
Bij de behandeling in eerste termijn 
lijkt het erop dat de motie een meer-
derheid in de raad gaat krijgen. In 
de raadsvergadering van 23 oktober 
was een dergelijk onderzoek op nage-
noeg overeenkomstige wijze overeen-
gekomen. Fractievoorzitter Désirée 
Schmalschläger (GroenLinks&PvdA) 
stelde toen voor de rekenkamercom-
missie te vragen over 2007 en 2008 
een zelfde onderzoek als over 2005 
en 2006 te laten verrichten. Wan-
neer de rekenkamer het verzoek niet 
zou aanvaarden, wat nu het geval is, 
wilde zij op een andere wijze binnen 
een maand een onderzoek uit laten 
voeren. Alle partijen gingen daar toen 
mee akkoord. Schmalschläger was op 
27 november wegens ziekte afwezig.

Schorsing
Aan het einde van de eerste termijn, 
waarbij het er soms heftig aan toegaat, 
zegt wethouder Kamminga de grootst 
mogelijke moeite met de motie te 

hebben. Hij spreekt er namens het col-
lege het onaanvaardbaar over uit. Dan 
breekt er enige paniek uit en volgt 
een schorsing. Als eerste komt daarna 
Anne de Boer (GroenLinks&PvdA) 
aan het woord. ‘Wij hebben de mede-
deling van het college gehoord. Onze 
intentie is duidelijk. Wij willen dat 
er een onderzoek komt waarin helder 
wordt wat de stand van zaken is bij 
inhuur derden. We hebben vorige 
maand aangegeven dat we daar een 
quick scan op wilden. Er ligt nu 
een brief van de rekenkamercom-
missie en er heeft hier een discussie 
plaatsgevonden. We zien in het doel-
matigheidsonderzoek zoals bedoeld 
in artikel 213a van de gemeentewet 
een mogelijkheid om snel helderheid 
te krijgen over inhuur derden op dit 
moment.We vragen daarom het col-
lege dit doelmatigheidsonderzoek nu 
op de rol te zetten en in het eerste 
kwartaal 2009 met een rapportage te 
komen.

Compromis
Het voorstel van De Boer krijgt brede 
steun van de gemeenteraad. Rost van 
Tonningen vindt het vreemd dat B 
en W hun eigen werk moeten onder-
zoeken. Beringen (CDA) noemt het 
een afgedwongen akkoord door het 
onaanvaardbaar van het college. De 
Boer interrumpeert hem en zegt dat 
voor hem de belangen van de bevol-
king het zwaarst wegen. Wethouder 
Kamminga zegt dat het college de 
suggesties die gedaan zijn door de 
coalitiepartijen opvat als een verzoek 
om een onderzoek volgens artikel 
213a te doen over 2008 naar inhuur 
derden.

Het college gaat in op het verzoek en 
komt in het eerste kwartaal van 2009 
met een rapportage. De motie van 
Rost van Tonningen krijgt vervolgens 
alleen steun van Bilts Belang en de 
SP.

Over het algemeen denken veel men-
sen bij Staatsbosbeheer aan natuur-
gebieden. Dat de organisatie ook rijk 
is aan cultuurhistorische elementen, 
is minder bekend. Fort op de Rui-
genhoekse Dijk (bouwjaar 1870) 
is een pareltje in het Noorderpark. 
Dit fort, onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, ligt verscho-

len achter bomen en struiken in het 
Noorderpark, ten noorden van de stad 
Utrecht. Staatsbosbeheer wil het fort 
weer zichtbaar  maken voor passan-
ten zodat hier de cultuurhistorie beter 
beleefbaar is. 

Om de beleving van het fort te ver-
groten worden de contouren van de 
wallen en een deel van de gebouwen 
die op het fort staan, beter waarneem-
baar vanaf de openbare weg.  Hiertoe 
wordt de beplanting die op de rand 
van de fortgracht staat afgezaagd. 
Deze beplanting zal vervolgens het 
komende jaar weer uitlopen en gaan 
groeien. De beplanting krijgt dan de 
vorm van een hakhoutbeheer. Door 
deze wijze van beheer ontstaat een 
struikachtige groei. Hierdoor kunnen 
ook vogels beter voedsel vinden en 
nesten bouwen. Door het snoeien van 
laaghangende takken van de eiken op 
het fort wordt het zicht op de wal-

lichamen vergroot. Enkele eiken wor-
den afgezaagd. De boomkronen van 
de naastgelegen bomen zullen daarna 
beter ontwikkelen. 

Voorbeeld 
Op het Fort bij Tienhoven (bouwjaar 
1850) zijn soortgelijke werkzaamhe-
den inmiddels beëindigd. Tijdens de 
Natuurwerkdag op 1 november 2008 
hebben vrijwilligers hieraan  bijge-
dragen.  Knotwilgen zijn geknot en de 
meidoornhaag is afgezet. Deze zullen 
volgend jaar gewoon weer takken 
en bladeren vormen. Ook zijn laag-
hangende takken van overhangende 
bomen over de fortgracht opgesnoeid 
waardoor dit fort weer beter zichtbaar 
is.  De ruïne van het fort staat nu 
weer prachtig in de ‘schijnwerpers’. 
Met als resultaat dat het fort, na een 
‘verborgen’ bestaan van de afgelopen 
jaren, weer in al zijn glorie te bewon-
deren is.  
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Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

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

OOK BEZORGSERVICE

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

Tumult rond motie inhuur derden
door Guus Geebel

De gemeenteraad verwierp donderdag 27 november een motie van Bilts Belang waarin de griffier wordt 
opgedragen de inhuur derden over de periode 2007 en 2008 te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde. 

De motie wordt na een tumultueuze behandeling verworpen. Er komt nu een doelmatigheidsonderzoek als 
bedoeld in artikel 213a van de gemeentewet, dat wordt uitgevoerd door het college. De rapportage van het 

onderzoek volgt in het eerste kwartaal van 2009.

Ebbe Rost van Tonningen maakt heel veel los met zijn motie over inhuur 
derden.

Fort Ruigenhoek wordt beter zichtbaar

Fort Ruigenhoek wordt o.a. ‘geknot’. 

Bikeshop-Loosdrecht
Nootweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Met Bikeshop Loosdrecht de WINTER door!

Uw � ets geheel nakijken, stellen oliën, 
invetten en zelfs prachtig poetsen.

Stads� etsen van €60,- voor €40,-
Hybrides/ATB van €80,- voor €60,-

Tot ziens bij Bikeshop Loosdrecht
Waar klant, service en eerlijkheid vooraan staan!
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P .K .N . - Ontmoetingskerk 

Maartensdijk

7 december - 9.30 uur en 

K apel H ollandsche Rading

7 december - 11.00 uur 

Ds. J. Huttenga, Tiel

St. Maartenskerk Maartensdijk

6 december - 19.00 uur

7 december - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 

De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a

7 december - 10.30 uur

Mw. Drs. I. Terlouw, Huizen

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

7 december - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

H ersteld H ervormde K erk 

Groenekan

Groenekanseweg 32 

(De Nijepoortschool)

7 december - 10.30  en 18.00 uur

Eerwaarde Hr. A. v.d. Galien,

Dokkum

N ed. Ger. K erk Westbroek

7 december - 10.00 uur

Ds. J.F. Ezinga, 

7 december - 18.30 uur

Ds. D.J. de Lange, Nijkerk

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

7 december - 10.00 uur

Ds. M. van der Z wan

7 december - 18.30 uur

Ds. J.E. de Groot, Ede

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

Lage Vuursche 

7 december - 10.00 uur

Ds. P.J. Krijgsman, Benthuizen

7 december - 18.30 uur

Ds. J.D. Roest, Lunteren

 De Vierklank 2 3 december 2008

‘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

“De laatste periode van je leven 
door te kunnen brengen in je  
eigen vertrouwde omgeving; dáár  
afscheid kunnen nemen en dáár  
sterven is vaak de stille wens  
van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  
vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  
Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 
aanvragen van hulp:
Coördinator
Aline Lindner
tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Vergadering Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 
3 december 2008 om 14.00 uur in het gemeentehuis, Soestdijkseweg Z uid 
173, Bilthoven (Gakpézaal). Op de agenda staat o.a. een toelichting op de 
voortgang van het pilotproject MENS, door mevrouw D. Winkels, project-
leider. Belangstellenden voor deze openbare vergadering zijn van harte 
welkom. Voor verder informatie (voorlopig): mevr. H.G. van Schaik-Colijn, 
tel. 0346 211946, e-mail hella.van schaik@casema.nl

Fotoclub
Op 8 December komen de leden bijeen om een presentatie te geven van 
het jaarthema ‘Portret’. Iedere deelnemer zal op zijn manier uiting geven 
aan dit begrip. Alle deelnemers zullen hun werk presenteren in kleur en of 
zwart-wit. 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.

Ook SGP  is online
Onlangs, tijdens haar najaarsvergadering op dinsdag 18 november heeft de 
plaatselijke afdeling van de SGP met een beamer-presentatie haar website 
www.debilt.sgp.nl officieel in gebruik genomen. Naast een aantal landelijke 
berichten, die gepubliceerd worden, is de Biltse SGP-site vooral bedoeld 
om informatie te geven over het werk van de lokale SGP-fractie en de 
kiesvereniging. Daarnaast is het voor de sitebezoeker mogelijk om via een 
‘praatpaal’ op de website een vraag of opmerking aan de fractie kwijt te 
kunnen. 

De SGP staat open voor alle vragen, opmerkingen, klachten, enzovoorts 
over allerlei onderwerpen van burgers in de gemeente De Bilt. ‘Dat kan 
gaan over de wijk, de politiek, een fractiestandpunt of welk item dan ook’, 
aldus de secretaris van de kiesvereniging Wim Verweij. ‘Daarom staan de 
contactgegevens van de fractie en het bestuur op de site, maar is er voor de 
sitebezoeker ook de mogelijkheid om, op welk gekozen moment dan ook, 
‘in te spreken’ door middel van een ‘praatpaal’ [ HvdB] .

Thuis, in zijn bekende omgeving, bekeek SG P - f rac tievoorzitter J ohan Sl oot-
weg de nieuwe website.

Luisteravond met Fred Jac obs
Donderdagavond 11 december 2008 is er een luisteravond in de aan de 
Oude Utrechtseweg gelegen Paaskerk. Te gast is dan de Nederlandse luit-
speler Fred Jacobs. Kort geleden verscheen er van hem een cd waarop hij 
luitwerken speelt van de Franse componist Robert de Visée. In de Paaskerk 
zal hij een aantal stukken van die cd ten gehore brengen en het een en 
ander aan wetenswaardigheden vertellen over De Visée en zijn betekenis 
als componist. In Baarn is Fred Jacobs geen onbekende. Hij trad er op als 
solist en verzorgde samen met Jack Edwards een avond in het teken van 
William Shakespeare en John Dowland. De avond in de Paaskerk begint om 
20.15 uur. De toegang is gratis. Meer bijzonderheden op de website www.
preludeklassiekemuziek.nl

Fakkeltocht A mnesty International
Amnesty I nternational stond op 29 november in Maartensdijk op het Maer-
tensplein met een informatie- en verkoopstand, waar kaarsen, kaarten en 
ander materiaal konden worden gekocht en petities konden worden gete-
kend m.b.t. Eritrea, Syr ië, Honduras, Iran en Mya nmar (Mya nmar is een 
land in Azië dat gedeeltelijk op het Indische subcontinent ligt. Het land heet 
sinds 1989 officieel Unie van Mya nmar, daarvoor heette het Birma). 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?

Gevarieerd concert
Cantatekoor Bilthoven

Op 7 december om 16.00 uur vindt in de Noorderkerk, Laurillardlaan te 
Bilthoven het najaarsconcert plaats van het Cantatekoor. Op het programma 
staan het Gloria van Antonio Vivaldi, Rejoice in the Lord Alway  van Henry 
Purcell en enkele delen uit Schwingt freudig euch empor van Johann 
Sebastiaan.Bach. Het begeleidende Regine Bach Orkest zal voor deze gele-
genheid worden aangevuld met enkele trompettisten. Medewerking wordt 
verleend door sopraan Joyc e Vermeer en alt Petra van Dijk. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Herman Schimmel uit Elst. De uitvoering staat in 
het teken van het afscheid van de, inmiddels in Baarn wonende voormalig 
predikant van de Noorderkerk, ds. René van den Beld. Hij was destijds de 
animator bij de oprichting van het Cantatekoor. Hij zal een kort intermezzo 
uitspreken ter gelegenheid hiervan. Er is kinderoppas aanwezig en na afloop 
bent u welkom om na te praten met een drankje. Kaarten á  7,50 euro zijn 
verkrijgbaar via S. Kimstra, tel. 030 2945542, e-mail s.kimstra@planet.nl 
of aan de kerk, die geopend is vanaf 15.30 uur. In het voorjaar van 2009 
zal het Cantatekoor op verzoek van velen opnieuw de Johannes Passion 
van J.S.Bach uitvoeren. Dit staat gepland voor zondagmiddag 5 april 2009, 
eveneens in de Noorderkerk te Bilthoven.

Geboren
27 november 2008

Lorita
Dochter van Gijsbert & Henny 

van Ettekoven
Sperwerlaan 88
Maartensdijk

Geboren
5 november 2008

A dáj a
Dochter van Leendert en

Martineke Bezemer
Kerkdijk 6-8
Westbroek

Vergadering 
Beheerscommissie

De beheerscommissie van De Groe-
ne Daan komt bijeen in de Openbare 
vergadering op maandag 8 december 
2008 om 20.00 uur in het Dorpshuis 
‘De Groene Daan’.Inlichtingen bij 
E.G. Verschuur-Bunte (secretaris) 
Kastanjelaan 9, 3737 RA Groene-
kan, tel. 0346 211435.

Zondagmiddagfilm Bremhorst
Elke eerste zondag van de maand ver-
zorgt SWO De Z es Kernen een film-
voorstelling in Woon- en zorgcentrum 
De Bremhorst, Jan van Eijcklaan 31 
te Bilthoven. Op 7 december is dit de 
film ‘Falling in love again’ USA 1980. 
De voorstelling begint om 15.00 uur 

en de entreekosten zijn 2 euro (inclu-
sief koffie of thee). Info: SWO-vesti-
ging De Bilt, tel. 030 2203490.

Er blijven altijd verschillen

in wat mensen allemaal willen

zo wilde Westbroek al een tijd

het sluipverkeer kwijt

maar nu gaan de sluipers weer gillen

Guus Geebel Limerick



advertentie
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Voor Hassing was de komst van 
burgemeester Gerritsen tijdens een 
afscheidsetentje met bijna alle vrij-
willigers totaal onverwacht. De bur-
gemeester noemt Emmaus een bedrijf 
dat uitstekend werk doet en dat tot in 
de verre omtrek bekend is. ‘Dat is te 
danken aan mensen die voortdurend 
bereid zijn er hun vrije tijd in te ste-
ken om het project voor mensen die 
het minder goed hebben dan wij te 
doen slagen.’ De burgemeester vindt 
Hassing een lichtend voorbeeld voor 
anderen. ‘Als voorzitter en penning-
meester heeft u in heel belangrijke 
mate bijgedragen aan het zakelijke 
succes van Emmaus.’ 

H erkenning
‘Mensen die goede voorbeelden 
geven moeten niet alleen erkentenis 
krijgen, maar vooral ook herkenning’ 

aldus Gerritsen. ‘Het gemeentebe-
stuur heeft daar een heel bijzondere 
manier voor, die alleen parels in de 
samenleving ten deel valt. Mensen 
waarvan wij allemaal vinden dat ze 
gezien en beloond moeten worden 
voor wat ze allemaal gedaan heb-
ben. Het college van B en W heeft u 
ter gelegenheid van uw afscheid de 
Medaille van Verdienste in zilver toe-
gekend. De hoogste die wij konden 
toekennen.’ 

