deren;  gezinnen maximaal 25,00 
euro. Inbegrepen in de prijs: een por-
tie pompoenensoep, een consumptie 
en een pompoen. Aanmelden kan 
tot en met vrijdag 21 november om 
12.00 uur door een e-mail te sturen 
naar: pompoenen@xs4all.nl. Graag 
het aantal deelnemers vermelden en of er deelgenomen wordt aan de recep-
tenwedstrijd. Nadere informatie is te vinden op www.dorpspleingroenekan.
web-log.nl.

Donderdag 20 november a.s. van 10.00 uur tot 20.00 uur 
is er open huis van het Israel Producten Centrum aan de 
Tolakkerweg 177 in Maartensdijk. Tel: 0346 211890. Er 
staan dan weer diverse producten uitgestald, die in kib-
boetsim en bedrijven in Israël gemaakt zijn. Producten 
zoals huidverzorgingsartikelen op basis van de talrijke 
mineralen van de Dode Zee, diverse windlichten, geur-
kaarsjes en kaarsenkandelaars. Ook zijn er sieraden, cd’s, 
video’s en speelgoed. Diverse theesoorten, marmelades, 
kruiden en wijnen. Dit is een greep uit de collectie en nu 
met de feestdagen voor de deur is er voor elke beurs iets 

origineels te vinden. Tevens zijn er dit jaar 60 verschil-
lende aanbiedingen, vanwege het 60-jarig bestaan van de 
staat Israël. Eé n van de aanbiedingen is een gratis hand-
crè me bij besteding van minimaal € 35,00.

Door het kopen van deze producten steunt men de econo-
mie van Israël, want veel kibboetsim en bedrijven kunnen 
maar met moeite het hoofd boven water houden. De wer-
keloosheid is erg hoog. Voor informatie bel: Ria Zwart, 
Tel. 030 6374878 of 06 40071393. E-mail:
guusenriazwart@hotmail.com

Open huis Israel P roducten Centrum

Dialezing:  Maarten Luther door 
Duitsland
De heer J.C. de Blois geeft een dia-
lezing over een Cultuurreis: In de 
voetsporen van Maarten Luther door 
Duitsland. De reformatie begon in 
feite nadat Luther zijn 95 stellin-
gen op de deur van de Slotkerk in 
Wittenberg sloeg. Het individualisme 
ontwikkelde zich steeds meer en de 
traditionele kerk verzwakte. In deze 
dialezing volgen we Maarten Luther 

in zijn moeizame strijd tegen de toen-
malige overheersende macht van de 
kerk en de wereldlijke overheid. Veel 
van de plaatsen en omgeving, waar 
Luther werkte en woonde, worden in 
deze dialezing besproken en getoond. 
Dinsdag 25 november 2008 in de 
cursusruimte van de Maartensdijkse 
vestiging van SWO De Zes Kernen 
De Bilt aan het Maertensplein van 
10.00 tot 12.00 uur. Kosten: 10,00 
euro. Voor informatie en aanmeldin-
gen0346 214161.
 
Maarssens Barbershopkoor Lake 
District Sound
De song ‘Sing Out Sing Out’ ont-
breekt zelden bij het optreden van 
het Barbershopkoor ‘Lake District 

Sound’. De tekst van dit lied geeft 
precies weer WIE ze zijn en WAT 
ze doen, een stijl die ´ overgewaaid`  
is uit de Verenigde Staten. Het koor, 
uit Maarssen, is in 1993 opgericht en 
bestaat uit 30 leden en zingt ‘a capel-
la’ in ‘close harmony’ een zeer geva-
rieerd programma. Datum: Vrijdag 
28 november 2008. Locatie: recre-
atieruimte Dijckstate, Maartensdijk 
Tijd: 19.30 uur (zaal open 19.15 uur) 
Kosten: 4 (incl. 1 x koffie of thee).

Bingo
Vrijdag 21 november is er bingo in 
de inloop van de SWO in Dijckstate. 
Er zijn weer leuke prijsjes te winnen. 
Komt u ook naar deze gezellige mid-
dag?  Van 14.15 tot 16.00 uur.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

A anvragen om vergunning 
(artikel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag
•  Groenekan, Berkenlaan 20, uit-

breiden woning;
Reguliere bouwaanvraag 2e fase
•  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

44 en 46, oprichten vervangende 
woning;

Lichte bouwaanvraag
•  Hollandsche Rading, Dennenlaan 

45, vergroten dakkapel;

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’. 

Verleende bouwvergunningen
•  Westbroek, Wolkammerweg 31, 

vergroten dakkapel (6-11-2008)
•  Westbroek, Westbroekse Molen-

weg 22, plaatsen dakopbouw (10-
11-2008)

•  Groenekan, Veldlaan 54, plaatsen 
dakkapel (11-11-2008)

Verleende bouwvergunning 1e 
fase
•  Hollandsche Rading, Tolakker-

weg 29, uitbreiden woning (7-11-
2008)

Verleende bouwvergunning 2e 
fase
•  Westbroek, Kerkdijk 32, oprich-

ten veldschuur (6-11-2008)
•  Maartensdijk, Molenweg 42, ver-

anderen woning (6-11-2008)

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W. U moet dat doen 
binnen zes weken van de dag na 
de verzenddatum (=datum achter 
de verleende vergunning) van het 
besluit. Ook al dient u een bezwaar-
schrift in, dan mag toch van de ver-
leende vergunning gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-

nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
U moet voor een dergelijke voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage 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 informa-
tie over bestemmingsplannen en/
of een gesprek met een plantoet-
ser dient u altijd een afspraak te 
maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Bilthoven, 19 november 2008

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

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De Bilt:

•  De Bilt: herinrichten Waterweg, gedeelte Groenekanseweg-Zephyrus-
weg: tot eind december 2008.

Tussen 17 en 30 november 2008 voert de provincie Utrecht onder-
houdswerkzaamheden uit aan de Tweelingbrug, het spoorviaduct 
aan de N 234 in Maartensdijk.
De werkzaamheden betreffen het vervangen van het asfalt en het aan-
brengen van nieuwe voegovergangen. Om de werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren, wordt in de eerste week het zuidelijk gelegen viaduct afgeslo-
ten en in de tweede week het noordelijk gelegen viaduct.

Rijstrookafsluitingen
Hieronder volgt een overzicht van de verkeersmaatregelen tijdens de 
werkzaamheden:
•  Vanaf maandag 17 november, 10:00 uur t/m zondag 23 november, 

15: 00 uur:  Afsluiting van het zuidelijk gelegen viaduct van de Twee-
lingbrug. Het verkeer vanuit Maartensdijk richting Bilthoven wordt 
omgeleid via de Koningin Wilhelminaweg (N417)-Einthovendreef 
(N230)-A27 naar de afrit Bilthoven (afrit 32). De omleidingsroute staat 
aangegeven met de letter H.

•  Vanaf maandag 24 november, 10:00 uur t/m zondag 30 november, 
15: 00 uur:  Afsluiting van het noordelijk gelegen viaduct van de Twee-
lingbrug. Het verkeer op de A27 richting Maartensdijk wordt omgeleid 
via afrit Utrecht noord (afrit 31)-Einthovendreef (N230)-Koningin 
Wilhelminaweg (N417). De omleidingsroute staat aangegeven met de 
letter M.

Met vragen over de wegwerkzaamheden kunnen bewoners en wegge-
bruikers contact opnemen met de provincie Utrecht via (030) 258 38 
88 (informatienummer wegwerkzaamheden provincie Utrecht) of via 
wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl

Vergunningen en Toezicht 

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Uitnodiging inspraakavond 
bomenbeheerplan 

De gemeente De Bilt heeft een bomenbeheerplan opgesteld 
voor het beheren van het gemeentelijke bomenbestand. 

Het bomenbeheerplan is nog niet vastgesteld, wij willen uw mening over 
het plan graag horen. Om deze inspraak vorm te geven worden er 3 avonden 
georganiseerd. 