Werken aan een betere wereld
De in Lage Vuurse bekendere Geert 
Wolting is de opvolger van Has-
sing als penningmeester bij Emmaus. 
Wolting vertelt dat zo’n 75 vrijwil-
ligers het kringloopbedrijf draaiende 
houden of bezig zijn met het sorteren 
en repareren van ingeleverde spullen. 
‘Bij Emmaus in Bilthoven krijgen 

afgedankte, maar nog zeer bruikbare 
goederen, een tweede leven.’ Met 
de opbrengsten ondersteunt Emmaus 
heel veel projecten in ontwikkelings-
landen. De projectgroep onder leiding 
van voorzitter Liesbeth Wilken is heel 
goed op de hoogte van wat nodig is. 
In 2008 is al een bedrag van 75.000 
euro toegekend. Wolting wil graag 
dat meer vrijwilligers zich aanmel-
den. Er is vooral ook behoefte aan 
mensen die de begeleiding doen. 

A bbé  P ierre
Emmaus is een wereldwijde bewe-
ging, die mensen die het meest lijden 
ondersteunt. De Emmausbeweging 
werd in 1949 opgericht door Abbé 
Pierre, een Franse priester die zich 
inzette voor armen en daklozen. Hij 
werd in 1931 tot priester gewijd. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat 

Abbé Pierre in het verzet waarvoor hij 
het Verzetskruis ontving. Hij was van 
1945 tot 1951 lid van het Franse par-
lement en investeerde zijn inkomen 
in de huisvesting van slachtoffers van 
de woningnood in Parijs. Abbé Pierre 
noemde zijn huis Emmaus naar een 
dorp vlakbij Jeruzalem. Volgens het 

Bijbelverhaal herkenden twee disci-
pelen die op weg waren naar Emmaus 
in een tochtgenoot Jezus, wat hen 
nieuwe hoop gaf. 
Bij de verkiezing van de Grootste 
Fransman ooit werd hij derde. Abbé 
Pierre overleed in 2007 op 94-jarige 
leeftijd in Parijs.

Medaille van Verdienste 
voor Tony H assing

door Guus Geebel

De heer Tony H assing ( 86)  uit Bilthoven ontving maandag 24 november de Medaille van Verdienste in zilver 
van de gemeente De Bilt. H ij kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Gerritsen ter gelegenheid 

van zijn afscheid van kringloopbedrijf Emmaus aan de Ju lianalaan in Bilthoven. H assing is sinds 1984 bij 
Emmaus betrokken en was actief als penningmeester en voorzitter.

Tony  H assing is zeer verguld met de ondersc heiding.

P vdA  en de N A TO
Op de komende PvdA overdagbijeenkomst is het thema ‘Buitenlandse poli-
tiek speciaal de NAVO’ aan de orde gesteld. Daarbij zal de vraag hoe om te 
gaan met het lidmaatschap van Georgië centraal staan. Het onderwerp wordt 
ingeleid door Martijn van Dam, buitenlandspecialist PvdA Kamerfractie.

De overdagbijeenkomst is op woensdag 10 december om 9.45 uur bij Mevr. 
v.d. Kappelle, Jan Prevostlaan 65, Bilthoven. Verder is er Nieuws uit de 
Gemeenteraad door Désirée Schmalschläger, fractievoorzitter Groen Links/
PvdA. Ook niet leden zijn welkom. Informatie: tel. o.a. 030 2282813 of 
030 2201295.

Slootweg vindt het besluit tot open-
stelling in strijd met gedane afspra-
ken en toezeggingen ten aanzien van 
behoud van identiteit van de kernen. 
‘U zegt dat het besluit geen inbreuk 
maakt op het behoud van de kernen, 
maar het gaat hier om een gebouw 
dat dertig jaar bestaat en al die tijd op 
zondag gesloten is geweest. Dan mag 
je toch spreken van een karakterei-
genschap, dus een onderdeel van de 
identiteit van het dorp.’ Jansen stelt 
dat de zondagsrust breed gedragen 
wordt en past bij het karakter van het 
dorp. 

Sporters
Wethouder Mittendorff zegt dat het 
om een beperkte openstelling gaat. 
‘Er ligt een enorme druk op de sport-
hallen in de gemeente. Sporters wij-
ken uit naar omliggende gemeenten, 
terwijl we een sporthal binnen de 
gemeente hebben. In de besluitvor-
ming is alles meegewogen en in dat 
licht bezien vonden we het niet ver-
antwoord het besluit niet te nemen.’ 
De fracties die de motie niet steunen 
zeggen er wel mee geworsteld te 
hebben. Anneke van Heertum (D66) 
constateert dat het om een andere 
manier van openstellen gaat dan bij 
de overige sporthallen. ‘De ochtend-
kerkdienst is daarin gerespecteerd.’ 
Enkele fracties vinden dat er niet 
goed is gecommuniceerd.

Stemming
De wethouder vindt de gevolgde pro-
cedure juist en zegt niet te weten 
hoe er op een andere manier over dit 
onderwerp gecommuniceerd had kun-
nen worden. ‘Het college heeft ook 

geworsteld, maar de druk van sport-
verenigingen gaf doorslag.’ Johan 
Slootweg beroept zich op de tien 
geboden. ‘Die zijn voor ons richting-
gevend en heilig en worden nu met 
voeten getreden.’ Hij vraagt om een 
hoofdelijke stemming. In een stem-
verklaring zegt Rens Kersten (D66): 
‘Ik stem tegen, maar ik zit in mijn 

religieuze leven zeer dicht bij de 
indieners van de motie. Ik probeer 
zeer bewust vanuit de tien geboden 
te leven, alleen geef ik er een andere 
interpretatie aan.’ De motie wordt 
met 8 stemmen voor en 17 tegen ver-
worpen. De voorstemmers zijn CDA, 
SGP, ChristenUnie, Bilts Belang en 
van der Mast (GroenLinks&PvdA).

Zondagsopenstelling De Vierstee
door Guus Geebel

Een motie met het verzoek om heroverweging van het besluit om De Vierstee op zondag open te stellen, 
kreeg in de gemeenteraad van donderdag 27 november onvoldoende steun. De motie werd ingediend door 

Joh an Slootweg ( SGP )  en N ico Jan sen ( ChristenU nie) . Voor aanvang van de vergadering ontvingen 
B en W vierhonderd handtekeningen om het verzoek te ondersteunen. 

D e D orps weg in M aartensdijk op zondagmorgen.

Waarmee kunnen wij 
u van dienst zijn?

Op 9 december opent de Noorder Apotheek 
haar deuren in Maartensdijk

Wij bieden onze uitgebreide service 
en vernieuwende zorg nu ook in deze 
vestiging van de Noorder Apotheek.

Voor een kennismakingsgesprek, een 
kopje koffie, of zomaar even binnen 

kijken bent u van harte welkom.



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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Witlof ...................... 500 gram 0,49

Soepgroente ............. 250 gram 0,49

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

Volop Clementines-mandarijnen, los en kistjes, 
tegen scherpe dagprijzen!!!

Hollandse

Rode Paprika's
Heerlijke zoete

Italia Druiven 1,49

Mooie

3 voor
héél kilo

Vers gesneden

Vers van de Traiteur

Alleen donderdag
Elstar Handappels ....................................héél kilo 0,75
Alle Rauwkostsalades .................................................

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

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

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

1,00

De allerbeste

De allerbeste

0,99
Heerlijke zoete

Wij blijven onze PRIJZEN kraken!!!

Kantonese Kip ....................................... 100 gram 0,99
Boeuf Bourguignon ................................. 100 gram 0,99
Bruine Bonen Soep ................................... literbak 3,95

Bestel tijdig uw salades voor Sinterklaas!!!

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 

tegen inlevering
van deze bon
10% korting

geldig t/m 17 december 2008

A dverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan

0346 21 19 92
Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan

Tel. 0346 - 211 215

 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.

Mini azalea per stuk  1,95
Mini ster 3 voor  3,95
Amaryllis in pot   4,95
Anemonen bos  3,95

Kerstbomen vanaf  9,95
Kerstbomen gratis 

thuis bezorgd in Maartensdijk

Crisis bij 
Kapper Hans! 

Aandelen Fortis 
gekocht - weg 

pensioen!

Maar het haar 
blijft groeien.
Bel 212455.



Belangstellenden kunnen zich voor 
de debatten aanmelden via www.
debilt.nl. Op deze website staat een 
toekomstjournaal waarbij in beeld 
wordt gebracht hoe De Bilt er in 2030 
uit zou kunnen zien. Er zijn techni-
sche hoogstandjes te bewonderen en 
ontwikkelingen op het gebied van 
sport en recreatie. Wat in het journaal 
van 2 november 2030 opvalt, is dat 
de premier nog steeds wit en man is. 
Op de gemeentelijke website staat 
ook een forum open waarop inwoners 
hun mening kunnen geven. Overal in 
de gemeente hangen spandoeken met 
de uitnodiging om aan het debat deel 
te nemen.

Drie sporen
Burgemeester Arjen Gerritsen zegt 
in een toelichting dat het filmpje 

bedoeld is om gefocust te blijven op 
de langere termijn. ‘De grondoorzaak 
waarom we dit ambitiedocument gaan 
samenstellen is dat we een structuur-
plan moeten maken. Dat willen we 
vooraf laten gaan door een document 
waarin we aangeven waar we met 
deze gemeente naar toe willen.’ In 
kennisateliers is naar voren gekomen 
dat de kwaliteiten van gemeente De 
Bilt zijn verankerd in drie sporen. 
Recreatie, Vitalisatie en Innovatie & 
Creatie. ‘De drie sporen hebben alles 
te maken met de omgeving. Wij wil-
len beslist geen kopie worden van een 
andere gemeente’, aldus burgemees-
ter Gerritsen.

Voorzieningen
Bij recreatie wordt gedacht aan ver-
betering van fietsroutes, pleisterplaat-

sen, horecagelegenheden, agrotoe-
risme en natuureducatie. Met goede 
voorzieningen kunnen toeristen van 
buiten worden aangetrokken. Die zor-
gen er dan voor dat winkels en andere 
voorzieningen meer mensen trekken 
en dat schept weer werkgelegenheid. 
Op deze manier kunnen kernen leef-
baar blijven, zonder te moeten uit-
breiden. De sociale cohesie blijft dan 
behouden en inwoners kunnen blijven 
participeren binnen de samenleving. 

K waliteiten
Vitalisatie gaat over de kwaliteit en 
het welbevinden van de mens. Daar-
bij wordt gedacht aan het aanmoe-
digen van initiatieven, bedrijven en 
instellingen op het gebied van wel-
zijn, wellness, sport, beauty en fit-
ness. Het streven is ook om topsport 

binnen de gemeente te stimuleren. 
Met de Utrechtse universiteit om de 
hoek speelt kennis een belangrijke 
rol. Daarbij past de ontwikkeling van 
zogenaamde life sciencebedrijven op 
de lijn De Uithof – Berg en Bosch. 
De sporen moeten als instrument 
dienen om de kwaliteiten van de 

gemeente optimaal te benutten. Z o 
kan de gemeente De Bilt ook in de 
toekomst een prettige woongemeente 
met goede voorzieningen zijn. Het 
definitieve ambitiedocument ‘Het 
Biltse Manifest’ is vanaf maart 2009 
beschikbaar.

 De Vierklank 5 3 december 2008

advertentie

Samen een toekomstbeeld van de 
gemeente creë ren

door Guus Geebel

De gemeente nodigt inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven uit voor een debat over de 
toekomst van de gemeente De Bilt. De gemeente streeft ernaar om in 2030 nog steeds een aantrekkelijke 

groene woongemeente te zijn met hoogwaardige bedrijven. Over de te volgen weg om dit te realiseren gaan 
gemeente en samenleving tijdens twee bijeenkomsten met elkaar in gesprek. In Maartensdijk op woensdag

3 december in Dijckstate en in De Bilt op dinsdag 9 december in het H .F. Wittecentrum.

B urgemeester A rjen Gerritsen ziet voor de gemeente D e B ilt een gouden 
toekomst.

Dorpshuis Westbroek
onder de loep

Het Dorpshuis Westbroek zou meer kunnen bieden en betekenen dan nu 
het geval is. Dat is de tussentijdse uitkomst van een, in opdracht van de 
gemeente en Provincie gehouden, onderzoek onder de gebruikers van het 
dorpshuis en de inwoners van Westbroek. 

In oktober heeft Bureau Companen in opdracht van de gemeente gesprek-
ken gevoerd met de gebruikers van het dorpshuis over de huidige en 
toekomstige gebruikersmogelijkheden voor het dorpshuis. Vervolgens is 
tijdens een bijeenkomst ook aan de inwoners van Westbroek gevraagd hun 
wensen voor het dorpshuis kenbaar te maken. Het onderzoek geeft ant-
woord op de vraag of het dorpshuis voldoet aan de wensen van gebruikers 
of dat er wellicht aanpassingen nodig zijn.

Uit de inventarisatie komt naar voren dat het dorpshuis een belangrijke 
functie vervult in het dorp. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat het gebouw 
niet op alle fronten (meer) aan de vraag voldoet. Sommige ruimtes zijn 
ongeschikt voor het gewenste gebruik. Bijvoorbeeld vanwege de gedateer-
de uitstraling, bouwkundige beperkingen of de beperkte toegankelijkheid 
voor ouderen. 

Companen heeft drie scenario’s ontwikkeld die deze knelpunten kunnen 
oplossen, variërend van het plegen van groot onderhoud van het gebouw tot 
het ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie. Op dit moment 
werkt Companen de drie scenario’s verder uit op geschiktheid en haalbaar-
heid. De Provincie Utrecht is mede opdrachtgever van dit haalbaarheids-
onderzoek. Z ij wil hiermee de leefbaarheid in de kleine kernen op peil 
houden. Naar verwachting zullen begin volgend jaar de resultaten van deze 
haalbaarheidsstudie gepresenteerd worden in het dorp. 

De gemeenteraad stemt in met het 
onderhandelingsakkoord over de 
overname door BIGA van de Sociale 
Werkvoorziening Z eist (SWZ ) per 
1 januari 2009. BIGA is een samen-
werkingsverband bestaande uit Barti-
meus, Abrona en de Inclusief Groep. 
Met deze overname neemt BIGA ook 
de uitvoering van de Wet op de sociale 
werkvoorziening (Wsw) over van de 
gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrecht-
se Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en 
Z eist. Mensen die geïndiceerd zijn 
blijven onder verantwoordelijkheid 
van de gemeente. De vijf gemeente-
raden kunnen hun gevoelens over de 
overdracht uitspreken, het uiteinde-
lijke besluit wordt op 18 december 
door het algemeen bestuur van de 
SWZ  genomen. De SP, Bilts Belang 
en de ChristenUnie stemmen tegen 
de overdracht.

De raad gaat akkoord met het aangaan 
van een gemeenschappelijke regeling 
met de gemeente Utrecht voor het uit-
voeren van taken betreffende belas-
ting en de interne dienstverlening. De 
SGP, SP, ChristenUnie, Bilts Belang 
en CDA stemmen tegen het voorstel. 
Het CDA vreest dat dit het begin van 
het einde van de gemeente De Bilt als 
zelfstandige gemeente is. De partij 
vraagt in een motie om een bestuurs-
krachtmeting. Anneke van Heertum 
(D66) noemt de motie buiten propor-
ties en onbegrijpelijk. ‘Het is schieten 
met een kanon op een vlo.’ Alleen de 
fractie van het CDA steunt de motie.

Omdat de duur van de vergadering 
tot ver in de nacht dreigt uit te lopen 
wordt de behandeling van de Najaars-
nota uitgesteld tot de gemeenteraads-
vergadering van 18 december. 

De SP vraagt in een motie de ein-
dejaarsuitkering van 50 euro voor 
minima tot 120 procent van het mini-
mumloon in december uit te keren. 
Als de gemeenteraad zich daarover 
pas op 18 december kan uitspreken 
komt de uitkering na de feestdagen. 
De raad gaat akkoord met de motie 
en het college neemt die graag over. 
Het gaat om een bedrag van 55.000 
euro. [ GG]  

U it de gemeenteraad van 27 november

door Guus Geebel

Donderdag 27 november reikte juryvoor zitter Anne-Marie Mineur voor de 
laatste keer de Taalbokaal Gemeente De Bilt uit. Winnaar werd beleidsambte-
naar Bonne Hijlkema met de door hem geschreven Nota Weerstandsvermogen 
en Risicomanagement. Eervolle vermeldingen waren er voor het team van 
Erik Wietses en Gigi Houtlosser.

Het verhaal dat Anne-Marie Mineur bij de prijsuitreiking hield was geheel in 
rijm. Voor de winnaar dichtte zij:
‘Heel compact uw verhaal, en in heldere taal,
wij zijn dus bepaald opgetogen,
mensen juicht allemaal, want de laatste bokaal
mag zijn kroon zijn op Weerstandsvermogen’.

De werkgroep Taalbokaal bestaande uit de raadsleden Anne-Marie Mineur en 
Marcus van der Mast heeft nota’s beoordeeld die tussen september 2007 en 
september 2008 zijn uitgekomen. De werkgroep werd bijgestaan door oud-
raadslid Aleid Z uidema en juryl id Ellen Thier. Bij de laatste uitreiking van de 
bokaal was ook de initiatiefnemer van de Commissie Taalbokaal, Loekie van 
Huissteden aanwezig. De taalbokaal zelf is een geëtste glazen vaas met gele 
kleurbanen en ontworpen en geblazen door glaskunstenaar David Beliën. Hij 
woonde en werkte jarenlang in De Bilt. 

D e winnaar van de taalbokaal B onne 
H ijlkema.

Bonne H ijlkema wint laatste Taalbokaal



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

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

Sinterklaas Vieren!
de lekkerste

• Amandelletters- en staven
• Gevuld speculaas

• Borstplaat
• Marsepein figuren

• Speculaaspop

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.

U iteraard kunt u ook voor Doe H et Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“M aartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/ Fax 0346 211579D e eerste de beste

RE I S C LU B  55+  M A A RT E N S D I J K
H et reisp rogram m a boordevol nieu w s en m ooie 

reisj es voor D V  2009 ,  is gereed.  H oe ku nt u  in 

het bezit kom en van dit boekj e:

*    v. a. 10 D ec.  bij  N A G E L M O D E  M aartensdij k

*    D onderdagochtend 11 D ec. in D E  D U I V E N T I L 

De Bilt tijdens het koffie uurtje van 10.00 - 

11. 00 u u r 

*    Z aterdagochtend 13 D ec.  “D I J C K S T A T E ” 

Maartensdijk tijdens het koffie uurtje van 

10.00 - 11.00 uur

I nlichtingen: RE I S C LU B  55 +  

tel.0346-212288

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

RENAULT MODUS 1.6 16V AUT., BEIGE MET., CLIMATE C., ER, CV, SB, CRUISE C.,  
RAD/CD, LMV, AIRBAGS, MLV, 3.300 KM ...............................................................................  `07 €. 16.950,-

PEUGEOT
206 1.4 XS QUICK SILVER, ZILV. GRIJS MET., AIRCO, LMV, ER, CV, SB, 60.000 KM ...........  `03 €. 7.950,-
206 CC 1.6 16V, ZILV. GRIJS, CLIMATE C., LEDER INT., ER, MLV, ESP, CV, ABS, RAD/CD, 
LMV, APK T/M SEPT. `09, 84.000 KM .....................................................................................  `02 €. 12.950,- 
206 X-LINE 1.4 5DRS, D. BLAUW MET., AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 95.000 KM................  `03 €. 7.000,-
207 1.4 16V XR, D. BLAUW MET., ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, 19.000 KM .............................  `07 €. 12.500,-
307 2.0 HDI 5 DRS, ZILV. MET., CLIMATE C., CRUISE C., ER, CV, SB, 162.000 KM .............  `03 €. 7.450,--
406 COUPE 3.0 V6 AUT., ZILV. GRIJS MET., CLIMATE C., ESP, LMV, CRUISE C., RAD/CD, 
ABS, AIRB., REGENS., SCHUIFD., 180.000 KM .....................................................................  `00 €. 9.250,- 
407SW 2.0 HDIF XT PACK, ZWART MET., ZWART LEDER, CRUISE C., CLIMATE C., 
RAD/CD/NAV., ABS, LMV, 86.000 KM .....................................................................................  `05 €. 19.500,- 
607 2.2 16V AUT., ZWART MET., ROOD LEDER, RAD/CD/NAV., ER, CV, CLIMATE C., 
CRUISE C., LMV, REGENS., MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000 KM ....................................  `03 €. 13.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER., CRUISE C., ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, 
AIRBAGS, CLIMATE C., 75.000 KM ........................................................................................  `06 €. 15.950,-
CITROEN C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS, ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS,
CLIMATE C., CRUISE C., .......................................................................................................  `05 €. 14.950,-
CITROEN C5 2.0 HDI BERL., ICELAND BLUE, AIRCO, ABS, RAD/CD, 71.000 KM ................  `01 €. 5.750,-
CITROEN XSARA 2.0 16V VTS COUPE, ICELAND BLUE, ABS, RAD/CD, CRUISE C.,
CLIMATE C., LMV, AIRBAGS, MLV, SPOILER, 56.000 KM ......................................................  `03 €. 7.450,-
CITROEN SAXO 1.1SX 3DRS, D. BL. MET., SB, ER, CV, SCHUIFDAK, 98.000 KM ................  `00 €. 3.950,-
RENAULT GR SCENIC 1.5DCI, ROOD MET., ABS, CRUISE C., ER, CV, SB, 
RAD/CD-WISS./NAV., CLIMATE C., MLV, TREKH., AIRBAGS, 51.000 KM ...............................  `07 €. 21.750,-
RENAULT MEGANE 1.6 16V 5DRS, ZWART MET., CRUISE C., ER, CV, SB, LMV, MLV, 
CLIMATE C., TREKH., REGENS.  ...........................................................................................  `03 €. 6.750,-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V GRAND TOUR LPG G3, CRUISE C., CLIMATE C., ABS, 
RAD/CD, AIRBAGS, LMV, MLV, HALF LEDER, 184.000 KM ....................................................  `03 €. 6.950,-
VOLVO V70 2.4, ZILV. GRIJS MET., CLIMATE C., CRUISE C., RAD/CD, ABS,
AIRBAGS, LEDER INT., ER, CV, SB, 108.000 KM ..................................................................  `00 €. 12.750,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 106 SKETCH, ZWART, RAD/CD, NW APK, 93.000 KM .........................................  `99 €. 2.700,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Pe geot • C tro  • e t • derho d • P

de Losw  21  ers  te  3  21 33
d str eweg 3  rte sd  te  3  21

U hoeft niet verder dan Groenekan voor
kopieerpapier
 pinrollen
  kassarollen
drumkits
 tonercartridges
  inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Bij aankoop van 2 Maquillage 

producten van Max Factor

GRATIS 
een professionele kwastenset

cadeau t.w.v. € 12,99

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

LET OP!!!

4E ARTIKEL GRATIS

VOORDEELREK
met diverse artikelen

SLOGGI
ACTIE

TEN CATE
ACTIE

De natuur in ons hart

B est pi jnlijk zo' n tak op je dak.

Reserveer nu uw kerst- 
en nieuwjaarsgroet!
Vraag naar 
de mogelijkheden.

Bel 0346-211992
of mail naar
info@ vierklank.nl



Een man en vrouw komen langzaam 
aanlopen. Hij loopt een beetje gebo-
gen, maar ziet er verder opgewekt uit. 
De vrouw ziet er ook monter uit en 
heeft zo te zien geen loopproblemen. 
‘Even bijkomen’, zegt de man als de 
twee bij het bankje aankomen. Met 
een zucht gaat hij zitten. ‘Voor haar is 
een wandeling geen probleem, maar 
ik heb er wat meer moeite mee. Maar 
ik doe het graag hoor.’ De vrouw doet 
zijn jas even goed en gaat dan kwiek 
naast hem zitten. Ik schat ze zeker 
tegen de tachtig. Z e zijn heel erg 
aardig en bezorgd voor elkaar. ‘We 
maken iedere dag een wandeling van 
een uur, weer of geen weer. Het houdt 

ons fit en we komen er ten minste nog 
uit. Als ik dat vergelijk met mijn buur-
vrouw, die is nog jonger dan ik maar 
als er maar een zuchtje wind staat 
komt ze de deur niet uit. Maar ja, ze 
heeft zwakke longen en dan is het wel 
inspannend voor haar als het waait. 
Maar wel een pakje sigaretten per dag 
roken. Maar dat moet ze natuurlijk 
zelf weten.’ De man luistert en lacht 
een beetje voor zich uit. ‘We kennen 
elkaar vandaag vier jaar’, zegt hij 
haar beminnelijk aankijkend. ‘Z e is 
weduwe en mijn vrouw is ook alweer 
zeven jaar geleden overleden.’ Allebei 
zwijgen ze en hebben zichtbaar herin-
neringen aan vroeger. ‘Waar hebben 

jullie elkaar ontmoet’, vraag ik in 
het besef dat het misschien wel een 
indiscrete vraag is. Z e kijken elkaar 
glimlachend aan alsof de een het aan 
de ander wil overlaten om de vraag te 
beantwoorden. ‘Het klinkt misschien 
raar, maar we hebben elkaar hier op 
dit bankje ontmoet. Vier jaar geleden 
dus’, zegt de man. ‘Ik zag haar zitten 
en dacht waarom zou ik er niet bij 
gaan zitten. Alleen is maar alleen. Ik 
vond dat ze wat verdrietig voor zich 
uit zat te kijken en vroeg of er iets aan 
de hand was. Dat bleek ook zo, want 
haar jongste broer was enkele dagen 
daarvoor plotseling overleden. Z e had 
een hele goede band met die broer. 
Hij was ook alleen.’ Ik zie dat de 
vrouw weer het verdriet voelt dat ze 

toen ook voelde. De man ziet het ook 
en slaat troostend een arm om haar 
heen. Er komt een tevreden glimlach 
op haar gezicht. ’Maar vandaag is het 
dus vier jaar geleden dat we hier ook 
zaten’, zegt ze. ‘We kenden elkaar 
wel van gezicht, maar hadden nooit 
eerder met elkaar gesproken. Hoewel 
we vlak bij elkaar wonen. Nou ja, hij 
vroeg of ik bij hem een kopje koffie 
wilde komen drinken en zo is het 
gekomen. We wonen niet samen, dat 
geeft teveel gedoe, maar doen van 
alles met zijn tweeën. Klaas heeft 
een auto dus gaan we nog wel eens 
ergens naar toe. Soms gaan we een 
weekendje weg. Dat boeken we dan 
via internet. Vorige maand zijn we in 
Berlijn geweest, maar dat hebben we 

met de trein gedaan.’ Dat ze elkaar 
vandaag vier jaar kennen gaat niet 
ongemerkt voorbij. ‘Vanavond gaan 
we gezellig uit eten. De kinderen 
vinden het ook prachtig dat we met 
elkaar optrekken. Mijn kleindochter 
vroeg al wanneer we gingen trou-
wen.’ Z e zwijgt even en zegt dan met 
een blik waaruit ik niet kan opmaken 
of ze het serieus meent: ‘Maar hij 
heeft me nog niet gevraagd.’ Ik houd 
wijselijk mijn mond. 

M aerten 

 De Vierklank 7 3 december 2008

H obbyb eurs trekt veel bezoekers
door M artijn N ekkers

Zaterdag 29 november stond de grote zaal van het dorpshuis in Westbroek weer vol met ‘ kramen’  van 
creatieve Westbroekers. Er waren ook enkele exp osanten van buiten het dorp. H et waren er meer dan in 

andere jaren en dat was goed te zien.

De tentoonstelling stond tot in de kof-
fiekamer en de entreehal. Vele oude 
bekenden waren er maar ook enkele 
nieuwe gezichten. Z o was voor de 
eerste keer Ingrid van den Tempel 
uit Den Dolder aanwezig. In haar 
vrije tijd (zij is aankomend activi-
teitenbegeleidster) maakt ze van vilt 
en andere textiele materialen kabou-
ters, paddestoelen en kerstversiering. 

Daarnaast beschildert ze ook houten 
theedozen en andere voorwerpen. 

Creatief en veelzijdig was ook het 
aanbod van handwerken en kunst-
voorwerpen van Heleen Blaauwen-
draad. Maar er was nog veel meer 
te zien als resultaat van ongetwijfeld 
heel wat uurtjes intensieve arbeid. Z o 
waren er sieraden, kerstbloemstukken 

en wenskaarten, houten voorwerpen, 
schilderijen en keramiek. Maar ook 
scheepsmodellen, modelwagens en 
een prachtig model van een locomo-
tief. En achter alles zit het verhaal van 
de mensen die het maken. Z o was er 
weer heel veel te zien (en te koop). 
Het archief van Wout van Winssen 
mocht zich als altijd weer in veel 
belangstelling verheugen.
 
H uwelijksaanzoeken
Cees Lam was er weer met zijn een-
denkorven. Ieder jaar rond deze tijd 
worden er weer nieuwe tenen langs 
de waterkant gesneden waarvan de 
ambachtelijke korven door hem wor-
den gevlochten. Rick de Groot stond 
met zijn zespersoons ballonmand op 
het toneel. Hier vandaan had je een 
mooi uitzicht over de zaal. In deze 
ballonmand is een transponder inge-
bouwd waardoor de heteluchtballon 
door de verkeersleidingen op Soester-
berg (die is er nog steeds) en Schiphol 
gevolgd kan worden. Met een tweede 

zender kan de Groot met ze com-
municeren. Het maakt ballonvaren 
nog veiliger. De kleinere ballonmand 
die hij ook nog heeft doet nu vooral 
dienst als plaats voor huwelijksaan-
zoeken. Op grote hoogte wordt dat 
aanzoek gedaan en meestal wordt het 
aanvaard. De ballongezagvoerder is 
daarbij dan degene die dat moment 
voor later op de foto zet. Een opmer-
kelijk facet van de ballonvaart vindt 
de Groot.

Modelspoorbaan
De nieuwe modelspoorbaan van Wim 
Wijnen (nog niet af en een stuk klei-
ner dan de vorige van twee jaar 
geleden) was er te zien. Z oals altijd 

een blikvanger voor jongens (en hun 
vaders). Tegenwoordig worden model 
spoorbanen digitaal aangestuurd, ver-
telt Wijnen. Hij houdt het zelf voorlo-
pig nog maar op de oude vertrouwde 
handbediening. Er was een mevrouw 
die met een computer gestuurde naai-
machine prachtige letters en borduur-
werkjes op handdoeken aanbracht. 
SWO De Z es Kernen De Bilt  was er 
met een voorlichtingsstand. Kortom, 
genoeg inspiratie om zelf ook maar 
eens wat te gaan knutselen of bouwen 
in de vrije tijd. Maar of je dan over 
twee jaar al zo ver bent om ook deel 
te kunnen nemen aan de volgende 
beurs?

D rukte op de H obby beurs.

I ngrid van den Tempe l met haar c ollec tie.

Winterfair in lage Vuursche
De Winterfair van Verpleeghuis St. Elisabeth aan de Kloosterlaan 29 te 
Lage Vuursche is op zaterdag 6 december a.s. van 10.00 tot 16.00 uur. 
De opbrengst is voor een project voor een Side-by- side fiets. Dit is een 
aangepaste fiets zodat bewoner en begeleider samen naar buiten kunnen 
gaan. Voor dit doel is op deze winterfair van alles te koop en te zien. De 
opbrengst is dus voor bedoeld project. De kosten van dit vervoermiddel zijn 
8000 euro. Kom gewoon kijken en genieten van een leuke wintermarkt en 
op deze manier bijdragen aan een geweldig doel. Info.: Nicole Landzaat, 
tel. 035 6668344 of 06 12471986.