-  Dinsdag 25 november om 19:30 uur in De Vierstee, Nachtegaallaan 30 te 
Maartensdijk;

-  Woensdag 26 november om 19:30 uur in H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4 te De Bilt;

-  Vrijdag 28 november om 19:30 in H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 
4 te De Bilt.

U bent van harte welkom op één van deze avonden.

Het bomenbeheerplan geeft invulling aan de wens om het boombeheer van 
de gemeentelijke bomen structureel, maar praktisch, vorm te geven. De 
inhoud van het plan gaat dan ook uitsluitend over ‘hoe gaat de gemeente 
met haar bomen om’. Thema’s als zorgplicht, snoei, (her)plant en knelpun-
ten worden in het rapport behandeld.

Het bomenbeheerplan staat los van het kapvergunningenbeleid, en doet ook 
geen uitspraken over (de U kunt het plan downloaden op de website van de 
gemeente www.debilt.nl.  

In 2008 gold de regeling al voor de 
30 grootste Nederlandse gemeenten; 
vanaf 2009 mogen ook middelgrote 
gemeenten als De Bilt aan de regeling 
deelnemen. Het gaat hierbij om een 
structurele financiële bijdrage van het 
Rijk voor de aanstelling van com-
binatiefunctionarissen. De doelgroep 
van de regeling is jeugd tot 18 jaar. 

Een combinatiefunctionaris is een 
beroepskracht die extra sport- en cul-
tuuraanbod kan organiseren op de 
(brede) school (basis- en voortgezet 
onderwijs), in de buurt en op de 
buitenschoolse opvang (BSO) en die 
geselecteerde sportverenigingen en/
of cultuurinstellingen ondersteunt.  
Een werkgroep onder leiding van een 

kwartiermaker gaat de mogelijkhe-
den van combinatiefuncties samen 
met maatschappelijke organisaties 
onderzoeken. De gemeenteraad zal 
vervolgens in 2009 een besluit nemen 
over voortzetting van het hele pakket 
sportstimuleringsregelingen.

Sport mee nieuws!
G em eente De B il t neem t de el  aan nieu w e

rij ks im pu l s  B rede  s chol en, s por t en cu l tu u r

Onze gemeente staat bekend als een 
prettige woongemeente. Waar ligt 
de kracht van onze gemeente? En 
hoe kunnen wij die kracht gebruiken 
zodat wij ook in 2030 nog steeds 
een prachtige gemeente zijn? 

Die vragen staan centraal bij de 
ontwikkeling van de toekomstvisie 
van en voor onze gemeente. Een 
antwoord wordt gegeven in het con-

cept-ambitiedocument.  Wij willen 
graag horen wat u van deze ambities 
vindt en of we ze gezamenlijk kun-
nen waarmaken. 

Daarom nodigen wij alle inwoners 
en vertegenwoordigers van maat-
schappelijke organisaties en het 
bedrijfsleven uit voor één van de 
twee  Biltse debatten in december. 
De data zijn: 3 december in Dijck-

state te Maartensdijk en 9 december 
in het H.F. Wittecentrum in De Bilt 
om 20.00 uur. Noteert u deze vast in 
uw agenda? 

Vanaf maandag 24 november kunt u 
ook uw mening geven op het forum 
op de gemeentelijke website www.
debilt.nl. U treft daar ook meer 
informatie aan over de ambities 
voor De Bilt.

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  bekend-
m akingen 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 .

Meedenken over 
de toekomst van De Bilt

V erv ol g op pagi na 1 1



Vervolg van pagina 10

Raad vergadert op donderdag 27 november

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 27 november 2008 om 
20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven.

A genda
1. Vaststelling agenda raad 
2. Vragenuurtje raadsleden
3. a.  Vaststelling notulen 23 oktober 2008
 b.  Vaststelling notulen 6 november 2008 (worden nagezonden)
4. Lijst ingekomen stukken
5. Spreekrecht burgers         
Voorstellen
6. Vaststellen reparatie Bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk
7. Overname Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeist en omstreken (SWZ)
8. Samenwerking op het vlak van uitvoerende taken
9. Najaarsnota 2008
10. Rondvraag 

11. Kredietvoorstel voor geluidsscherm park Brandenburg
12. Kredietvoorstel voor herinrichting Milieustraat 
13. Wijzigen statuten Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelrug
14. Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen

Toelichting raadsagenda:
De boven de streep genoemde agendapunten zijn bespreekpunten, de onder de 
streep genoemde agendapunten zogenoemde hamerstukken: daarover vindt in 
principe geen nadere bespreking plaats. 

Mbt agendapunt 5 “ spreekrecht burgers” : op grond van het Reglement van orde 
voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen spreekrecht ten 
aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een commissievergadering 
gesproken kon worden. Dit geldt met betrekking tot de 6 t/ m 8 geagendeerde 
onderwerpen. Deze onderwerpen zijn besproken in de commissievergaderingen 
Openbare Ruimte en Burger & Bestuur van 13 november 2008. Het vorengaande 
geldt tevens voor de onderwerpen onder de streep, welke onderwerpen als hamer-
stukken zijn geagendeerd.

Ter inzage legging:
De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke website 
te raadplegen (www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organisatie, vergader-
kalender en dan de datum van de vergadering). De raadsagenda ligt verder met 
ingang van 18 november ter inzage in het gemeentehuis (informatiebalie), de 
Openbare leeszaal en de bibliotheek in het winkelcentrum De Kwinkelier te 
Bilthoven, de dependance van de bibliotheek De Bilt en de bibliotheek in de 
Vierstee te Maartensdijk, het servicepunt te Maartensdijk, woon-, zorg- en dien-
stencentrum Dijckstate te Maartensdijk, VVSO WVT a/ d Talinglaan te Bilthoven, 
Buurthuis ’t Hoekie a/ d Prof. dr. Asserweg te De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen 
a/ d Jasmijnstraat te De Bilt. 

De bijlagen bij de raadsvoorstellen liggen alleen ter inzage in het fractiehuis.

A genda van de vergadering van 
de Dorpsraad Groenekan op 
24 november 2008 om 20.00 uur 
in dorpshuis de Groene Daan

Deze vergadering zal in hoofdzaak gewijd zijn aan de definitieve Dorpsvisie 
Groenekan. Zodra de definitieve visie beschikbaar is (naar verwachting 20 
november a.s.) zal die op de website van de dorpsraad (www.dorpsraadgroene-
kan.nl) gepubliceerd worden.

1.  Opening en welkom
2.  Mededelingen
3.  Definitieve Dorpsvisie Groenekan
3.1.  Inleiding 
3.2.  Het proces en het resultaat
3.3.  Vervolgtraject
4.  Defibrillator 

Indien de tijd het toelaat:

5.  Ingekomen stukken
6.  Vaststellen verslag van de vergaderingen op 29-9 en 27-10-2008
7.  Behandeling punten n.a.v. verslag 29-9 en actiepuntenlijst  
8.  Rondvraag
9.  Afsluiting, vaststellen volgende vergadering

Zodra beschikbaar kunt u de verslagen, vergaderstukken en dossiers vinden op 
de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadgroenekan.nl. Tevens kunt u de 
agenda en verslagen vinden op de website van de gemeente De Bilt: ‘www.
debilt.nl, Dorpsgericht werken, naar de wijken, 4 (= Groenekan), agenda’s en  
verslagen’.

Veldhuizen Wagenbouw is fabrikant van aanhangwagens en opleggers met name voor de 
toepassing met BE-rijbewijs. Wij zijn op zoek naar een:

Verkoper binnendienst 

Werkzaamheden: Wat vragen wij:
- klanten ontvangen/ rondleiden - accurate werkhouding
- offertes en orders maken - geen 9 tot 5 mentaliteit
- verkopen (gebruikte) combinaties - initiatief nemend
- tenaamstellen voertuigen
- a everen combinaties Wat bieden wij: 
- begeleiden en opstarten export - prettige werkomgeving
- inschrijven, opbouwen en bemannen beurzen  - goede salariëring            
  
   

Veldhuizen Wagenbouw   •   Kon. Wilhelminaweg 259   •   3737 BA   GROENEKAN
Contactpersoon: Pieter Veldhuizen   •   pieter@veldhuizenwagenbouw.nl   •   Tel.: 0346-259600

www.veldhuizen.eu

Woon-zorg en dienstencentrum Dijckstate in Maartensdijk, onderdeel van Cordaan, biedt 
zelfstandig wonen aan ouderen met aanvullende thuiszorg. Thuiszorg wordt in de 

zorgzone Dijckstate en de Toutenburg verleend, ook biedt Dijckstate de mogelijk-
heid van dagverzorging. De 61 appartementen in Dijckstate, die worden beheerd 
door de woningstichting SSW, zijn midden in het dorpscentrum gesitueerd.

Het is de cliënt die bepaalt welke zorg hij 
wil. Het is aan ons om die zorgvraag goed in 

te vullen! 

Daarom zijn wij op zoek naar flexibel inzetbare gediplomeerd verzorgenden, helpen-
den en medewerkers interieurverzorging,  voor min-max-contracten van 1-36 uur, die ons 

team in en vanuit Dijckstate willen versterken. Je signaleert tijdig de veranderingen in de 
gezondheidssituatie van onze cliënten en bij het onderhouden  van familiecontacten en relaties toon je deskundigheid en 
inlevingsvermogen. Je levert structuur en hulp bij de dagelijkse levensbehoeften.

Werken bij Cordaan? Ohhhh, je bedoelt bij de  

thuiszorg vanuit Dijckstate in Maartensdijk.

We zoeken:
Gediplomeerd  

Verzorgenden IG (FWG 40) 
Helpenden (FWG 25) 

Medewerkers  
Interieurverzorging (FWG 15)

Werken onder schooltijd  
bespreekbaar!

Wil je meer weten? Bel dan met Erik Damman of Erna Knecht, zorg-
managers, Tel. 0346 - 21 73 04/16. Stuur je sollicitatiebrief met 
CV binnen 2 weken naar: Cordaan, regio Stad & Land, t.a.v.  
HRM, Graaf Wichman 5, 1276 KA Huizen, of mail naar  
hrmregiostadenland@cordaan.nl. Ook kun je reageren via onze  
website: www.cordaanbaan.nl.

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

 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

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG

8.30-17.00 UUR



Dirk Simons is een geboren Maar-
tensdijker. Hij heeft de LTS bouw-
kunde gedaan en hierna via het 
leerling-systeem de eerste stappen 
in de restauratiebouw gezet. Bij zijn 
vorige bedrijf heeft hij veel ervaring 
opgedaan. In die periode heeft hij 
zich gedurende twee jaar é é n dag 
per week verder bekwaamd door 
het volgen van een speciale restau-
ratieopleiding in Almelo. Dat is é é n 
van de twee plaatsen in Nederland 
waar architecten en uitvoerders in de 
bouw zich kunnen bekwamen in alle 
technieken die in deze specifieke 
tak van de bouw gebruikt worden. 
In juli van dit jaar heeft hij deze 
studie afgerond. Restauratiewerk is 
het mooiste wat er is vindt Dirk. Het 
is heel anders dan de rechttoe recht-
aan nieuwbouw, die we natuurlijk 
het meeste tegenkomen. Bij restau-
ratiewerk komt het aan op ambach-
telijke kennis en vaardigheden hoe-
wel er natuurlijk ook gebruik wordt 
gemaakt van nieuwe technieken en 
materialen. Als een zwaar in verval 
geraakt gebouw of object weer is 
opgeknapt en in oude luister hersteld 
geeft hem dat veel voldoening.

Monumenten
Aanvankelijk zijn Dirk Simons 
en Joost van Dijk met hun bedrijf 
begonnen in een bescheiden hal in 
Maartensdijk. Het was van beiden 
een grote wens om voor zich zelf 
te beginnen. Per 1 september zijn 
ze verkast naar een bedrijfshal aan 
de Koningin Wilhelminaweg in 
Groenekan. Ze hebben daar enige 
units tot hun beschikking, bestemd 
voor opslag, kantoor en werkplaats. 
Er staan allerlei moderne houtbe-
werkingapparaten in die ze in staat 
stellen vakwerk te leveren in oude 
stijl. In totaal zijn er momenteel zes 
mensen werkzaam bij het bedrijf. 
Daarbij neemt Dirk Simons de cal-
culaties, de werkvoorbereiding en 
de commerciële kant van het bedrijf 
voor z’n rekening. Hij maakt ook 
de detailtekeningen die nodig zijn 
bij een restauratie. Joost van Dijk is 
meer op de bouwplaats te vinden en 
neemt als uitvoerder vooral de prak-
tische kant van het werk voor z’n 
rekening. Ze werken aan gebouwen 
die zowel als rijks- als gemeente-
lijk monument worden aangemerkt. 
Daarbij verzorgt Dirk Simons ook 

de subsidieaanvraag en schrijft het 
verplichte restauratieplan. Hij kent 
daarnaast ook alle subsidiemoge-
lijkheden in Nederland die op het 
restaureren van monumenten van 
toepassing zijn.
Het is daarnaast ook mogelijk om 
een geheel nieuw klassiek huis te 
laten bouwen. We moeten daarbij 
denken aan een nieuw huis met 
bijvoorbeeld kozijnen, deuren, dak-
goten en andere details in oude stijl. 
Voor deze opdrachten werkt  Aanne-
mings- en Restauratiebedrijf Simons 
BV samen met onderaannemers.

Oude glans
De problemen in de restauratiebouw 
waar Simons tegen aan loopt zijn 
heel divers. Hij noemt als voor-
beelden vochtproblemen en verzak-
kingen. Maar ook verrotte vloeren 
en balkconstructies en oude schuif-
ramen met loodgewichten die ver-
nieuwd moeten worden. Hij gebruikt 
hiervoor naast hout ook nieuwe 
materialen. Daarbij is tegenwoordig 
ook veel kunststof. Het is op deze 
manier mogelijk om een in verval 
geraakt object weer zijn oude glans 

en aanzien terug te geven. Dat geeft 
hem altijd een goed gevoel, vertelt 
hij. Maar dat geldt eigenlijk voor 
iedereen die hier werkt voegt hij er 
lachend aan toe.

Open huis
De zaken gaan goed, weet Dirk te 
melden. De orderportefeuille is goed 
gevuld. Toch is er nog altijd ruimte 
voor nieuwe orders. Dirk Simons is 
niet bang voor de negatieve sfeer die 
momenteel een beetje in de bouw-
wereld heerst. De mogelijkheden die 
hij met zijn bedrijf biedt zijn afge-
stemd op een heel aparte tak van 
de branche die minder conjunctuur-
gevoelig is. Daarnaast is hij er van 
overtuigd dat hij concurrerend kan 
werken door de bedrijfskosten laag 

te houden. Hij bezuinigt op overhead 
en indirecte kosten maar, zo vertelt 
hij nadrukkelijk, niet op gereedschap 
en bouwmaterialen.

Wie wil kennis maken met Aanne-
mings- en Restauratiebedrijf Simons 
kan op zaterdag 22 november bij 
ze terecht. Er is open huis van half 
twee tot vier uur. Naast familie, rela-
ties, onderaannemers en buurtbewo-
ners zijn ook andere belangstellen-
den welkom. Het bedrijfspand aan 
de Koningin Wilhelminaweg 493 
(het ligt naar achteren pal langs de 
spoorlijn) is dan helemaal klaar en 
ingericht. Er is vorige en deze week 
ook ’s avonds door de eigen mensen 
nog hard aan gewerkt. Met liefde en 
toewijding. 