Woensdag 10 december van 10.00 tot 14.00 uur is er een kerstmarkt in de 
foye r van Serviceflat De Akker. ‘Het is de eerste keer dat dit in De Akker 
plaatsvindt’, vertelt Jeanne Slok. Z ij is nu ruim twee jaar voorzitter van  het 
bestuur van de serviceflat. ‘Het wordt een echte kerstmarkt met glühw ein 
en oliebollen en er komen tien kraampjes met kunstenaars die kleine kunst-
voorwerpen verkopen. Unicef staat er met een kraam met wenskaarten. Een 
accordeonist komt de zaak opvrolijken.’

Jeanne Slok vertelt dat bij De Akker acht medewerkers bij toerbeurt cre-
atieve initiatieven ontwikkelen. Luus van Deurzen, Saskia Versteeg en 
Partho Leemans coör dineren het werk. ‘Wij willen laten zien hoe gezellig 
het in Serviceflat De Akker is en nodigen daarom iedereen uit.’ Mevrouw 
Slok vertelt dat in De Akker drie generaties prettig met elkaar wonen. ‘Er 
zijn ook altijd exposities. Met de kerstmarkt willen wat voor de omgeving 
doen. Iedereen kent het complex maar velen zijn er nooit geweest. Er is 
volop parkeergelegenheid.’ [ GG]

K erstmarkt in Serviceflat De A kker

Op ’ t bankje

Muziekavond SWO Maartensdijk:
Barbershopkoor Lake District Sound

door M arijke D rieenhuizen

Gedurende de periode van september tot en met april in een seizoen van SWO De Zes K ernen De Bilt is er 
eenmaal in de maand op vrijdagavond een muziekavond die wordt georganiseerd door Jo Buitenhuis namens 

de SWO Maartensdijk.

De muziekavonden worden gehouden 
in de recreatiezaal van Dijckstate 
en beginnen altijd om 19.30 uur. Er 
is elk jaar weer een ruime keuze in 
verschillende muzikale uitingen. De 
kosten bedragen vier euro inclusief 
het kopje koffie of thee in de pauze. 

Barbershopkoor Lake District Sound
Vrijdagavond 28 november stond er 
een optreden van het Barbershopkoor 
Lake District Sound uit Maarssen op 
het programma. Het Barbershopkoor 
bestaat uit 22 mannen, die A capella, 
dus zonder instrumentale begeleiding, 
close harmony zongen. Barbershop-
pers zingen wel close harmony maar 
wel wat meer populaire muziek in 
plaats van klassieke muziek. Er wer-
den liedjes gezongen als ‘I can’t give 

y ou any thing but love’ en ‘Y ou' ll 
Never Walk Alone’. Er werd, zoals 
bij elk Barbershopkoor, vierstemmig 
gezongen: tenor, lead, bariton en bas. 
In de zaal zat bijna zestig ‘man’ 
publiek.

Volgende optredens
Op maandag 19 januari 2009 is het 
volgende optreden en staat het operet-
tekoor ‘Nieuwstad Operette’ uit Nieu-
wegein op het programma. Vrijdag 
27 februari 2009 treedt Matty van der 
Poel op in een eigen programma met 
conferences, liedjes en licht poëti-
sche versjes.  De Alpenspitzen spelen 
Egerländermuziek en Tiroler volks-
muziek op vrijdag 27 maart 2009. 
Op vrijdag 24 april 2009 zingt het 
vrouwenkoor De Maa-dams en de rij 

wordt afgesloten door Sterk Spul. Z ij 
zingen hun smartlappen en levenslie-
deren op vrijdag 29 mei 2009.

H et B arbershop koor bestaat uit 22 
mannen, die A  c ape lla, dus zonder 
instrumentale begeleiding, c lose har-
mony  zongen. 





Harlekino speelt zich voor een 
groot deel af in de binnenlanden 
van Marokko. Bij binnenkomst in 
de grote zaal werd door de wisse-
lende afbeeldingen uit dit Afrikaanse 
land en de speciale muziek met het 
utinstrument een mediterrane sfeer 
gecreëerd. Tessa de Loo had zelf de 
foto’s gemaakt tijdens haar tocht met 
een landkruiser door Marokko. In 
het boek, maar ook tijdens de lezing 
beschrijft ze in lyr ische bewoordin-
gen het landschap waar ze doorheen 
rijdt. De zin om naar Marokko te 

gaan, was er al langere tijd, vertelt 
ze. Tessa de Loo woont afwisse-
lend in Portugal en Parijs en vanuit 
Portugal lonkte het Afrikaanse land 
aan de overkant van de zee al lan-
gere tijd. De beschrijvingen van het 
Marokkaanse land en de ontmoeting 
met de inwoners wordt beschreven in 
Harlekino vanuit het perspectief van 
twee jongens: Saïd en Hassan. Beide 
jongens komen uit Nederland: Hassan 
heeft Marokkaanse ouders en Saïd 
heeft een Nederlandse moeder en een 
onbekende Marokkaanse vader. De 

reis door Marokko is de zoektocht 
naar de vader van Saïd.

Veelheid aan thema’ s
Tijdens de lezing begon Tessa de 
Loo met het autobiografische aspect 
van haar bekendste roman De Twee-
ling (1993). Het boek waarmee ze 
bekendheid heeft gekregen in bin-
nen- en buitenland en dat tot een 
succesvolle verfilming heeft geleid. 
Het boek vertelt het verhaal van twee 
zusjes (een tweeling) die in de peri-
ode van de tweede wereldoorlog van 

elkaar gescheiden worden. Het ene 
meisje groeit op bij een Joods Neder-
lands gezin en het andere meisje 
bij een naziegezin in Duitsland. Z e 
raakte gefascineerd door wat men-
sen ertoe brengt om andere mensen 
zo te haten en tot daden van geweld 
over te gaan. De aanslag op de Twin 
Towers in 2001 was het begin voor 
het ontstaan van Harlekino. In het 
boek wordt het verhaal opgebouwd 
met een veelheid aan thema’s: de 
Islam, de identiteit van Nederlands-
Marokkaanse jongens, de resultaten 
van een benauwende opvoeding door 
een labiele moeder, acties van zelf-
moordterroristen en dierenactivisten. 

Een gewoon mens
In haar lezing zette De Loo de ver-
haallijn van haar boek uitgebreid uit-
een, waardoor de afloop van het boek 
geen verrassing meer was voor de 
aanwezigen. Dit verklaarde wellicht 
de tegenvallende belangstelling van 
kopers van het boek tijdens de pauze. 

Voor Tessa de Loo leek de avond in 
het RIVM niet gemakkelijk: een zaal 
die half gevuld was en minder posi-
tieve kritieken in de pers over Harle-
kino. Dan blijkt dat ook een beroemd 
auteur ook maar een gewoon mens 
is.

In principe is de overheid verant-
woordelijk voor dit soort zaken. Maar 
het zijn de bewoners die er dagelijks 
mee in aanraking komen, die het 
beste weten wat er aan schort of wat 
er beter kan. Er leven genoeg ideeën 
onder dorps- of buurtgenoten om de 
woonkern (nog) beter te maken. Soms 
is een klein zetje nodig om een derge-
lijk idee tot uitvoering te brengen. Met 
Kern met Pit wil KNHM (Konink-
lijke Nederlandse Heidemaatschappij 
in Arnhem) buurt- en dorpsbewoners 
dat extra duwtje geven.

Wedstrijd
De KNHM organiseert op gezette 
tijden de leefbaarheidwedstrijd ' Kern 
met Pit' . Deze wedstrijd is er op 
gericht de leefbaarheid in kleine 
kernen te verbeteren. Een vereiste 
van deze wedstrijd is dat bewoners 
zelf aan het project werken. Als men 
een project aan deze wedstrijd wil 
laten meedoen, dient dit project voor 
aanvang te worden gemeld bij de 

KNMH. Indien een project wordt toe-
gelaten en volledig ten uitvoer wordt 
gebracht wordt 1000 euro (tot 2002 
was dit 1000 gulden) aan het project 
toegekend.

Ju ry
In dat kader selecteert de KNHM 
elk jaar ongeveer 200 projecten uit 
het totaal dat bij haar ingediend is, 
om de plaatselijke leefbaarheid te 
vergroten. In elke provincie brengt 
een provinciale jury een advies uit 
aan de landelijke hoofdjury of een 
project in aanmerking komt voor 
een prijs. De jury van de provincie 
Utrecht is deze zomer in Groenekan 
op bezoek geweest om over twee 
projecten, welke dit jaar in deze kern 
gerealiseerd zijn te beslissen welk 
advies ze zou gaan geven aan de 
hoofdjury in Arnhem. Het betrof de 
JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) 
aan de Kastanjelaan en de opvoering 
van Een Midzomernachtsdroom op 
Fort Ruigenhoek. Beide organisaties 

- de werkgroep JOP en de Stichting 
Theater in ’t Groen - hebben recent 
van de hoofdjury bericht gekregen dat 
deze besloten heeft hen elk een prijs 
(predikaat van 1000 euro) toe te ken-
nen. Z ij hebben bericht gekregen dat 
de prijzen die in de provincie Utrecht 
toegekend zijn op 11 maart 2009 in 
een feestelijke bijeenkomst op het 
Paushuis door de Commissaris van de 
Koningin zullen worden uitgereikt. 
Hierbij zal ook het gemeentebestuur 
worden uitgenodigd.

JO P
In het najaar van 2006 hield de Groe-
nekanse jeugd tijdens een buurtver-
gadering een vurig pleidooi voor een 
overdekte JOP. Tot dan toe zaten ze 
elke avond met een groep op de brug. 
Voor de realisatie van die wens werd 
een werkgroep gevormd bestaande 
uit jongeren, direct aanwonenden en 
medewerkers van de gemeente. Groe-
nekan wilde geen standaardoplossing, 
maar een JOP, die goed in het straat-

beeld paste en niet direct als JOP her-
kenbaar was. Op vrijdag 27 juni werd 
onder grote belangstelling het kunst-
werk van siersmid Philip Somers offi-
cieel in gebruik genomen.

Midzomernachtsdroom
Een Midzomernachtsdroom was een 
initiatief van Muze in ’t Groen. In de 
week van 2 tot en met 6 juli jl. werden 
de uitverkochte openluchtvoorstellin-
gen gespeeld op fort Ruigenhoek in 
Groenekan door bijna 50 Groenekan-
ners. In totaal werd aan het project 
door plm. 125 Groenekanse vrijwil-
ligers meegewerkt.

Besteding
Wim van Schaik coö rdineerde de 
werkgroep JOP. Hij vertelt over de 
besteding van de 1000 euro: ‘We 
moeten nog de rekening van de schil-
der betalen en hebben dan nog wat 
over voor een verdere verfraaiing 
van de JOP;  iets wat de hangjeugd 
graag zou willen’. Petra Cremers was 
betrokken als pr-medewerker bij Een 
Midzomernachtsdroom. Z ij zegt dat 
het uiteindelijke bedrag van de prijs 
zal worden aangewend om de laatste 
gaatjes in de oorspronkelijke begro-
ting te vullen.
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advertentie

Groenekan is K ern met P it
door Henk van de Bunt

Elke woonomgeving heeft zijn eigen kwaliteiten en ook zijn eigen wensen. Is het er veilig voor spelende 
kinderen? Is er ruimte voor de jeugd? K rijgt de natuur er een kans? Zijn er gevaarlijke verkeerssituaties? Is 

het dorps- of buurthuis aan een facelift toe? Er valt genoeg in te vullen.

D e K N M H  doet nog eens 1.000 euro in het laatje voor de Groenekanse J O P .

Moeizame avond met Tessa de Loo
door Sy lvia van der L aan

Woensdag 26 november jl. was schrijfster Tessa de Loo, op uitnodiging van het Schrijverspodium in De Bilt, 
te gast bij het RIVM. De aanleiding voor dit bezoek was het verschijnen van haar nieuwste boek H arlekino 

of H et boek van de twijfel.

Tessa de L oo:  ‘H et is niet altijd 
gemakkelijk om beroemd te zijn’.

Op 19 november ontving burge-
meester Arjen Gerritsen het eerste 
exemplaar van een nieuw boek van 
Karel Beesemer. Onder de titel ' Da ' s 
leuk voor het verhaal'  verzamelde de 
auteur vijftig korte verhalen. Inspi-
ratie voor zijn creaties deed hij op 
in gezinsverband, buitenshuis, tijdens 
vakanties en als lokaal bestuurder.

Beesemer (73) schrijft over uitdruk-
kingen die vaak lang geleden bin-
nen zijn familie spontaan ontstonden. 
‘Buitenstaanders snappen er pas iets 
van als nadere uitleg wordt gegeven.’ 
Veel van die uitdrukkingen hebben 
hun oorsprong in Noorwegen, het 
favoriete vakantieland van de auteur. 
Over de ervaringen tijdens de reizen 
naar Noorwegen en het verblijf daar, 
schrijft hij mooie verhalen. Karel 
Beesemer bezocht het land achten-
dertig keer. 
Het hoofdstuk Gevarieerde Verhalen 
gaat over allerlei belevenissen die 
Karel Beesemer op tal van plaatsen 

meemaakte. ‘Alledaagse dingen die 
je meemaakt in de supermarkt, met 
de poes of tijdens een vakantie. Het 
gaat om heel gewone en bepaald geen 
wereldschokkende belevenissen, opge-
schreven zonder literaire pretenties. 
Ogenschijnlijk vaak kleine belevenis-
sen kunnen dikwijls veel waardevols 
in zich dragen’, aldus Beesemer. Er is 
ook een aantal verhalen opgenomen 

uit de periode dat de auteur actief was 
als gemeenteraadslid en wethouder. 
Hij vond die periode enerverend en 
inspirerend genoeg om er enkele korte 
verhalen over te schrijven. ' Da ' s leuk 
voor het verhaal'  kost 19,50 euro (bij 
voorintekening tot 15 december 17,50 
euro) en is te bestellen bij Karel Bees-
emer. E-mail k.beesemer@planet.nl. 
Telefoon 030 2205478. [ GG]

Opnieuw een boek van K arel Beesemer

B urgemeester A rjen Gerritsen ontvangt het eerste ex emp laar van K arel B eesemer.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

A anvragen om vergunning ( arti-
kel 41 Woningwet)  voor:
Reguliere bouwaanvraag 1e fase
•  Maartensdijk, Aanlegsteeg 4, ver-

anderen woning.
Sloopaanvraag
•  Maartensdijk, Aanlegsteeg 4, slo-

pen aanbouw.
Monumentenaanvraag
•  Maartensdijk, Aanlegsteeg 4, slo-

pen aanbouw.

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 bouwvergunning
•  Groenekan, Lindenlaan 66, veran-

deren clubhuis (27-11-2008).

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 tevens op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U  kunt 
een afspraak maken via telefoon-
nummer ( 030)  228 94 11. Voor 
informatie over bestemmings-
plannen en/ of een gesprek met 
een plantoetser dient u altijd een 
afspraak te maken via bovenge-
noemd telefoonnummer.

Openbare kennisgeving kapver-
gunning

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

Groenekan:
•  1 abeel, A27 thv tankstation 

Voordaan (herplant) (19-11-
2008);

•  1 suikeresdoorn, Vijverlaan 14 
(noodkap) (27-11-2008).

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

Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kun-
nen binnen zes weken na de ver-
zenddatum van de kapvergunning 
een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Bilt, Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven.

Conceptadvies Televisiezenders 
2009 van Regionale P rogramma-
raad Midden-U trecht ter inzage 
tot 15 januari 2009

Tot uiterlijk 15 januari 2009 kunt u 
reageren op het conceptadvies van 
de Programmaraad Midden-Utrecht 
over de samenstelling van het pak-
ket televisie- en radiozenders dat 
door Ziggo wordt doorgegeven. 
Het advies ligt op het gemeentehuis 
ter inzage en is ook via de website 
www.debilt.nl in te zien. U kunt 
een eventuele reactie richten aan de 
Programmaraad Midden Utrecht, 
p/a Gemeente Maarssen, postbus 
11, 3600 AA Maarssen of per email: 
leon.bogaerts@maarssen.nl.

Verder nodigt de Programmaraad u 
uit voor een informatieavond over 
het tv-advies 2009 op maandag 26 
januari 2009. Deze avond vindt 
plaats in het gemeentehuis van 
Nieuwegein en begint om 19.30. 
Indien u van deze uitnodiging 
gebruik wilt maken, verzoeken wij 
u om dit via het hierboven genoem-
de emailadres door te geven. 

De Programmaraad neemt de 
binnengekomen reacties mee bij 
de bepaling van het definitieve 
advies. 

B ilthoven, 3 dec ember 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: 1e fase; tot eind december 2008;

•  Maartensdijk:  bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartens-
dijk.

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 

Samenlevingszaken 

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.

P raat mee over de toekomst
van De Bilt

Gemeente De Bilt streeft er naar om in het jaar 2030 nog steeds een aan-
trekkelijk groene woongemeente met kwalitatief hoogwaardige bedrijven te 
zijn. Welke kwaliteiten moeten benut en uitgebouwd worden. Wat betekent 
dit voor gemeente De Bilt? Wat kunnen gemeente en samenleving geza-
menlijk doen om dit bereiken? Vragen die centraal staan bij de ontwikkeling 
van de toekomstvisie De Bilt 2030. 

De kwaliteiten van onze gemeente zijn vastgelegd in drie sporen: Recre-
atie, Vitalisatie en Innovatie & Creatie. De verschillende sporen moeten 
als instrument dienen om de kwaliteiten van Gemeente De Bilt optimaal 
te benutten om ook in de toekomst een prettige woongemeente met goede 
voorzieningen te zijn. Tijdens de Biltse debatten en op het forum op de web-
site praten we over deze sporen en de invulling ervan. Voor meer informatie 
over de drie sporen, kijk op www.debilt.nl.  

P raat u mee over de toekomst van Gemeente De Bilt op woensdag 3 
december in Dijckstate te Maartensdijk of dinsdag 9 december in het 
H .F. Witte Centrum te De Bilt om 20.00 uur?
Geef u op via www.debilt.nl of praat mee op het forum!

A fvalbakken afgesloten
tijdens de jaarwisseling

Afgelopen jaarswisseling heeft de gemeente het vandalisme aan afvalbak-
ken door vuurwerk in kaart gebracht. Het betrof een jaarwisseling met zeer 
veel schademeldingen. Om met de komende jaarwisseling de schade aan 
afvalbakken enigszins te kunnen beperken is besloten om vanaf 15 decem-
ber 2008 tot begin tweede week januari 2009 de bakken te voorzien van 
een vuurwerkklep. Met deze klep wordt de opening van de bak afgesloten. 
Het betreft alleen afvalbakken die op vandalismegevoelige plekken staan. 
Dit betekent echter ook dat er geen afval in de bakken gegooid kan worden 
tijdens deze periode. Indien er sprake is van een toename van zwerfvuil dan 
kunt u dit melden via info@debilt.nl of  (030) 228 94 11. Uiteraard kunt u 
hier ook vandalisme aan de overgebleven afvalbakken melden.

In de afgelopen week is de nieuwe 
Wegwijzer voor De Bilt door TNT 
Post huis-aan-huis verspreid in de 
gemeente De Bilt. Huis-aan-huis 
betekent dat deze uitgave is bezorgd 
bij mensen die hun brievenbus niet 
hebben voorzien van een anti-recla-
me-sticker (nee-nee en nee-ja sticker). 
TNT Post is namelijk niet bevoegd 
om ongeadresseerd (reclame)-druk-
werk op deze adressen te bezorgen.
Dit heeft te maken met afspraken met 
de rijksoverheid. 

Wilt u toch een nieuwe gids in uw 
bezit krijgen, dan kunt u de Wegwij-
zer afhalen bij:
•  Informatiecentrum van het gemeen-

tehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 in 
Bilthoven;

•  Servicepunt van de Gemeente De 
Bilt, Tolakkerweg 219 in Maartens-
dijk;

•  De Vierstee, Nachtegaallaan 30 in 
Maartensdijk;

•  Bibliotheek Bilthoven, De Kwinke-
lier 20 in Bilthoven;

•  Bibliotheek Maartensdijk, Nachte-
gaallaan 30 in Maartensdijk;

•  Bibliotheek De Bilt, Alfred Nobel-
laan 437 in De Bilt;

•  Woon, Zorg en Dienstencentrum 
Dijckstate, Maertensplein 98 in 
Maartensdijk;

•  Stichting Welzijn Ouderen, Jas-
mijnstraat 6 in De Bilt;

•  VVSO-wvt, Talinglaan 10 in Bilt-
hoven;

•  ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asser-
weg 2 in De Bilt.

In verband met de hoge portokosten 
kan deze gids helaas niet toegestuurd 
worden.

De gemeente is alleen verantwoor-
delijk voor het groene gedeelte in de 
Wegwijzer. Voor vragen en informa-
tie over het gele gedeelte (adressen-
gedeelte) van de Wegwijzer kunt u 
contact opnemen met de uitgever van 
deze gids. Akse Media bv t. (0223) 
67 30 11.

Wegwijzer is verspreid
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Sommigen zullen zich misschien wel 
eens afvragen: ' waarom toch al die 
' heisa' . We wonen toch in een prachtig 
dorp en als iedereen er nou maar van 
af blijft dan houden we het mooi' . En 
daar wringt nu precies de schoen. Niet 
iedereen blijft er van af. Er zijn aller-
lei partijen van binnen en van buiten 
Groenekan die de bestaande situ-
atie in en rond Groenekan willen c.q. 
zullen beïnvloeden. Daartegen alleen 
maar de hakken in het zand zetten kan 
weliswaar de zaak vertragen maar 
het ontneemt de Groenekanners ook 
de mogelijkheid om ontwikkelingen 
in een voor dit mooie dorp gunstige 
richting te beïnvloeden. Door niet 
af te wachten maar nu op voorhand, 
in zo' n visie, te formuleren wat het 
dorp belangrijk en nastrevenswaardig 
vindt kunnen nieuwe ontwikkelingen 
getoetst en zonodig geblokkeerd dan 
wel bijgestuurd worden zodat die 
Groenekan niet schaden of, liever 
nog, gewenste kwaliteiten van het 
dorp juist versterken.

De gemeente De Bilt heeft, na een eer-
ste wat moeizame start, goed begre-
pen dat maximale betrokkenheid van 
de dorpsbewoners bij het tot stand 
komen van zo' n visie onontbeerlijk is. 
De gemeente heeft toen deze dorps-
visie zelfs aangegrepen om als een 
soort pilot-project voor het wijk- en 
dorpsgericht werken te proberen de 
bevolking maximaal te interesseren 
voor en te betrekken bij dit project. 
De Dorpsraad Groenekan heeft daar-
bij een faciliterende rol gespeeld, 
o.m. door in de klankbordgroep die 
het proces heeft begeleid de com-
municatie tussen dorpsgemeenschap 

en de gemeente en gemeentelijke 
diensten te stimuleren en te bewaken. 
Er zijn uiteindelijk in de afgelopen 
maanden overlegsessies georgani-
seerd met de belangengroeperingen 
in Groenekan en er zijn  keukenta-
felgesprekken en werkgroepsessies 
met een groot aantal dorpsgenoten 
belegd. Uit al die gesprekken en dis-
cussies resulteerde een conceptvisie 
die tijdens een inloopsessie weer is 
teruggekoppeld naar de bevolking 
van Groenekan in brede zin. De op- 
en aanmerkingen die daar weer op 
ingebracht zijn werden tenslotte ver-
werkt in de definitieve Dorpsvisie op 
Groenekan. Het is een visie geworden 
die door de dorpsgemeenschap is 
samengebracht en daarmee een visie 
van het dorp zelf.

Gezien het grote aantal belangengroe-
pen en het grote aantal individuele 
belangen en de diversiteit aan inbreng 
is het natuurlijk illusoir om te ver-
onderstellen dat in deze visie ieders 
belang en alle op- en aanmerkingen 
in gelijke mate zijn terug te vinden. 
Er zijn  noodzakelijkerwijs keuzes 
gemaakt daar waar wensen/ opmer-
kingen met elkaar strijdig waren. Hoe 
breder een suggestie werd gedragen 
hoe zwaarder die werd meegewogen. 
Voor zover individuele dorpsgenoten 
menen dat hun belangen/ suggesties 
in onvoldoende mate in de visie zijn 
terug te vinden, staat hen natuurlijk 
altijd nog de gebruikelijke weg via de 
gemeentepolitiek open. 
Een visie is uit de aard der zaak geen 
gedetailleerd uitgewerkt plan waar 
tot op de vierkante meter alles al in is 
vastgelegd. Een visie geeft de grote 
lijnen aan waarbinnen allerlei ver-
volgplannen de detailleringen gaan 
bepalen. Voor de Groenekanners dus 
zaak om bij die vervolgplannen (denk 
daarbij b.v. aan structuur-, verkeers-, 
recreatie- en bestemmingsplannen) 
betrokken te blijven en de juiste ver-
taling van de visie (het toetsingska-
der) in die detaillering te bewaken 

en in te grijpen waar detailplannen 
afwijken van de visie.

Het is nu zaak deze visie door de 
gemeentepolitiek verder te laten 
behandelen en tot gemeentelijk beleid 
te maken. Daarmee komt een dwin-
gende relatie tussen de Visie en toe-
komstige gemeentelijke regelgeving.
tot stand.

Overigens: we leven natuurlijk in een 
zeer dyna mische wereld en de visie 
probeert ontwikkelingen tot 2030 in 
beeld te brengen. Het zal duidelijk 
zijn dat in dat licht bezien de actu-
aliteit van de visie periodiek moet 
worden getoetst aan nieuwe omstan-
digheden en daarop eventueel zal  
moeten worden aangepast. Laten we 
bij die actualiseringslagen er voor 
zorgen dat we als dorp weer nadruk-
kelijk de vinger aan de pols en in de 
pap houden.

Namens de Dorpsraad Groenekan
Marius van den Bosch
Voorzitter.

Vanwege de woningbehoefte in onze 
gemeente, ook van mensen met een 
zorg indicatie, is een woonzorgcen-
trum heel gewenst. Oorspronkelijk 
werd gedacht aan de locatie Beuken-
burg in Groenekan. Veel omwonen-
den en diverse stichtingen hebben 
bezwaar gemaakt tegen een woon-
zorgcentrum op deze groene locatie.
Daarom is in opdracht van de gemeen-
teraad en in samenspraak met de 
provincie een onderzoek naar alter-
natieven uitgevoerd. Dit onderzoek 
leidde deze zomer tot de conclusie 
dat locatie De Leijen-zuid een zeer 
geschikte alternatieve locatie is voor 
het woonzorgcentrum. Inmiddels is 
ook overeenstemming met de pro-

jectontwikkelaar bereikt over deze 
nieuwe locatie.

Gedacht wordt aan ongeveer  65  
appartementen in verschillende groot-
tes, bedoeld voor mensen met een 
zorg indicatie. Daarbij zullen voorzie-
ningen worden getroffen voor medi-
sche zorg op maat en maaltijdver-
strekking.

Inloopavond
Op woensdag 10 december aanstaan-
de vindt in het H.F. Wittecentrum een 
inloopavond plaats over de beoogde 
ontwikkeling van een woonzorg-
centrum op locatie De Leijen Z uid. 
Omwonenden en andere belangstel-

lenden zijn van harte welkom een 
kijkje te komen nemen. Het H.F. Wit-
tecentrum is gevestigd aan het Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt.  
Van 19.30 tot 21.00 uur zullen mensen 
van de gemeente en de projectontwik-
kelaar een toelichting geven op de 
plannen. Aan de hand van een aantal 
panelen en schetsen kunt u de ruim-
telijke analys e en een planconcept 
bekijken. Ook zijn er zogenoemde 
referentiebeelden van hoe het woon-
zorgcentrum eruit zou kunnen gaan 
zien. Tijdens de avond kunt u monde-
ling of via een formulier reageren op 
de plannen.

Status van de plannen
Met de keuze voor de locatie De 
Leijen Z uid is een gewenste rich-
ting aangegeven. Er is een ruimte-
lijke analys e gemaakt en er liggen 
planschetsen. Er ligt nog niets vast. 
Wanneer de ruimtelijke procedures 
worden gestart zijn er nog diverse 
momenten voor inspraak. 

B ilthoven, 3 dec ember 2008
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M ededeling:  H et gemeentenieu w s is v olledig in dez e ru br iek opge nomen. A lleen v oor 
de be ke ndmaki ngen en v ergu nningen is een selec tie opge nomen, w aarbi j  in ieder 
gev al alle informatie ov er de dorps ke rnen w ordt v ermeld. V olledige v ermelding v an de 
be ke ndmaki ngen v oor de ke rnen D e Bilt en Bilthov en staan w eke lij ks  in de BiltBu is/
BC  en op de w ebs ite v an de gemeente D e Bilt w w w .de bi lt.n l.

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger &  Bestuur
De commissie van advies voor Burger &  Bestuur vergadert op donderdag 
11 december om 20.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis te 
Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 
uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust.

A genda
Voorzitter: de heer P.H. Boos
Secretaris: mevrouw mr. Drs. J.L. van Berkel

Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders
uitgenodigd.
20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Memo golfbanen
20.35 uur 3. Nota jeugdbeleid
21.45 uur 4. Voortgang project Melkweg te Bilthoven
22.10 uur 5. Fusie van de GGD Midden-Nederland en de GGD Eem-
land
22.20 uur 6. Eenmalige uitkering aan de minima
22.30 uur 7. Vaststellen belastingverordeningen 2009
22.45 uur 8. Verzamelwijziging begroting 2008 van het BRU
22.55 uur 9. Vaststelling kort verslag d.d. 13 november 2008
23.00 uur 10. Mededelingen
 10.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/ m 

november 2008 
 10.2. Overige mededelingen
 10.3. Terugkoppeling regionale organen/ verbonden partijen
23.05 uur 11. Rondvraag
23.10 uur 12. Sluiting 

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie  van advies voor Openbare Ruimte vergadert op donderdag 
11 december om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te 
Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 
uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust.
  
A genda
Voorzitter: mevrouw C.M. van Brenk-van Barneveld
Ambtelijk secretaris: mevrouw G.J. Schouten-Buijs

Voor deze vergadering is/ zijn de betreffende portefeuillehouder(s)
uitgenodigd.
20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Deregulering welstandscommissie
20.45 uur 3. Deregulering kapvergunningregime
21.15 uur 4. Kredietvoorstel inrichting Waterweg te De Bilt
21.30 uur 5. Locatiekeuze woonzorgcentrum Beukenburg
22.00 uur 6. Kadernota Integrale handhaving 2009 
22.30 uur 7. Vaststelling kort verslag d.d. 13 november 2008 
22.35 uur 8. Mededelingen
  8.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/ m 

november 2008 
 8.2. Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
 8.3. terugkoppeling overige regionale organen
22.45 uur 9. Rondvraag
23.00 uur 10. Sluiting

P resentatie Definitieve Dorpsvisie
Groenekan in de Dorpsraad

In de vergadering van de Dorpsraad Groenekan op 24 november is de definitieve visie op de voor Groenkan 
gewenste ontwikkelingen aan de orde geweest. Deze Visie zal nu worden  aangeboden aan de Gemeenteraad 

die haar vervolgens vaststelt.