Dirk Simons maakt zijn droom waar
door Martijn Nekkers

Restauratieaannemer Dirk Simons houdt van zijn vak. Dat merk je aan alles. Ondanks zijn jonge leeftijd 
(21) kan hij heel bevlogen vertellen over zijn werkterrein, de wereld van restauratiewerk en klassieke 

nieuwbouw. Sinds mei 2008 heeft hij een eigen bedrijf, opgezet met compagnon Joos t van Dijk. De laatste 
treedt op als uitvoerder bij de restauratiewerkzaamheden. Maar Dirk Simons beschouwt van Dijk (42) 

ook als zijn leermeester. Beiden leerden elkaar kennen toen ze nog werkzaam waren bij 
een restauratiebedrijf in Loenen aan de Vecht. 

Aanstaande zaterdag Open Dag in Groenekan bij J oost van Dijk (l) en Dirk 
S imons in hun nieuwe bedrijfruimte.
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Of je nu geboren bent in Hollandsche 
Rading of opgegroeid in Groenekan 
of getogen in Westbroek en Maartens-
dijk, iedere inwoner zou dit prachtige 
fotoboek moeten aanschaffen. Want 
iedereen krijgt een verrassend inzicht 
in de straat en laan en het plein of 
plantsoen waar hij of zij woont. Rienk 
Miedema is er in geslaagd van bijna 
alle straten, lanen, plantsoenen en 
pleinen foto’s samen te brengen, die 
in de opeenvolgende tijdvakken zijn 
gemaakt. De Tolakkerweg in de derti-
ger jaren, de Vijverlaan in de vijftiger 
jaren, de Wilhelminaweg in de oor-
log, de Dorpsweg van alle tijden, de 
Marijkelaan in lang vervlogen tijden: 
het is allemaal te zien in het prenten-
boek dat 15 november verscheen.

Wie het eerst
Het eerste exemplaar werd voor de 
Maartensdijkse Primera aangebo-
den aan wethouder Herman Mitten-
dorf. Miedema vertelde daarbij over 
het vele, dat moet worden gedaan 
om zoiets voor elkaar te krijgen en 
bedankte warm en oprecht diegenen, 
die aan de totstandkoming hun bijdra-
gen hadden geleverd. 

Herman Mittendorff ondersteunde 
de woorden van Miedema, door 
zijn waardering uit te spreken aan 
het adres van de verzamelaars die 
bereid waren hun collectie af te staan 
zoals mevrouw Schuurman uit West-
broek, Theo Schouten uit Tienhoven, 
Anton Kooi uit Hollandsche Rading, 

de heren Mulder en van Keulen uit 
Maartensdijk en de heer Evertse uit 
De Bilt. Hij prees hun betrokkenheid 
en - daardoor - hun cultuur historisch 
besef. 

F eest van herkenning
Rienk Miedema verdient een groot 
compliment voor zijn doortastendheid 
en inventiviteit. Hij is erin geslaagd 
als buitenstaander om een boek samen 
te stellen dat voor iedere geboren dor-
peling van Maartensdijk, Westbroek, 
Groenekan en Hollandsche Rading 
een feest van herkenning en trots zal 
geven en voor iedere getogen dor-
peling een beter inzicht geeft in de 
geschiedenis van het dorp waar hij of 
zij met veel plezier woont. Beelden 
zeggen zoveel meer dan woorden, 
foto’s zoveel meer dan historische 
verhandelingen. De oude prentbrief-
kaarten vertellen bijna alles over het 
verleden van onze dorpen. Bijzonder 
is ook dat ze vaak in kleur zijn afge-
drukt, terwijl de zwartwit foto’s juist 
sterk zijn door hun authenticiteit. 

Collecties ontsloten
Eigenlijk is met dit boek de collectie 
van zeer verschillende verzamelaars 
ontsloten. Wat normaal gesproken in 
albums en schoenendozen op zolder 
het voorrecht blijft van de verzame-
laar en wat soms heel even tot ons 
komt in de artikelen van Koos Kolen-
brander, is nu beschikbaar voor iedere 
burger. Het historisch erfgoed is ont-
sloten. Het is de verdienste van Rienk 
Miedema dat hij het vertrouwen van 

de verzamelaars heeft gewonnen en 
daarmee unieke verzamelingen deelt 
met ons allen.
De verkoop begon 15 november jl. 
De officiële titel luidt: ‘Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartensdijk en 
Westbroek in oude prentbriefkaar-
ten’, bij elkaar gebracht door Rienk 

Miedema. Het boek kost 20 euro 
en is te koop op de volgende adres-
sen: Primera in Maartensdijk, Van der 
Neut in Groenkan, J. Schuurman en 
Gijs F ranken in Westbroek, Readshop 
in De Bilt, Jongerius en Henk Hillen 
in Bilthoven en bij Rienk Miedema 
zelf (030 2281763).

Mooi geschenk voor de feestdagen
P rachtige pr entbrief kaarten v an on z e dor pe n

door Henk van de Bunt

Rienk Miedema is een geboren F raneker, maar hij is getogen in De Bilt en omstreken en hij wil graag zijn 
betrokkenheid met de gemeente doorgeven aan zoveel mogelijk burgers. Daarom heeft hij vorig jaar de 
mooiste foto’ s van De Bilt bij elkaar gezet in een fotoboek en nu doet hij dat met de meest schitterende 

prentbriefkaarten van de vier dorpen van de voormalige gemeente Maartensdijk.

Het eerste ex emplaar werd door Rienk Miedema voor de Maartensdijkse 
P rimera aangeboden aan wethouder Herman Mittendorf.

Een foto uit de dertiger jaren:  links de voormalige smidfamilie  
van den Ridder en rechts de slagersfamilie Mastenbroek voor  
de percelen Dorpsweg 106 en 108.

Het voormalig gemeentehuis van Maartensdijk in de voorbije jaren twintig 
zonder de later er aangebouwde bodewoning. De destijds daar tegenover 
wonende P iet Meijers ‘ schoont’  de brug in de Tolakkerweg. 

Tiny Jongerius herhaalt wat burge-
meester Opstelten van Rotterdam op 
8 november zei toen hij het eerste 
exemplaar van het boek in ontvangst 
nam: ‘Je kunt niet genoeg over Witte 
de With lezen.’ Witte de With leverde 
drie boeken van Anne Doedens op. 
Op jacht naar Spaans zilver, Het 
Leven van viceadmiraal Witte de 
With en een hertaling van een boekje 
met verhalen die Walther Breeman 
van der Haghen, de schoonzoon van 
Witte de With, uit de mond van de 
zeeheld optekende. 

Vreselijk mens
In een meeslepend verhaal van ruim 
een uur weet Anne Doedens de aan-
wezigen zichtbaar te boeien. ‘Ik heb 
niemand op zijn stoel zien wiebelen 
omdat het te lang duurde’, zegt Piet 
Jongerius na afloop. En tegen Anne 
Doedens: ‘Blijf heerlijk uitweiden en 
maak uitstapjes.’ 

Doedens houdt zijn verhaal zonder 
beelden. Dat is ook niet nodig want 
zijn verteltrant is zo beeldend dat je de 
gebeurtenissen toch wel meebeleeft. 
Doedens is blij met de aanwezigheid 
bij de voordracht van de wethouder 
communicatie en de wethouder cul-
tuur. ‘Dat zijn nu net twee dingen die 
je niet direct associeert met Witte de 
With. Het was een vreselijk mens en 
een zeebonk die de meest erge dingen 
heeft gedaan. Die hebben bepaald 
niet met cultuur te maken.’ Doedens 
noemt Witte de With, die alle wereld-
zeeën heeft bevaren, de spiegel van 
de zeventiende eeuw. Witte de With 
mag dan een vreselijk mens geweest 
zijn, Doedens weet een man neer te 
zetten waarvoor je in de tijd gezien 
toch sympathie krijgt. Na afloop van 
de voordracht is Anne Doedens nog 
geruime tijd bezig met het signeren 
van de boeken die aanwezigen heb-
ben aangeschaft. 

Witte de With komt tot leven bij Jon gerius
door Guus Geebel

A fgelopen weken besteedde De Vierklank enkele malen aandacht aan Witte de With en het scheepsjournaal 
van het schip De Delft. A nne Doedens bewerkte het journaal samen met H enk Looiestein tot het boek 

Op jacht naar Spaans zilver. Vrijdag 14 november hield Doedens een voordracht bij Boekhandel Jon gerius 
in Bilthoven over de zeeheld Witte de With. 

Met veel ex pressie vertelt Anne Doe-
dens het verhaal over Witte de With.

Literaire avond met 
Tessa de Loo in Bilthoven 

Het Schrijverspodium is een samen-
werkingsverband tussen Bouwman 
Boeken (De Bilt), Stichting Kunst en 
Cultuur De Bilt, RIVM en Stichting 
Openbare Bibliotheken gemeente 
De Bilt. Het podium organiseert op 
woensdag 26 november 2008 om 
20.00 uur in het RIVM, Antonie van 
Leeuwenhoeklaan 9 te Bilthoven 
een literaire avond. Te gast is Tessa 
de Loo, vooral bekend geworden 
met haar grote roman ‘De Tweeling’ 
(1993). De schrijfster woont afwis-
selend in F rankrijk en Portugal en 
is in Bilthoven om te vertellen over 
haar nieuwste roman ‘Harlekino of 
Het boek van de twijfel’ (oktober 2008).  Het bevat actuele thema’s als 
ontheemding, migratie en religie. In ‘Harlekino’ gaat de hoofdpersoon Saï d 
(zoon van een Nederlandse moeder en Marokkaanse vader) op zoek naar 
zijn identiteit en zijn vader in Marokko. Saï d heeft zijn vader nooit ont-
moet en gaat met zijn jeugdvriend Hassan op zoek in Marokko. Zij hebben 
slechts é é n aanknopingspunt, een kruidenwinkel in F è s. Van daaruit begint 
hun zoektocht die hen door de verschillende indrukkwekkende landschap-
pen van Marokko voert waarbij zij oog in oog komen te staan met de zowel 
de middeleeuwen als de 21ste eeuw. De vriendschap tussen de twee jongens 
komt hierbij onder druk te staan en leidt tot spanningen. 
Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot signeren. Kaarten kosten 10 
euro en zijn verkrijgbaar bij Bouwman Boeken en alle vestigingen van de 
plaatselijke bibliotheek. 



stoel met rieten zitting.€ 10,-. 
Tel. 213193

Del f t s  gek leu rde 
borden,verschillend in doos en 
motief, vaashoogte 30 cm. Met 
oranje bloem, Hollands hand-
werk. € 50,-. Tel. 281272

Delfts gekleurde pot met deksel 
met krulhoogte 30 cm. € 50,-. 
Gele bloem, Hollands hand-
werk. Tel. 281272

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

DE HOUTF ABRIEK, 
Westbroek is op zoek naar een 
financieel administratief mede-
werker (m/ v) voor 16 - 20 uur. 
Bel 0346 282663. Zie voor 
meer info de advertentie elders 
in de krant.

Hulp in de HUISHOUDING 3 
uur per week in Maartensdijk. 
tel. 06-46765763

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

Bistro De EGELSHOEK voor 
een heerlijk gezellig diner!  Ook 
voor feesten en partijen. Meer 
info?  035-5773002 of www.
bistrodeegelshoek.nl
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2 houten tafeltjes 1 63x33x40. 
1 Rond 53x35 cm. Beide met 
2 tableaus. € 10,- p.s. Samen 
€1 7,-. Tel. 0346-212492

2 stel lowriders vó ó r fietstas-
jes bruin canvas per stel. € 8,-. 
Samen. € 15,-. Kunstschaatsen 
wit mt. 37. € 5,-. Tel. 0346-
212492

Jaarlijks onderhoudset voor 
2-persoonswaterbed i.v.m. ver-
koop. € 20,-. Tel. 0346-214010

Ski-jack jongen mt. 164, merk 
Daretobe blauw/ zwart. € 20,-. 
Met afneembare capuchon. Tel. 
035-5772005. Na 18.00 uur

Skipak, broek en jasje meis-
je, lichtblauw/ grijsbruin mt. 
176. € 30,-. Merk Y epY ep met 
afneembare capuchon. Tel. 
035-5772005 Na 18.00 uur.

Kinderski-jack m/ j mt. 140 
Gaastra blauw/ wit met capu-
chon. € 15,-. Tel. 035-5772005 
Na 18.00 uur.

Ski-jack meisje mt 176 zalmro-
ze/ wit merk Protest met capu-
chon licht getailleerd. € 20,-. 
Tel. 035-5772005 Na 18.00 
uur.

Voetbalschoenen Adidas bijna 
niet gebruikt mt. 37 kleur zwart/
wit. € 10,-. Tel. 0346-215806

Ventilatie(dak)pannen hollands 
verbeterd: 6 stuks (nieuw). 
€ 2,50 per pan. Tel. 0346-
212955

Eetkamerstoelen 4 st. riet in 
prima staat. € 40,-. Rode houten 

Te 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 é é n 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

P ersoneel gevraagd

Te koop gevraagd

Ze zijn de spiegels van uw 
lichaam, verwen daarom 
uw voeten. Welkom bij 
SANIY A voetverzorging. Bel: 
06-44222824

Bianca voor uw NAGELS!  Bel 
06-14433481

SAX OF OON en KLARINET 
privé  les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, t: 0655891237

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 kortin-
gen tot 70 %  .Tel 06 30186342 
of kijk op www.mevoshop.nl

Heeft u een DART- of 
BILJARTVERENIGING, maar 
geen plaats om te oefenen/ spe-
len. Wij hebben dartborden en 
een Biljarttafel. Voor meer info 
bel: 035-5773002.

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

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 19 november zijn alle basisschool-
kinderen vanaf 6 jaar weer welkom op de twee-
wekelijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. 
Er wordt uiteraard weer een superleuk programma 
aangeboden door Hassan en zijn enthousiaste vrij-
willigers. Deelname aan de middag van 14.00 
tot 16.00 uur is gratis. Op woensdag 3 dec. a.s. 
(surprises en gedichten) is de erop volgende spel-
letjesmiddag.

Sportbus 
Aanstaande donderdag 20 november zal de sportbus 
van ‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neer-
strijken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan 
tussen 15.15 uur en 16.45 uur. De sportbus bevat 
allerlei spelmaterialen die door de kinderen en de 
oudere jeugd gratis en onder begeleiding van vrij-
willigers gebruikt kunnen worden.

H ardcore Disco 
Aanstaande vrijdag (21 november) is er een hard-
core avond in Sojos. De avond is bedoeld voor jon-
geren van 14 t/ m 18 jaar tot en de entree bedraagt 4 
euro. De avond duurt van 20.00 tot 23.45 uur.

Zaterdag geen inloop
In verband met verhuur van Sojos is er as. zaterdag-
avond geen inloop.

Diversen 

P ersoneel aangeboden

F IETS SERVICE CEN TRUM MA A RTEN  V. DIJ K
GRUTTOLA A N  18 Tel.0346-212267
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.

H oveniersbedijf 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. Tel. 
06-5 4967 985

Verhoog uw weerstand  voor de komende winter
Beweeg goed,eet gezond,iedere dag een schep vitaminen en 
mineralen is aan te bevelen. Nu in zakjes voor 1 dag verkrijg-
baar. w.a. vink-blonk- tel. 0346-571377. e-mail: vink-herbalife@
filternet.nl.