Inloopavond Woonzorg-
centrum De Leijen
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Bij de Maartensdijkse locatie van 
SWO De Z es Kernen De Bilt zijn 
148 mensen actief als vrijwilliger, 
verspreid over de kernen Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartensdijk 
en Westbroek. Bijna iedereen had 
gehoor gegeven aan de uitnodiging 
van locatiemanager Addy Warmer-
dam voor dit jaarlijks contactmo-
ment. Burgemeester Arjen Gerritsen 
had in zijn overvolle agenda nog een 
moment kunnen vinden om aan 15 
van die geweldige steunpilaren een 
zilveren ereteken van de SWO uit te 
reiken. Allen zijn 10 of meer jaren 
actief als vrijwilliger in één van de 
vier kernen. 

Geschiedenis
Hella van Schaik vertelde in het kort 
iets over de geschiedenis. ‘Ruim 10 
jaar zit de SWO nu hier in Dijckstate. 
Wat waren we blij met deze plek. Ga 
eens na waar we vandaan kwamen.
Deze ouderenwelzijnsorganisatie 

bestaat namelijk al 18 jaar. De eerste 
tijd zaten we in een klein kantoortje 
achter in de kerk aan de Julianalaan. 
Die ruimte werd ook gebruikt door 
een Cesar/ Mensendieckpraktijk en 
door de Kindernevendienst van de 
kerk. Dat hield in dat elke dag alles 
opgeruimd moest worden. Een eigen 
ruimte voor activiteiten hadden we 
niet. Daarmee ook minder activitei-
ten en dus ook minder vrijwilligers. 
Tafeltje-Dekje bestond al wel, maar 
had zich nog niet aangesloten bij de 
SWOM’.

Marijkelaan
‘Daarna werd ons ruimte aangeboden 
door Weidesticht, aan de Marijkelaan, 
waar nu Vitras zit. Al een behoorlijke 
vooruitgang, niet weggestopt ergens 
achterin, meer ruimte, maar nog 
steeds geen eigen grote ruimtes voor 
koersbal of iets dergelijks. En toen, 
ruim 10 jaar geleden hier!  Prachtige 
opening, met nieuw logo. We zagen 

veel kansen voor activiteiten. Voor 
de inloop hadden we ineens heel veel 
vrijwilligers nodig, gastvrouwen en 
gastheren. Ik zag dat somber in. Z ou 
dat lukken zoveel mensen?  Maar ik 
was fout: binnen de kortste keren 
waren er voldoende mensen om hier 
als gastvrouw/ heer op te treden. De 
eerste periode heeft Jo Buitenhuis 
dat onderdeel van de vrijwilligers 
met roosters etc. geregeld en onder 
haar hoede gehad. Na een jaar heeft 
Til Cardinaal het overgenomen en 
zij doet dat nog steeds en wat ons 
betreft naar volle tevredenheid. En 
nog steeds zijn er genoeg liefhebbers 
die hier als gastvrouw/ heer willen 
optreden. Z ij zijn het gezicht van de 
SWO, zij stralen de gastvrijheid uit en 
de filosofie van onze stichting’. 

Meer
Het vrijwilligerswerk betreft niet 
alleen het koffieschenken e.d. bij 
de inloop. Ook wanneer er grote 
bijeenkomsten zijn, zoals bij deze 
happening het geval was. Naast de 
grote groep inloopvrijwilligers zijn 
er natuurlijk nog veel meer andere 
vrijwilligers. Op gevaar af dat zij een 
groep zou vergeten noemde Hella 
van Schaik namen, groepen dus, geen 
individuen. Al heel lang zijn er de 
rijders voor Tafeltje Dekje en de 
koersbalbegeleiders, ook al heel lang, 
de vele docenten van de cursussen, 
zoals de computerlessen, die nu voor 
de hele SWO (dus ook voor De Bilt) 
hier gegeven worden omdat hier een 
goede ruimte is met goede apparatuur 
en goede docenten. Het internetcafé 
met de mogelijkheid om één op één 
te leren met internet om te gaan. De 
docenten van de andere cursussen, 
de organisatie van de muziekuitvoe-
ringen, die gelukkig steeds bekender 

beginnen te worden, de rijders op 
de boodschappenPlusBus, de leden 
van de Klankbordgroep, die hun best 
doen om directie en bestuur op de 
hoogte te houden van wat er leeft in 
Maartensdijk. Mensen die de Help-
desk in de hal van Dijckstate bezet-
ten. De dames die het verstelwerk in 
de recreatiezaal doen, of degene die 
de bridgebijeenkomsten (zowel bij de 
inloop als bij de diverse cursussen) 
begeleiden. En dan zijn er ook altijd 
mensen met een dubbelrol, die dus 
verschillende vrijwilligersactiviteiten 
doen.

Vergeten?
Hella van Schaik vindt het echt te veel 
om op te noemen en is bang groepen 
of mensen te vergeten?  In totaal zijn 
bij deze vestiging van SWO De Z es 
Kernen De Bilt 148 vrijwilligers en 
dat is heel bijzonder. Overal lees je 
dat er steeds minder mensen zijn die 
vrijwilligerswerk willen doen. Een 
afgeronde klus en dan nog maar af en 
toe, wil nog wel lukken, maar struc-
tureel je inzetten voor de medemens 
door iets te doen voor de samenleving 
wordt steeds minder. Vrijwilligers-
werk doen is een bewuste keus, je 
kunt het ook niet doen. Namens het 

bestuur bedankte Hella van Schaik 
alle 148 vrijwilligers voor alle inzet.

Ereteken
Burgemeester Gerritsen sloot zich 
van harte aan bij alle hulde aan het 
adres van al die vrijwilligers en ver-
telde onder de indruk te zijn van 
de massale vrijwilligersbereidheid. 
Hij zei het vrijwilligerswerk uiterst 
belangrijk te vinden en in de vijftien 
onderscheiden personen eigenlijk alle 
vrijwilligers te willen betrekken: ‘Je 
doet geen 10 jaar of meer vrijwil-
ligerswerk, als je het niet leuk vindt. 
Ook hulde aan de SWO De Z es 
kernen De Bilt zelf, als één van die 
organisaties, die het vrijwilligerswerk 
zo uitstekend in hun organisatievorm 
hebben openomen’. Daarom ook vond 
hij het een geweldige eer het zilveren 
ereteken uit te reiken aan Margreet 
van Baarsen, Bep Bosman, Hennie 
Broek, mevr. Eikenaar, Jan Gaasen-
beek, Jenny Gardenier, Gijs de Heer, 
Coby  de Heer, Bep Huiden, Riet 
Schuurman, Ritty Stuyve nberg, Lies-
beth Teipe en Bets van Z ijtveld. Hen-
nie Broekhuizen en Mariëlle Martens 
waren eveneens onderscheiden maar 
verhinderd het eremetaal in ontvangst 
te nemen. 

Beste vrijwilligers:  Om jullie gaat het!
door H enk van de B unt

‘ Om jullie gaat het hier vanavond! ’  Met deze heldere uitspraak gaf H ella van Schaik - Colijn in haar functie 
van voorzitter van SWO De Zes K ernen De Bilt aan wat het belangrijkste item was op de massaal bezochte 

vrijwilligersavond van de Maartensdijkse vestiging van deze ouderenwelzijnsorganisatie.

D e gedec oreerden.

B urgemeester A rjen Gerritsen ondersc heidt J an Gaasenbeek voor ruim 10 
jaar vrijwilligerswerk bij de bridgeinloop van D ijc kstate/SW O .

Z even rij-instructeurs zijn die middag 
met elk een cursist in hun eigen auto 
onderweg voor de rijvaardigheidsles. 

In het theorielokaal worden zeven 
andere ouderen bijgespijkerd in de 
verkeersregels terwijl in een volgend 
lokaal de zeven overige 50 plussers 
één voor één de reactie- en ogen-
test doen. Elke sessie duurt een half 
uur, waarna er wordt (af-)gewisseld. 
Er zijn deze dag ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen. Het gaat er 
gemoedelijk aan toe en er wordt ook 
gelachen. 

Voorzitter van Veilig Verkeer Neder-
land afdeling de Bilt, Gerard Wit-
zenburg, maakt intussen overal een 
praatje en houdt het overzicht. Gerard 
vertelt dat ze in 1995 zijn begon-
nen en dat het vandaag alweer de 
vijftiende cursus is. En tot vandaag 
waren er 344 deelnemers. Hij legt ook 
nog even de betekenis van het woord 

BROEM: ‘BReed overleg Ouderen 
En Mobiliteit’. Hierin werken de 
ANWB, Bovag en Veilig Verkeer 
Nederland samen. 

Geslaagd
Aan het einde van de middag zijn 
alle 21 deelnemers en de instructeurs 
bijeen. De 50 plussers zijn zeer tevre-
den en ontspannen. Vooral diegenen 
die niet dagelijks rijden. ‘Goed om 
dit te doen,’ zeggen ze, ‘Je denkt 
altijd dat je voldoende ervaring hebt, 
maar in deze cursus merk je toch dat 
het goed is om in het steeds drukker 
wordend verkeer, getest te worden. 
Je steekt er weer veel van op.’ Ter-
wijl bestuurslid Otto Doornenbal van 
de Maartensdijkse autorijschool vro-
lijk commentaar rondstrooit, houdt 
bestuurslid Enny Doornenbal-Boog-

aard de administratie bij en vertelt 
dat er ditmaal onder de 42 ouderen 
toch zeven Maartensdijkse deelne-
mers zijn geteld. Z e maakt vooral 
duidelijk dat er op 30 maart volgend 
jaar weer een cursus in Dijckstate te 

Maartensdijk wordt gegeven. Tot slot 
wordt bekend gemaakt dat alle deel-
nemers zijn geslaagd. Het certificaat 
en een boek worden uitgereikt en de 
50 plussers vertrekken tevreden en 
opgefrist naar huis.

Certificaat voor alle deelnemers 
Broemcursus

door K ees P ijpe rs

Vorige week maandag was het in de Biltse vestiging van SWO De Zes K ernen De Bilt aan de J asmijnstraat 6 
behoorlijk druk. Zowel in de ochtend als in de middag volgden in totaal 21 ouderen de opfriscursus voor automo-

bilisten, ook wel ‘ Broemcursus voor 5 0 plussers’  genoemd. A lle 42 deelnemers hebben het certificaat gekregen. 

M aartensdijker H ans N agtzaam bezig 
met reac tietest.

I nstruc teurs en bestuur met o.a. v.l.n.r. O tto D oornenbal, Enny  D oornenbal -  
B oogaard en Gerard van W itzenburg sluiten de lessen af .
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Steeds is een foto van toen gecombi-
neerd met een opname van nu die op 
dezelfde plek is genomen. Maar we 
komen ook heel wat mensen tegen. 
Z o trekken onder meer muziekver-
eniging Vriendenkring, het bestuur 
van de RABO bank en de kerkenraad 
van de Ned. Herv. Kerk aan ons 
voorbij. De gezichten van toen die 
zijn vervangen door de gezichten van 
de opvolgers van nu. Verschillende 
inwoners hebben, naast de foto’s van 
verzamelaar Theo Schouten, opna-
mes uit hun eigen archief beschikbaar 
gesteld. Daaronder Wout van Winssen 
en mevrouw Schuurman. Theo Schou-
ten, die hier veertig jaar postbode 
was, heeft de teksten geschreven en 
daarvoor veel bezoeken afgelegd bij 
oudere ingezetenen. ‘Reuze gezellig 

was dat altijd’, vertelt hij, ‘maar het 
kostte ook heel veel tijd want ze raak-
ten niet uitgepraat.’ Bij de aanbieding 
gaf hij als zijn mening dat niet iedere 
verandering in het dorp een verbe-
tering is geweest. ‘Maar je kunt nu 
eenmaal niet alles bij het oude laten’, 
gaf hij toe. Belangrijk vond hij dat de 
inwoners van de twee dorpen zich er 
nog altijd thuis voelen.

Tijdsdocument
Burgemeester Gerritsen, die ove-
rigens ook het voorwoord van het 
boekje heeft geschreven, noemde het 
boekje een tijdsdocument wat heel 
herkenbaar is. Hij vertelde dat hij nu 
al weer een tijdje burgemeester is. 
Daardoor herkende hij ook al ver-
schillende mensen die in het boekje 

voorkomen. Het vastleggen van de 
historie is belangrijk meende hij en 
verwachtte dat het boekje zeker veel 
aftrek zou vinden. Theo Schoten, de 
initiatiefnemer, toonde zich verheugd 
dat deze uitgave er nu was en ook 
blij met de samenwerking die hij met 
Rienk Miedema had gehad. Er zijn 
850 boekjes gedrukt.

Museum
Schouten zelf heeft nog veel op zijn 
programma staan. Z o hoopt hij dat er 
binnen afzienbare tijd een streekmu-
seum van Oud Maarsseveen, West-
broek en Tienhoven zal komen.  Men 
heeft al een oude boerderij op het 
oog waar het museum gevestigd zou 
kunnen worden. De gemeente Maars-
sen staat er positief tegenover en wil 

er aan meewerken. Wel moet hier 
voor het bestemmingsplan worden 
gewijzigd. In dat museum zal dan 
de uitgebreide collectie van Schou-
ten een plek krijgen. Het gaat daar-
bij om een kaasmakerij, een oude 
kruidenierswinkel annex postkantoor, 
een smederij, een timmerwerkplaats, 
gereedschappen uit de veenwinning 

en een in oude plaatselijke stijl inge-
richte huiskamer. Nu is dit alles nog 
ondergebracht in de woning van Theo 
Schouten zelf. Hij zal te zijner tijd 
zijn hele collectie schenken aan dit 
museum wat dan beheerd zal worden 
door een nieuw op te richten stich-
ting. Voor het zover is moet er wel 
nog heel veel gebeuren.

‘ Groeten uit Westbroek en A chttienhoven’  
boordevol nostalgie

door M artijn N ekkers

Op zaterdag 29 november heeft burgemeester A rjen Gerritsen tijdens de H obbyb eurs in het dorpshuis van 
Westbroek het eerste exe mplaar in ontvangst genomen van ‘ Groeten uit Westbroek en A chttienhoven toen 

en nu’ . Een lange titel voor een klein maar prachtig uitgevoerd boekje. H et is samengesteld door 
Theo Schouten en Rienk Miedema. H et geeft een beeld van deze twee naast elkaar gelegen 

polderdorpen van zo’ n vijftig jaar geleden en hoe het er tegenwoordig is. 

B urgemeester Gerritsen kijkt in het boekje. N aast hem Rienk M iedema ( l)  en 
Theo Sc houten.

Tot zeven jaar geleden werkte Anne-
lies in de verzekeringsbranche in 
Amsterdam en ook haar echtgenoot 
was werkzaam in deze branche. De 
files en de daarmee verloren tijd wer-
den een struikelblok en toen zich de 
mogelijkheid voor deed om een eigen 
zaak te beginnen was de keuze snel 
gemaakt. Begonnen aan de Lindelaan 
in Loosdrecht, zagen ze na een jaar 
het pand aan de Rading vrijkomen. 
Alles hebben ze samen opgebouwd, 
nog slechts een paar kleine verande-
ringen staan op de wensenlijst.

K waliteit en service
Onze afspraak hebben we gemaakt 
in de Linnerie en Bedderie zelf met 
daarbij wel de opmerking dat als er 
klanten binnenkomen ze wel even 
eerst geholpen worden. Het tekent 
het gevoel voor service dat Annelies 
en Peter uit willen stralen. Service en 
tijd voor de klanten. Annelies vertelt 
over de afgelopen jaren: ‘We hebben 
de zaak helemaal zelf opgebouwd. 
We zijn begonnen gewoon op het 
cement en hebben van lieverlee de 
zaak gemaakt tot wat hij nu is. We 
willen nu nog de pui veranderen, 
een nieuwe toonbank maken en wat 
aan de verlichting doen: dan is het 
echt klaar’. De zaak oogt aan de 
voorkant niet zo groot maar dat is 
schijn. Achter de pui zit een zaak van 
350 vierkante meters, waarin bed-
den en complete slaapkamers staan 
opgesteld van onder andere Pullman 
en M-line. De zaak richt zich niet 

alleen op volwassenen, er staan ook 
juniorbedden. ‘Een zaak is natuurlijk 
nooit groot genoeg. Je kunt niet alles 
showen, daarom hebben we op papier 
nog veel meer modellen die we kun-
nen leveren. Natuurlijk leveren we 
er ook allerlei soorten matrassen en 
lattenbodems bij. We hebben ook al 
een goede boxspring vanaf 700 euro. 
Mensen denken vaak dat een box-
spring heel erg duur is maar dat valt 
dus wel mee’. De Linnerie biedt dek-
bedden, dekbedovertrekken, kussens, 
hoeslakens en spreien aan in bijna 
elke maat van merken als Lorena, 
Beddinghouse, VanDijck, Essensa en 
Town & Country . Daarnaast is er 
ook nog een ruime sortering gewone 
lakensets en dekens aanwezig. 