Smit Technische Installatie Hollandsche Rading. Elektronische 
inbraakbeveiliging ing. huisautomatisering. Ledverlichting v. 
huis en tuin. Elektro, data. Bel 06-50555387

OP EN  DEUR DA GEN  X L
Brocante en zo in K erstsfeer!
Onder het genot van een drankje kun je kennismaken met onze 
Brocante en nieuwe producten voor de (Kerst)tafel en keuken.
Onze collectie is uitgebreid met la Palmerie tassen, exclusieve 
sieraden en shawls. Je bent welkom op za 22 en zo 23 november 
van 11.00 tot 17.00
Bij Sense & Living, Oorsprongpark 1, Utrecht
www.sensliving.nl

K om naar de Deeldagen!  Groenekanseweg 51, Groenekan. Wij 
verkopen originele woonaccessoires, groendecoraties en leuke 
cadeaus op de deel van onze boerderij. Vrij 28 nov. van 18.00-
21.00u & za 29 nov. van 10.00-16.00u

De gevaren van alcohol 
en drugs voor de jeugd

De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat 
het gebruik van alcohol en drugs door de jeugd toe-
neemt en dat er op steeds jongere leeftijd met deze 
middelen wordt geëxperimenteerd. Het gaat hier 
om een landelijk probleem, dat helaas ook in de 
gemeente De Bilt speelt. Dit is een verontrustende 
ontwikkeling omdat het gebruik van alcohol en 
drugs ernstige blijvende lichamelijke en geestelijke 
schade toebrengt aan een kind dat nog in de groei is. 
De schadelijke effecten van het gebruik van drugs 
zijn over het algemeen wel bekend, maar met name 
de schade die alcohol toebrengt aan het opgroei-
ende kind wordt nog teveel onderschat.

Voorlichting
Om de ouders van kinderen rond de leeftijd van 
10 t/ m 15 jaar te informeren over de gevaren van 
het gebruik van alcohol en drugs door de jeugd 
organiseert Jeugd-Punt i.s.m. Centrum Maliebaan, 
Politie De Bilt en JOC (Vitras) een voorlichtings-
avond voor Ouders met als thema  ‘De gevaren van 
alcohol en drugs voor de jeugd’ in Jongerenacti-
viteitencentrum W4, Weltevreden 4 te De Bilt op 
donderdag 20 november aanvang 19.00 uur. Voor 
meer informatie over de avond kan contact worden 
opgenomen met Andreas Geursen van Jeugd-punt, 
tel: 06 24840312 of e-mail age@jeugd-punt.nl. 
Ouders die niet aanwezig kunnen zijn op deze 
avond kunnen altijd bij Jeugd-Punt meer informatie 
krijgen over alcohol, roken en/ of drugsgebruik.

Heel veel kinderen hebben de ‘ elfde van de elfde’  meegelopen met de  
lampionnenoptocht op de verjaardag van Si nt Maarten. Si nds 1995 bestaat 
deze Maartensdijkse lampionnenoptocht. St eeds vaker maakt het aanbellen, 
zingen van een Si nt Maartenliedje en het ontvangen van iets lekkers onderdeel 
uit van de optocht. Na afloop werd in de St . Maartenskerk door P astor de Wit 
het verhaal van Si nt Maarten verteld. De kerk was ditmaal zelfs te klein voor 
het grote gezelschap [ MD] .

A genda ‘ t H oekie
Sinterklaasviering
Op 29 november van 10 tot 11.30 uur voor 2 t/ m 5 jr. en van 13 tot 15 uur voor 
6 t/ m 8 jaar.  Er zijn nog kaarten!  Kosten € 5,-/  U-pas 2,50. 

Muziek met peuters
20 november start de nieuwe serie. Twee groepen op de donderdagochtend. 
Meer info op www.hoekie.nu of www.kikkermuziek.nl

Y oga
Op maandag en woensdagochtend zijn er twee groepen. Daar zijn nog enkele 
plaatsen vrij, € 50,00 voor 10 lessen. Instappen is mogelijk.

Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2-3731 KX  De Bilt.
info@buurtwerkdebilt.nl   tel. 030-2201702

A dv erteren in de  V ierkl ank!
I ets  v oor  u ?

B el  dan  0346 21 19 92
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Met opnieuw een aantal jeugdspelers 
in de basis begon SVM afgelopen 
zaterdag met goede moed aan de 
wedstrijd tegen Woudenberg. De eer-
ste kansen waren voor de thuisclub. 
Al in de eerste minuut was er een 
benauwd moment voor het doel van 
keeper Richard de Groot, maar de bal 
ging net naast de paal. Een minuut 
later haalde linksback Rick Lith een 
inzet van Woudenberg van de doel-
lijn. Een heftig begin van Wouden-
berg, maar daarna nam SVM het heft 
in handen en leek ook het meeste 
recht te hebben op de openingsgoal. 
Grootste probleem bij SVM blijft het 
efficiënt omgaan met kansen. Ook 
zaterdag was dat weer het geval en 
bovendien was er de pech, dat lat en 
paal de ballen tegen hielden. Spits 
Tom Jansen miste na een kwartier 
spelen in de eerste helft een grote 
kans om een verdiende voorsprong. 
Voor SVM was het daarom erg zuur 
dat Woudenberg kort daarop scoorde. 
Opnieuw gingen daar een aantal per-
soonlijke fouten aan vooraf. Eerst 

werd onnodig een corner weggege-
ven. Uit die corner kon vervolgens 
een speler van Woudenberg tussen 
drie man van SVM de openingstreffer 
inkoppen.

Gelijkopgaand
De 1-0 stand bleef tot de rust op het 
scorebord staan. In de tweede helft 
opnieuw een gelijkopgaande strijd met 
een licht voordeel voor SVM. Terecht 
kwam SVM na een kwartier spelen 
op gelijke hoogte. Een laag ingescho-
ten corner kwam voor de voeten van 
rechtsbuiten Rik Vos, die de bal hard 
inschoot. Een overwinning gloorde 
voor SVM, maar opnieuw slap verde-
digen leverde kort achter elkaar twee 
doelpunten op voor de thuisclub. De 
3-1 achterstand werd niet meer goed-
gemaakt. Een paar minuten voor tijd 
maakte Laurens van Leeuwen nog 
wel 3-2. Hij profiteerde van een mis-
lukte buitenspelval van Woudenberg. 
Dit tot grote woede van de trainer van 
Woudenberg, die bang was, dat SVM 
toch nog de gelijkmaker kon maken. 

Dat lukte niet. Woudenberg deed het 
bekende tijdrekspelletje en de zwak 
leidende scheidsrechter trad daar niet 
tegen op. 

H oop voor de toekomst
SVM verloor dus opnieuw onnodig. 
Ook de trainer van Woudenberg gaf 
ruiterlijk toe, dat zijn ploeg de winst 
niet verdiend had. Een gelijkspel was 
de terechte uitslag geweest. Het ver-
toonde spel van SVM geeft hoop voor 
de toekomst. De A-junioren Mike de 
Kok, Jeroen Geurtsen en Tom Jans-
sen zijn nog onervaren, maar zijn een 
aanwinst voor de ploeg. Als ervaren 
spelers als Lennart F ijen, Bram van 
Eck, Jorgen Straalman en Michel 
Kemp na blessures weer terugkomen 
krijgt trainer Evre de beschikking 
over een team dat meer in balans is. 
Een goede tweede seizoenhelft moet 
de pijn van de eerste doen vergeten. 
SVM heeft eerst een weekje rust. 
Daarna moet recht gedaan worden 
aan het bekende voetbalgezegde: erop 
en erover. 

SVM laat punten liggen in Woudenberg
De uitwedstrijd in en tegen Woudenberg ging verloren met 3-2, maar het door SVM getoonde spel biedt 

hoop voor de toekomst. Een gelijkspel was de terechte uitslag geweest.

Marathon van A thene

Nanne de Vries, Wout van Dronkelaar en Hans St evens (v.l.n.r.) hebben met 
succes de Marathon van Athene gelopen. Nanne en Wout liepen beiden in 
een persoonlijke recordtijd en Hans St evens legde onder politiebegeleiding 
de laatste meters af. Onder perfecte weersomstandigheden werd vooral het 
gedeelte tussen de 10de  en 32s te kilometer, dat bergopwaarts ging als wat 
zwaarder ervaren. Bij het Olympisch stadion (2004)  was even tijd voor een 
herinneringsfoto [ MD] . 