Openingstijden
Linnerie en Bedderie Annelies is 
geopend van dinsdag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
‘Maar als mensen alleen ’s avonds 
een mogelijkheid hebben om langs te 
komen kunnen we ook een afspraak 
maken. Bovendien bezorgen we in de 
regio gratis en in alle gevallen is ook 
het plaatsen en monteren voor onze 
rekening. Als het nodig is pakken we 
ook nog zelf de stofzuiger erbij’. 

Het adres is Rading 46a in Loosdrecht 
(tel. 035 5823668 of 06 53146733) 
en er kan gratis voor de deur wor-
den geparkeerd op de eigen parkeer-
plaats. 

Linnerie en Bedderie A nnelies:  
K waliteit en service

T er ke nnismaki ng 10%  kor ting

door M arijke D rieenhuizen

Linnerie en Bedderie A nnelies is alweer 6 jaar gevestigd aan de Rading vlakbij de K norr 
en het gemeentehuis in Loosdrecht. De Bedderie wordt gerund door A nnelies Schrijver- van der H oeven 
en haar echtgenoot P eter. Ter kennismaking bieden zij de lezers van De Vierklank de aankomende twee 

weken een korting van 10% aan.

A nnelies:  ‘Een zaak is natuurlijk nooit groot genoeg. J e kunt niet alles  
showen, daarom hebben we op papi er nog veel meer modellen die we kunnen 
leveren’.

Dat wil ik ‘ effe’  kwijt…
Normaal is het niet mijn ding om te reageren op vooroordelen die sommige 
mensen hebben ten aanzien van Westbroek. In dit geval wel, op het stukje van 
de heer Nico Post, te Maartensdijk in De Vierklank van 26 november jl.

Deze beste man omschrijft Westbroek als een slaapdorp, bejaardenoord en 
- wat hij wel goed heeft- een stiltegebied, Dat staat ook aangegeven op de 
bordjes als je het dorp inkomt, vlakbij de bordjes welkom en tot ziens. Maar 
zeer waarschijnlijk heeft hij die nog nooit gezien, net zoals de mensen die 
de grote borden al niet zien met de tijden van de geslotenverklaring erop. 
Die mis je echt als je met deze snelheden door het dorp raast en vaak ook 
nog met een mobieltje aan je oor. En die borden staan er niet voor niets 
toch?
Alleen zijn er een hoop mensen die hier erg gefrustreerd van zijn geworden, 
omdat ze nu een andere sluiproute moeten zoeken, want de Tom Tom geeft 
deze alternatieve route echt aan hoor als de snelste nog wel. Maar zoals 
dhr. Post omschrijft kan hij niet meer genieten van de vrije natuur op weg 
naar zijn werk, maar Westbroek is gewoon open hoor, tijdens de gesloten-
verklaring ook voor fietsers vooral en dat is pas genieten zo heerlijk in de 
buitenlucht en natuur met de wind door je haren op je ijzeren ros (natuur).
Alleen moet u dan wel oppassen dat u dan niet van uw fiets af wordt 
gereden heer Post, door al die automobilisten die deze gesloten verklaring 
negeren en net doen of ze de borden niet zien, of willen zien, want de Tom 
Tom geeft dit toch aan je hoeft zelf niet meer te denken en kijken naar de 
borden. Want als je een dergelijk bordje voor een geslotenverklaring al niet 
kunt zien, laat staan dat je dan een bordje met welkom wel ziet.
En wat betreft aan ander mensen denken, dat doen ze in Westbroek heel 
goed, maar ze denken daar ook aan hun kinderen die iedere ochtend en 
middag als vogelvrije projectielen de stroom van auto’s moeten zien te 
ontwijken om gewoon, ongeschonden op school te verschijnen.
En wat dat betreft is Westbroek een warm en sociaal nest, dat de handen 
ineen heeft geslagen om dit voor elkaar te krijgen en dat is ze gelukt. Ook 
dankzij de medewerking van de gemeente de Bilt die dit gevaar juist wist 
in te schatten.
Er zullen dan ook altijd mensen zijn die dan Westbroek proberen neer te 
zetten als een achtergebleven gebied of slaapdorp bejaardenoord etc. etc. 
Maar vooral blijven denken dat ze in Westbroek allemaal slapen en ieder-
een met geen ontheffing nu netjes om Westbroek heen rijd tijdens de tijden 
dat het is afgesloten, dan houden ze daar lekker de rust in hun mooie dorp 
(Welterusten).
 
H arry  V erhoef , Tienhoven

O p de bordjes staat aangegeven:  ‘St iltegebied’. 



 De Vierklank 14 3 december 2008

BORDER COLLIE pups geb. 
02-10-2008 groeien in huis op 
zijn geënt en ontwormd 2 reu-
tjes zoeken een goed tehuis 
prijs n.o.t.k. Tel. 035-5772036.

Sint Tip!  Prachtige houten hob-
belpaard (nieuw) dubbelkado. 
€2 2,50. Leuke metalen “ Tonet”  
stoel met webbingzitting. € 22,-
. Rond rieten bijzettafeltje 
50 cm. met afneembaar blad 
(opbergruimte). € 12,50. Tel. 
06-54665050

Kerstboomverlichting voor 
buiten 16 grote kaarsen +  5 
res. lampjes. € 8,-. Tel. 0346-
212492.

2 stel fietstasjes, lowriders voor 
vó ó rop bruin canvas p/ s. € 8,-. 
Samen € 15,-. Kunstschaatsen 
mt 37. wit € 5,-. Tel. 0346-
212492

2 Lichtbr. houten tafeltjes 1 
63x33x40. 1 Rond 53x35 cm. 
Beide met 2 tableaus. € 10,- p.s. 
Samen € 17,-. Moet je zien!  Tel. 
0346-212492

Bed 1 pers. 90x2000 cm. 
met onderkastje +  lat. bodem 
+  matras. € 50,-. Tel. 0346-
212860

Opvouwbaar logeerbed. € 10,-. 
Tel. 0346-212860.

Leren poef zwart maat 
50x50x40 vierklank. € 15,-. Tel. 
0346-213715

Blauw wollen vloerkleed 
2.40x1.70 mtr. € 30,-. En 
Vierklank grenen salontafel +  
la. € 20,-. Tel. 0346-212806

Campingbedje in blauw met 
beige accenten. € 20,-. Tel. 
0346-214040

Lichteiken (tv-)kastje met 2 
deurtjes. 51x80x45 cm. € 25,-. 
Tel. 0346-214040

Lichteiken stereokast met 
rookglazen deur en laatje. 
Bovenklep van open t.b.v. pla-
tenspeler 96x48x43 cm. € 25,-. 
Tel. 0346-214040

Gratis LOI basiscursus Frans 
uit 1993/ 1994 compleet incl. 4 
cassettebandjes t.b.v. uitspraak. 
Tel. 0346-214040

Gratis af te halen ±  85 grijze 
30x30 tegels, één soort. Tel. 
06-15521233, Maartensdijk

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

Te koop aangeboden

N ootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

P ersoneel gevraagd

Te koop gevraagd

Diversen 

P ersoneel aangeboden

FIETS SERVICE CEN TRU M MA A RTEN  V. DIJ K
GRU TTOLA 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 4967985

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

Schoonmaakbedrijf van Vulpen facilitair
www.van-vulpen-facilitair.nl
Tel. 035-5827277 b.g.g 06-54635503

Veel animo voor Muziekmarathon
door M arijke D rieenhuizen

Z aterdag 29 november werd de 24ste Maartensdijkse Muziekmarathon gehouden 
in De Vierstee in Maartensdijk. De opening werd verricht door de plaatselijke 
historicus Anne Doedens. De organisatie was in handen van Kitty Donker en 
Martin de Boer (namens de Muziekschool De Bilt). Er was grote belangstelling, 
wat onder andere tot uiting kwam in niet minder dan 42 optredens. 

De leeftijd van de deelnemers varieerde van heel jong tot op al wat oudere leef-
tijd, er werd gezongen en er werd muziek gemaakt door solisten en ensembles op 
diverse muziekinstrumenten. Onder de deelnemers waren ook een aantal Maar-
tensdijkers: De twaalfjarige Jalissa Beishuizen (foto) speelde op saxofoon, Celine 
van Es op dwarsfluit speelde samen met Henk van Voorst op piano, dezelfde Henk 
van Voorst speelde ook nog met Annelore Terlouw en Edwin Droogendijk piano 
six mains. Z ij speelden stukken als ‘In march time’,’ Swayi ng’ en ‘Tarentella van 
E. Markham Lee’. 

Ju ry
Ook Riet Schuurman deed weer mee. Samen met Syt ske Behers en Luuk Draaijer 
zong zij stukken van Mozart en Beethoven. Elk optreden werd beoordeeld door 
de deskundige juryl eden Gerard Smit, Truus Nijessen en Ingrid Boerwinkel. De 
deelnemers werden verdeeld in vier categorieën: In de eerste categorie (7 tot 
11 jaar) kreeg Lara Hemmelder de meeste punten voor haar spel op blokfluit. 
Dominic Hannawi op piano behaalde de eerste plaats in de categorie tot 18 jaar, 
Dorien van Elzakker, op klarinet, won de categorie vanaf 18 jaar en het duo David 
Crommentuin en Femke Van Hout op respectievelijk fluit en harp speelde bij de 
ensembles naar de mening van de jury het mooist. 

J alissa B eishuizen spe elde op sax of oon.

Wil je data weten van activiteiten van Sojos, of 
bijvoorbeeld foto’s bekijken, dan kun je de Sojos 
website bezoeken. De website van Sojos is te vin-
den op www.freewebs.com/ sojos1

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 3 december zijn alle basisschoolkin-
deren vanaf 6 jaar weer welkom op de tweeweke-
lijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. Er 
wordt weer een superleuk programma aangeboden 
door Hassan en zijn enthousiaste vrijwilligers. Deze 
keer kunnen jullie onder begeleiding werken aan 
gedichten voor Sinterklaasavond, of werken aan 
je surprise. Heb je een idee voor je surprise, neem 
dan wel de materialen daarvoor zelf mee, zodat je 
er tijdens de spelletjesmiddag aan kunt werken. 
Deelname aan de middag van 14.00  tot 16.00 uur  
is gratis. Op woensdag 17 dec. is de erop volgende 
spelletjesmiddag weer.

Sportbus 
Aanstaande donderdag 4 december 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.

‘ Famous’  disco voor middelbare scholieren
Op vrijdag 12 dec. presenteert Sojos met trots de 
eerste editie van ‘Famous’. Famous is een idee 
van twee meiden uit Maartensdijk en Bilthoven 
(Babette en Kim) die de avond ook organiseren. 
Het zijn discoavonden voor de leeftijdsgroep 12 t/ m 
16 jaar. Deze eerste avond staat geheel in het teken 
van ‘Hip Hop’. Dit is dan ook meteen de dresscode. 
Ook zullen er bijvoorbeeld twee Rapgroepen optre-
den en zal er een breakdance performance worden 
opgevoerd. Te vet om waar te zijn toch ?  Eindelijk 
een eigen Brothers of Eigenwijz in Maartensdijk. 
De entree bedraagt 5,- euro (U-pas 2,50). De avond 
begint om 20.00 uur en is om 23.45 uur ten einde. 
Legitimatie verplicht. Er wordt op de Famousavon-
den geen alcohol geschonken en ook andere vormen 
van drugs zijn ten strengste verboden.

Live bands
Z et vast in je agenda;  op zaterdag 13 dec. zullen er 
weer vier regionale live bands optreden in Sojos. 
Z ij zullen strijden om een plaatsje in de finale van 
‘Het Geheim van Maartensdijk’ op 28 februari. 
Deelnemende bands zijn Second 7 (rock ala pearl 
jam), Electric Alley Cat (electro pop), Z ion Grooves 
(reggea) en The Q  (pop-rock). De zaal is open vanaf 
19.00 uur en de eerste band speelt vanaf 20.00 uur. 
De entree is gratis.

Sojos A genda

Lieve OPPAS gezocht bij ons 
thuis in Westbroek voor 2 mid-
dagen in de week (maandag en 
dinsdag). Tel. 0346-282202 of 
06-24833550.

GASTOUDER voor 3 dgn. p.w. 
in Groenekan gevraagd. Tel. 
06-52684503

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

VERLOREN fietstas inh. blauw 
regenpak fietspomp plaksetje. 
Tel. 0346-213524

Voor een stevige arm om mijn 
schouder en een hand aan mijn 
rollator wil ik de vriendelij-
ke heer die mij vrijdagmor-
gen 21 nov. van C1000 naar 
Dijckstate bracht heel hartelijk 
BEDANKEN . A. Z egner van 
Schaik.

Kom naar BETTY ' S CORNER 
voor uw feestkapsel!
Elke vrijdag en zaterdag in 
maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022
Z org voor uw haar!

Wie heeft er voor de winter 
een plekje voor mijn Renault 
CAMPERTJE van de huy de-
coperweg Tel. 0612452447 
Simone

SAX OFOON 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 Viny l met kortin-
gen tot 70 %  .Tel 06 30186342 
of kijk op www.mevoshop.nl

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

Wie o wie kan mij aan zelfstan-
dige woonruimte in (omgeving) 
Groenkan helpen. Gezien mijn 
werk voor De Vierklank wil ik 
graag (i.p.v. mijn prijzige huis 
in Hilversum) een huisje hier 
in de omgeving. Huur max. €  
500. Heeft of weet u iets?  Bel 
06-53538179

Gevonden onder het viaduct in 
Groenekan: sleutel met stukje 
key koord. Tel. 0346-214520 
Na 20.00 uur.

Bianca voor uw NAGELS!  Bel 
06-14433481

( leerling)  schadehersteller
Wij zoeken een enthousiaste medewerker met technisch 
inzicht die voldoening haalt uit het maken van een mooi 
stuk werk.
Interesse:  Bel naar of kom langs bij  
Autoschade Bernavo. Industrieweg 36 Maartensdijk.  
Tel: 0346-213059 en vraag naar Bernard van Voorst. 
Of stuur een e-mail : bernavo@zonnet.nl.
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De laatste drie wedstrijden kon trai-
ner Evre een beroep doen op een 
aantal jeugdspelers. Binnen de club 
is kortgeleden besloten om de jeugd-
spelers dit seizoen in de A-junioren 
te houden. Langs de lijn was er niet 
zoveel begrip voor die beslissing, 
want de jeugdspelers waren vooral in 
de voorhoede een duidelijke verster-
king voor de hoofdmacht van SVM. 
Misschien dat de jeugd volgend sei-
zoen doorstroomt naar de selectie, 
maar dat kon wel eens betekenen, dat 
zij daar in aanraking komen met het 
fys ieke voetbal in de 4e klasse. Als 
SVM blijft presteren als afgelopen 
zaterdag is een degradatie naar die 
klasse onvermijdelijk.

Geen geluk
Z aterdag kwam SVM niet slecht uit 
de startblokken. Al in de 4de minuut 
raakte spits Marco Willemse de lat. 