Tweemaal Zes is het zaalseizoen sterk 
begonnen. In een duel dat geen enkel 
moment spannend is geweest, werd 
Albatros uit Zwijndrecht met 21-12 
overtuigend verslagen. Albatros, in 
de afgelopen jaren veelvuldig tegen-
stander van Tweemaal Zes, was geen 
onbekende en gezien het verleden 
op voorhand een lastige klus. In een 
sfeervolle ambiance startte Tweemaal 
Zes uiterst scherp aan de wedstrijd. 
Als een kanon schoot de Maartens-
dijkse formatie uit de blokken. Bin-
nen vijf minuten stond er een 4-0 
tussenstand op het scorebord, waar-
bij Albatros het nakijken had. Deze 
goede start werd vastgehouden tot 
aan de twintigste minuut: 10-2. Met 
vloeiende combinaties en een hoog 
tempo werd er scherp afgerond, waar-
bij Albatros voortdurend het nakijken 
had. Na deze fase wist Albatros toch 
knap de draad op te pakken, door het 
eigen spel te blijven spelen. Lang-
zaam kroop de ploeg uit Zwijndrecht 
dichterbij en toonde daarmee aan te 
beschikken over veerkracht. Met rust 
stond er zodoende een 11-7 stand op 
het scorebord. De tweede helft was 
het wederom Albatros dat met een 
afstandstreffer de score opende: 11-8. 
Daarna was het evenwel Tweemaal 
Zes die het initiatief weer naar zich 
toe trok. De ploeg van de jarige trai-
ner/ coach Gert van den Brink liep 
uit naar 14-8 en op dat moment was 
de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. 

Tweemaal Zes controleerde met name 
in verdedigend opzicht de wedstrijd 
volledig, zowel in de korfzone als 
in de é é n-tegen-é é n duels voor de 
korf. Albatros was bij vlagen aan-
vallend onmachtig. Van de in totaal 
twaalf treffers, scoorden de gasten 
vijf a zes keer uit een spelhervat-
ting. Zeven minuten voor tijd wer-
den Wouter van Brenk en Nawal 
Legiout vervangen door Tim Meijers 
en Anouk van Breda. Invaller Meijers 

pikte nog twee doelpunten mee. Eind-
stand: 21-12. Tweemaal Zes kan met 
dit resultaat tevreden terugkijken op 
de start van de zaalcompetitie. Vol-
gende week gaat de ploeg op bezoek 
bij Oranje Wit in Dordrecht. Deze 
ploeg degradeerde vorig jaar uit de 
zaalhoofdklasse en speelt dit seizoen 
op het veld nog in de hoofdklasse. 
De Dordste ploeg verloor haar eerste 
duel van GKV met 23-20. Aanvang: 
19.30 uur.

Tweemaal Zes opent zaalseizoen met winst

F oto J eroen Kemp

Salvodames verliezen 
bekerduel

De Salvodames hebben de bekerwedstrijd tegen het bezoekende UVO uit 
Amsterdam niet kunnen winnen. De jeugdige Amsterdamse ploeg was 
beweeglijker en had meer aanvallend vermogen en won de wedstrijd met 
1-3. Het zag er in de eerste set niet naar uit dat de Amsterdammertjes beter 
waren dan Salvo. Na een aanvankelijk goede start pakte Salvo direct het 
initiatief. Vooral door de aanvallende activiteiten van Stefanie van Ginkel 
en de vele fouten aan Amsterdamse zijde werd de eerste set gemakkelijk 
gewonnen met 25-17. De tweede set was heel erg spannend. UVO speelde 
nu veel beter. Beide teams gaven elkaar niet veel toe maar duidelijk werd 
dat UVO meer in haar mars had dan uit de eerste set bleek. Tot 23-23 ging 
het gelijk op. Door twee fouten aan de Salvokant ging de set naar UVO 
met 23-25. Toen kwam het Amsterdamse team op stoom. Salvo liep vanaf 
dat moment achter de feiten aan. UVO bleek de rest van de wedstrijd een 
sterk collectief zonder zwakke plekken met een uitermate beweeglijke ver-
dediging waartegen het moeilijk scoren was. Salvo beschikte over te weinig 
scorend vermogen om de wedstrijd nog spannend te maken. De tegenstan-
der speelde de wedstrijd geconcentreerd uit en won met de setcijfers 20-25 
en 19-25. Door dit resultaat kan het team zich nu geheel op de competitie 
richten waar het een zeer verdienstelijke vijfde plaats inneemt. 

Gratis P roefles P ilates 
in de GroeneDaan

Al vier jaar wordt er op woensdagochtend 
van 9.30 tot 10.30 door een enthousiaste 
groep mensen Pilates gedaan in de gymzaal 
van dorpshuis De GroeneDaan. Er is op 
dit moment ruimte voor nieuwe Pilates-
beoefenaars. Gedurende de maand novem-
ber en de eerste week van december is het 
mogelijk om een keer gratis mee te doen op 
woensdagochtend. In december start er een 
nieuwe serie van 10 lessen (prijs 80 euro), 
zodat de nieuwelingen makkelijk kunnen 
instromen. Pilates is een beproefde manier 
van bewegen met verbluffende resultaten. 
Het brengt je in beweging zowel geestelijk 
als lichamelijk. Het is dan ook het nieuwste op het gebied van Body en 
Mind ook al is het begin vorige eeuw al ontwikkelt door Joseph Pilates. De 
naamgever en uitvinden van deze methode van lichaamswerk.

Voor en door wie?
Iedereen kan Pilates doen. Ook mensen met een blessure of handicap. 
Spieren worden sterker, de houding verbetert en blaas/ darmen worden 
gestimuleerd. Daardoor komen oude vastgeroeste patronen in beweging en 
frissen nieuwe gedachten krijgen de ruimte. Elke dag een kwartiertje oefe-
nen is al genoeg. De lessen worden verzorgd door Jeanine van Rhenen van 
Pilatesschool Anders Beter. Aanmelding kan bij Jeanine van Rhenen tel 06 
20137957. Een e-mail naar andersbeter@planet.nl kan ook.

Het Westbroekse DOS begon de eer-
ste zaalwedstrijd tegen Arena;  een 
geduchte tegenstander, die herfstkam-
pioen is in de veldcompetitie. Tijdens 
de warming up blesseerde Nienke 
IJtsma zich, zodat Annemiek van de 
Bunt onverwacht in de basis mocht 
starten. DOS was hier blijkbaar toch 
door van slag en de concentratie 
was even weg want de Westbroekers 
keken al snelle tegen een 2-0 achter-

stand aan. Alhoewel DOS iedere keer 
weer terugkwam, nam Arena steeds 
het voortouw en kwam zelfs op een 
voorsprong van drie doelpunten. DOS 
bleef wel mee scoren, maar keek bij 
de rust toch tegen een 7-5 achterstand 
aan. Ondanks de aanwijzingen in de 
rust, gaf DOS direct na de hervatting 
de wedstrijd uit handen en kwam het 
op een schier onoverbrugbare achter-
stand van vijf doelpunten. Daarnaast 

wist DOS zelf gedurende geruime 
tijd niet te scoren, ondanks een goede 
aanvalsopbouw. Toen ook DOS ein-
delijk weer de korf bereikte ontbrak 
de rust om echt dichterbij te komen. 
Arena speelde de wedstrijd rustig uit 
(eindstand 14-9) Aanstaande zaterdag 
speelt DOS de eerste thuiswedstrijd 
tegen het bekende RDZ uit Zeist. De 
aanvang is om 19.45 uur in de Vier-
stee in Maartensdijk.

DOS kent valse zaalcompetitiestart



Zowel afgelopen vrijdag als zater-
dag hebben veel Maartensdijkers een 
bezoek gebracht aan Apotheek Maer-
tensplein. Vrijdags lieten ongeveer 
140 mensen hun bloed prikken om 
hun bloedsuikerspiegel te controle-
ren. Bij drie personen werd een ver-

hoogde waarde geconstateerd. Dat 
hoeft niets te betekenen;  toch werd 
hen geadviseerd contact op te nemen 
met hun huisarts. Zaterdagmiddag 
kon men een kijkje achter de ‘Apo-
thekersschermen’ nemen en was er 
een mogelijkheid om de bloeddruk 

te (laten) controleren. Marijke Hol-
leman van Huisartsenpraktijk Molen-
weg was door Apotheker Els Coyajee 
gevraagd mee te werken. Marijke: 
‘Er is een prima samenwerking tus-
sen onze huisartsenpraktijk en Apo-
theek Maertensplein, daarom verleen 
ik graag mijn medewerking aan deze 
open middag’. Els Coyajee en haar 
collega’s namen ruim de tijd om alle 
gestelde vragen te beantwoorden.

Gerrit-Jan Bouwman: ‘ We waren 
erg verrast door de hoeveelheid en 
de kwaliteit van de gedichten die er 
in De Bilt zijn ingeleverd. Wat een 
prachtige, ontroerende, grappige en 
mooi versierde gedichten allemaal!  
Het was heel moeilijk om een keuze 
te maken. Er kwamen van allerlei 
gedichten binnen. Bouwwerken, ver-
halen, met versjes, met foto' s en met 
de hand geschreven ' elfjes'  en ' ron-
delen' .

Ju ry
De jury bestaande uit Ingmar Hey-
tze (sinds 1997 publiceerde hij zes 
dichtbundels), Lise Werdler (grafisch 
vormgeefster) en Gerrit-Jan Bouw-
man heeft uit 172 inzendingen 5 win-
naars gekozen: Joris Barkema (10 jr.), 
Nina van Eijck (10 jr.), Anna van de 
Berg (9 jr.), Jareach Gilula (8 jr.) en 
Eva Moen (10 jr.). In de boekwinkel 
waren vrienden, familie en bekenden 

uitgenodigd. De winnaars ontvingen 
o.a. hun inzending gedrukt als reuze 
poster!  

H akken
Maartensdijkse Anna Van de Berg 
is een dag later, wanneer we haar 
opzoeken, jarig (10) en nog beduusd. 
‘Mijn juf op school (Werkplaats in 
Bilthoven) kent Ingmar Heytze. Hij 
heeft vroeger op deze school gezeten. 
Zij dacht dat het wel leuk was wan-
neer wij mee deden en dat heb ik 
gedaan’.

Het idee van hakken heeft ze onder 
andere uit een gedichtenboek, dat ze 
thuis heeft en dat ook gaat over een 
muis die hoorbaar op zolder loopt. 
Het gedicht hangt ingelijst naast de 
met taart versierde tafel en op andere 
plaatsen in de kamer hangen slingers. 
Dat hoort ook bij een jarige prijswin-
naar.

 De Vierklank 16 19 november 2008

A mbtenaren actief in vrijwilligersweek
door Guus Geebel

Tijdens de Vrijwilligersweek gemeente De Bilt 2008 gaan gemeenteambtenaren als vrijwilligers twaalf 
projecten uitvoeren. De vrijwilligersweek vindt plaats van 17 tot en met 21 november. H et is een initiatief 
van de Stichting Samen voor De Bilt en de gemeente. Samen voor De Bilt is begin 2007 opgericht met als 

doel bedrijven en non-profit organisaties met elkaar in contact te brengen om daarmee de samenhang in de 
gemeente te vergroten.

De vrijwilligersweek begon 17 
november met een vitaliteitstraining 
voor de deelnemende ambtenaren. 
Onder leiding van hun collega Boy 
Tuasuun werd een aantal oefenin-
gen gedaan om de spieren los te 
maken. Het is de tweede keer dat 
de gemeente de vrijwilligersweek 
houdt. ‘Het enthousiasme is groot’, 
zegt burgemeester Arjen Gerritsen. 
‘We hebben in het gemeentehuis een 
minibeursvloer gehouden waarbij het 
storm liep. Maar liefst 135 van de 220 
ambtenaren doen mee aan de twaalf 
projecten. We willen als gemeente 
laten zien dat we het vrijwilligers-
werk een warm hart toedragen.’ 

P rojecten 
Het aanleggen van een tuin bij hos-
pice Demeter en een themamiddag 
‘Oud Hollands’ in woon- en zorg-
centrum Weltevreden zijn projecten 
die in De Bilt worden uitgevoerd. 
Bewoners van De Bremhorst brengen 
samen met mensen die zich via de 
Stichting Welzijn Ouderen hebben 
opgegeven een bezoek aan Paleis 
Soestdijk. Sportclinics voor Kinderen 
gaat met Sojos Maartensdijk en Stich-
ting Buurtwerk De Bilt naar diverse 
locaties in de gemeente. Net als vorig 
jaar organiseren de ambtenaren in 
samenwerking met De Zonnebloem 
een High Tea voor ouderen in de 

Mathildezaal van het gemeentehuis. 
Ook voor bewoners van De Biltsche 
Hof organiseren ze een High Tea.

Maatschappelijke stage
Met gasten van De Zonnebloem 
wordt een bezoek gebracht aan de 
kerstmarkt in Leusden. Kinderen 
van de Julianaschool gaan op maat-
schappelijke stage bij De Koperwiek 
in Bilthoven. Ze gaan daar voor de 
bewoners bloemstukjes maken, een 
lunch klaarmaken en petit fours bak-
ken. Op zorgboerderij Nieuw Bure-
veld gaan de ambtenaren met cliënten 
klussen. Met cliënten van zorginstan-
tie Reinaerde gaan ze buurtboerderij 

De Schaapskooi winterklaar maken. 
Bewoners van verpleeghuis St. Elisa-
beth gaan naar het Catharijneconvent 
en het Spoorwegmuseum in Utrecht 

en cliënten van Vluchtelingenwerk 
De Bilt naar het museum voor Beeld 
en Geluid in Hilversum. 

De High Tea werd vorig jaar zeer gewaardeerd.

A nna van de Berg en H akken
door Henk van de Bunt

Tijdens de K inderboekenweek, die afgelopen oktober werd gehouden heeft Boekhandel Bouwman een Open 
Dichtwedstrijd uitgeschreven. N iet alleen het gedicht ook de vormgeving was van belang. Donderdag 13 

november werden de prijswinnaars bekend en de prijzen uitgereikt

Anna van de Berg:  ‘ Mijn juf dacht dat het wel leuk was wanneer wij mee 
deden en dat heb ik gedaan’ .

H akken

Overal hoor je hakken
in de wc
in winkels
bij je thuis.
En ook de hakken van een muis.
Het trippelen van mijn moeders 
schoenen.
Overal hoor je hakken
in de wc
in winkels
bij je thuis.
Het hakken van een mes
en de hakken die trippelen bij de 
stress,
de hakken die tikken bij elke zoen.
Overal hoor je hakken
in de wc
in winkels
bij je thuis
en ook de hakken van een muis.

Druk weekend A potheek Maertensplein
door Marijke Drieenhuizen

Marijke Holleman van Huisartsenpraktijk Molenweg was door Apotheker Els 
C oyajee gevraagd mee te werken.

Het is weer, weer voor!!! Vanaf deze week huisgemaakte 
Erwtensoep met roggebrood en spek € 4,75.

Tevens een heerlijk maandmenu of a la carte (gevarieerd 
vlees/vis). Wij hebben ook smaakvolle spareribs voor €13,50.

 
Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht,

Vraag gerust meer informatie tijdens onze openingstijden

*
Wij zijn het hele jaar geopend!
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag en donderdag van 16.00 – 22.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 16.00 – 23.00 uur

Zondag van 15.00 – 22.00 uur
 

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

Bistro De Egelshoek

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woe.
19-11

Woe.
26-11

Do.
20-11

Do.
27-11

9,50

Tilapiafilet met
kappertjessaus

of
Pittige varkensreepjes met 

knoflooksaus

Kalfsribeye met pepersaus
of

Roodbaarsfilet met
rouille

9,95

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Alleen al voor de prijs

Zaterdag a.s.
Staat Bakker 

Piet met vers 
gebakken warme
oliebollen voor
onze winkel.