SVM miste daarmee het geluk op een 
snelle voorsprong. Het beeld van de 
rest van de wedstrijd was een strijd 
van twee matige ploegen die nauwe-
lijks kansen creëerden. Voor SVM 
was de grootste kans voor Henri 
Stone die kort voor rust uit een scrim-
mage bijna scoorde. Na rust was er 
een grote kans voor Renswoude maar 
de zaterdag attent keepende Richard 
de Groot redde de bal uit de verre 
hoek. 

Venijn in de staart
Tot 10 minuten voor tijd konden beide 
ploegen geen aanspraak maken op de 
overwinning. Het venijn zat ‘m in 
de staart. Z oals zo vaak kwam SVM 
achter uit een zogenaamde standaard-
situatie. Dit keer was het een corner, 
die door een speler van Renswoude 
ingekopt werd. Renswoude dacht 
daarmee zo kort voor tijd de winst 

binnen gehaald te hebben. Maar SVM 
toonde eindelijk veerkracht. Het was 
de van een blessure teruggekomen 
Michel Kemp die de gelijkmaker op 
zijn conto mocht schrijven. De ver-
dediger ging dicht bij het doel van 
Renswoude op wilskracht goed door 
en zijn ingeschoten bal werd door 
Renswoude zelf in het doel gewerkt. 
Met 1-1 kon iedereen vrede hebben. 
SVM wilde echter meer en dacht 
Renswoude er nog onder te kunnen 
krijgen. Dat liep slecht af want vlak 
voor het eindsignaal liep Renswoude 
nog een keer door de verdediging en 
nam toch de volle drie punten mee 
naar huis.

Tweede seizoenshelft
SVM likte in de kleedkamer teleur-
gesteld de wonden. Vooral voorin 
mist SVM stootkracht. Bovendien 
lijkt het, dat SVM een mannetje te 

kort komt op het middenveld. Afval-
lende ballen zijn meestal voor de 
tegenstander. Daardoor is er op het 
middenveld geen rust en spelen de 
linies teveel uit elkaar. De terugkeer 
van Michel Kemp gaf al wat hoop 
voor de toekomst. Ook Björ n Engel 
was weer van de partij, maar kon 
nog geen potten breken. In zicht is 
de terugkeer van Jorgen Straalman 

(terug van een verre reis) en van 
Lennart Fijen (blessure) Dus er is 
nog wel wat hoop om in de tweede 
seizoenhelft wat goed te maken. Maar 
dan moeten de neuzen binnen SVM 
wel allemaal dezelfde richting op 
staan. De tweede seizoenshelft begint 
zaterdag met de uitwedstrijd tegen 
Candia dat op de tweede plaats achter 
koploper Nieuwland staat.

SVM ook tegen Renswoude onderuit
SVM heeft afgelopen zaterdag de thuiswedstrijd tegen Renswoude onnodig met 1-2 verloren. 

De doelpunten werden in het slot van de wedstrijd gemaakt. Door het verlies blijven de Maartensdijkers 
op de laatste plaats in de derde klasse D.

SV M  moest toezien hoe Renswoude door een doelpunt  in de laatste minuten 
de punt en mee naar huis nam. ( f oto J eroen K emp)

Voor dit thuisduel was Tweemaal Z es 
uitgeweken naar De Bilt, dit wegens 
gebrek aan zaalruimte in De Vierstee. 
De wedstrijd begon gelijkopgaand. 
Nieuwerkerk kwam op een 1-2 voor-
sprong, maar Tweemaal Z es trok dit 
minimale verschil snel gelijk. Nieu-
werkerk speelde in het begin met 
het vertrouwen van een koploper, 
maar wist dit niet om te zetten in een 
voorsprong. Dit kwam mede door een 
aantal belangrijke treffers van Frank 
Timmer in de eerste helft. Mooi was 
het vertoonde spel voor de rust niet, 
spannend wel. Beide ploegen zochten 
met een ruststand van 9-9 de kleedka-
mers op. Na rust wist Tweemaal Z es 
de score te openen, maar ook dit keer 
kwam Nieuwerkerk langszij. 

Tweemaal Z es kwam in deze fase met 
twee doelpunten voor. Het tweede 
aanvalsvak van Tweemaal Z es had 
wat moeite met de lengte van de twee 
Nieuwerkerk heren (met name die 
van Paul Hogerwaard), die veelvuldig 
trachtten in te zakken om ballen te 
stelen. Hierdoor schoot af en toe de 
twijfel in de eigen aanval. Carlijn Vos 
scoorde later in de tweede helft twee 
belangrijke doelpunten in dit vak. 
Met nog slechts drie minuten op de 
klok faalde Wouter van Brenk vanaf 
de strafworpstip bij een stand van 
16-16 en de bal ging naar de over-
kant. Aanvankelijk leek het hierdoor 
voor Tweemaal Z es een lastige eind-
fase te worden, maar de verdediging 
wist snel de bal weer te onderschep-
pen. Vervolgens werd de wedstrijd 
met twee schoten van diezelfde van 
Brenk alsnog besloten in het voordeel 
van Tweemaal Z es. Nieuwerkerk-
schutter Kores Punt, die zelf redelijk 
onzichtbaar was, kreeg hierdoor voor 
de tweede keer in drie duels acht 
tegentreffers te verwerken. De laatste 
twee doelpunten kwamen mede tot 
stand vanuit een sterk collectief vak 
dat samenwerkte voor dit goede eind-

resultaat. Z o verloor Bart Drost geen 
enkel duel in de korfzone tegen de 
lange Jake Oudijk en toonde daarmee 
andermaal aan dat zijn kwaliteiten 
voor Tweemaal Z es onmisbaar zijn.

Tweemaal Z es heeft in dit spannen-
de duel hard moeten werken voor 
de punten. Mede door de aanwezig-

heid en trouwe steun van de T-Z ide, 
werd dit resultaat behaald. Eindstand: 
18-16. 
Volgende week gaat Tweemaal Z es 
op bezoek bij SDO uit Kamerik, waar 
sporthal ‘De Schulenburch’ altijd 
bomvol is. SDO verloor dit weekend 
met 21-19 van GKV uit Gorinchem. 
Aanvang: 19.30 uur.

Tweemaal Zes verslaat N ieuwerkerk 
Tweemaal Zes had dit weekend, na een onnodige nederlaag bij Oranje Wit vorige week, wat recht te zetten. 

N ieuwerkerk was na twee wedstrijden de koploper. In een spannend duel, waarin beide ploegen nooit meer dan 
twee doelpunten van elkaar stonden, trok Tweemaal Zes in de slotfase verdiend aan het langste eind:  18-16.

Een spe lmoment uit de wedstrijd van Tweemaal Z es. ( f oto P aul M eerstadt) .

DOS verliest opnieuw
Afgelopen zaterdag moesten de Westbroekse korfballers van DOS aantre-
den tegen Tiel ’72. Tiel had een prima veldseizoen gedraaid en DOS was 
dus gewaarschuwd. Toch werden de kansen van tevoren als goed ingeschat. 
DOS begon dan ook goed en nam de voorsprong. De posities werden goed 
ingevuld en ook de afronding was vaak goed. Ruststand was 5-5. Na rust 
begon Tiel ’72 fys ieker te spelen, waardoor DOS zich vaak irriteerde. Dit 
resulteerde in veel plaatsfouten en onzorgvuldige aanvallen. Tiel ‘72 wist 
echter wel regelmatig te scoren en nam zo een voorsprong van 6 doelpun-
ten. Ook de wissels, waaronder Kees van Barneveld, die heel wat weken 
uit de roulatie was vanwege een tijdens korfbal opgelopen gebroken hand, 
konden het tij niet keren. Tiel ’72 ging lange aanvallen spelen en wist de 
bal daardoor te lang uit de Westbroekse aanval te houden. DOS verloor 
daardoor met 13-7. Volgende week speelt DOS tegen Hebbes thuis, maar 
dan wel in De Bilt, vanwege ruimtegebrek in De Vierstee. 

P epernoten 
bij 

Ju dokan
Afgelopen zaterdag heeft Judokan 
Maartensdijk haar jaarlijkse Peper-
notentoernooi gehouden. Voor dit 
judotoernooi worden verschillende 
sportscholen en verenigingen uit de 
regio uitgenodigd. Onder het belang-
stellende oog van veel toeschouwers 
werden de wedstrijden gespeeld. De 
deelnemers in de leeftijd van 4 tot en 
met 15 jaar streden in verschillende 
gewichtsklassen om de medailles. 

Voor dit toernooi had Kapper Hans 
een speciale bokaal ter beschikking 
gesteld. Deze bokaal was voor de 
deelnemer, die de mooiste technie-
ken liet zien. Bij de jongste groep 
ging deze bokaal naar Merel van der 
Kamp en bij de middengroep naar 
Merel Visser. Beiden waren van uit-
genodigde verenigingen. 

De bokaal voor de oudste groep 
bleef in Maartensdijk, want Marije 
Hartman won deze met een keurige 
controle van een niet gebruikelijke 
houdgreep.

M arije H artman houdt de bokaal in 
haar greep.

Mevrouw Van H ooijdonk 
als raadsadviseur

M evrouw Franske van H ooijdonk treedt pe r 1 januari 2009 in dienst bij de 
grif f ie van de gemeente als raadsadviseur tevens loc ogrif f ier. Z ij was de 
unanieme keuze van de selec tiec ommissie en de adviesc ommissie [ GG] . 
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Op zondag 7 december ontvangt de 
Bilthovense pianist X avier Boot voor 
het derde achtereenvolgende jaar een 
aantal muzikale vrienden in een dub-
belconcert. X avier Boot ontvangt 
de bariton Michael Wilmering en 
de mezzosopraan Bernadeta Astari. 
Deze concerten worden georgani-
seerd door Muziekpodium De Bilt. 

In het Muziekpodium De Bilt parti-
ciperen de Concert Commissie van 
de Biltse Muziekschool, de Stichting 
Kunst en Cultuur De Bilt en het Wal-
ter Maas Huis.

De concerten worden gegeven om 
11.00 en om 16.00 uur in de Julius 
Rönt genzaal van de Biltse Muziek-
school, De Kwinkelier 47 te Biltho-
ven. Op het programma staan Aria’s 
en liederen van o.a. Schubert, Mozart, 
Mendelssohn en Richard Strauss. 
X avier speelt solo de pianosonate nr.2 
in d klein ‘The Tempest’ van Ludwig 
van Beethoven.

Student
X avier Boot (18) kreeg zijn eerste 
pianolessen aan de Biltse Muziek-
school van Truus Nijessen. Inmiddels 
is hij student aan het Koninklijk Con-
servatorium Den Haag bij Rian de 
Waal. Hij heeft al ruime concerterva-
ring in binnen- en buitenland en won 
diverse prijzen. Bij deze concerten 

nodigt hij de Indonesische mezzo-
sopraan Bernadeta Astari (winnares 
Nationaal Prinses Christina Con-
cours) en de Colombiaanse bariton 
Michael Wilmering. Beiden studeren 
aan het Utrechts Conservatorium bij 
Henny Diemer.

De entree bedraagt voor volwasse-
nen 10.00 euro en de jeugd t/ m 19 
jaar betaalt 7,50 euro. Reserveren 
wordt aangeraden. Kaarten zijn direct 
te bestellen door overmaking van 
het totaalbedrag op rekening 494204 
t.n.v. Cyr il Boot te Bilthoven o.v.v. 
ochtend- of middagconcert en het 
gewenste aantal kaartjes. Kaarten zijn 
tevens verkrijgbaar bij de admini-
stratie van de Biltse Muziekschool 
op werkdagen van 10.00 tot 15.00 
uur en bij Primera De Kwinkelier 
(Winkelcentrum De Kwinkelier) en 
een half uur voor de voorstelling aan 
de kassa. 
Voor meer informatie bel 030 2283026 
of mail: info@biltsemuziekschool.nl.

Dat wil ik ' effe'  kwijt....
Een reactie op ‘Dat wil ik ' effe'  kwijt...’ in De Vierklank van 26 november 
jl. van Nico Post.

Ik ben het helemaal eens met Nico Post. Ook ik moet ongeveer 1,5 uur 
per dag onnodig omrijden om naar mijn werk te komen op Industrieterrein 
Lage Weide (aan de kant van Maarssenbroek). Sinds het jaar 2000 rijd ik 
de meest logische en snelste route vanuit Maartensdijk door Westbroek naar 
Lage Weide. Nu moet ik onnodig omrijden en file rijden om bij mijn werk 
te kunnen komen.

Dat betekent dus minder vrije tijd en extra reiskosten. Dit allemaal omdat de 
bewoners van Westbroek s'  ochtends en ’s middags zo min mogelijk verkeer 
door ‘hun’ dorp willen. We leven in de randstad en daar is het rond de spits 
nou eenmaal druk. Door wegen in de spits af te sluiten voor ‘sluipverkeer’ 
ontstaan er alleen maar meer files en is er meer milieuverontreiniging. Ook 
ik zie dat mensen in Westbroek meerdere auto’s hebben;  dus zelf nemen de 
bewoners van Westbroek ook deel aan het verkeer. Ik vind dat de bewoners 
van Westbroek andere automobilisten niet kunnen verwijten dat zij gebruik 
maken van ‘hun’ openbare weg om naar het werk te gaan.

Ik rijd ook nog steeds ‘stiekem’ door Westbroek omdat ik echt geen andere 
keus heb. Omrijden en 1,5 uur onnodig extra reistijd en reiskosten is voor 
mij geen optie. Daarom vraag ik de Gemeente De Bilt en de bewoners van 
Westbroek: ‘Geef de bewoners van Maartensdijk en Hollandsche Rading 
die voor hun werk afhankelijk zijn van de route door Westbroek een ont-
heffing’!

Ric k J anssen, M aartensdijk

P iano - en zangrecital

D e B ilthovense pi anist X avier B oot 
ontvangt de bariton M ic hael W ilme-
ring en de mezzosopr aan B ernadeta 
A stari in een zgn. dubbelc onc ert.

Afgelopen week hebben alle leerlin-
gen van de Martin Luther Kingschool 
pepernoten gemaakt en natuurlijk ook 
gegeten. Al vele jaren is het een goede 
traditie om voor 5 december peperno-
tendeeg te kneden en er pepernoten 
van te draaien en vervolgens het bol-
letje weer wat platter te maken. Alles 
wordt op grote bakplaten verzameld 
en opgehaald door Annemieke Bos 
van de plaatselijke bakkerij van deze 
naam. In de pauze tussen de middag 
wordt alles in de bakkerij aan de 
Dorpsweg gebakken en ’s middags 
kan er genoten worden.

De medewerkers van Bakkerij Bos 
hebben het rond dit soort dagen altijd 
extra druk. Wat navraag levert het 
volgende lijstje op voor 2008: 250 
kilo pepernoten, 1200 amandelletters, 
2000 banketstaven, 500 kilo specu-
laasjes en 600 chocoladeletters. Voor 
het bakken van de pepernoten van de 
leerlingen van de basisschool houden 
ze altijd een plekje vrij. Annemieke 
Bos ontving uit handen van adjunct 
directeur Corinne Bunschoten een 
mooie bos bloemen als dank voor 
het werk. De kleuters waren, bijna 
allemaal, meer geïnteresseerd in het 
resultaat.

D e leerlingen van groep 1- 2- B  van basissc hool M artin L uther K ing bedanken 
A nnemieke B os voor het bakken van hun pe pe rnoten.

Z aterdagavond 22 november jl. zijn 
de over het algemeen wat oudere 
bewoners van het Maertensplein weer 
eens door een stuk of 20 ongemanier-
de Maartensdijkers van plusminus 15 
jaar en ouder bedreigd door het gooi-
en van sneeuw- c.q. ijsballen tegen de 
ramen. Dat er geen ruiten gesneuveld 
en/ of personen gewond zijn is mij 
alsnog een raadsel. Geschrokken door 
de zeer zware klappen eerst op de bal-
konramen gingen diverse mensen hier 
naar toe en kregen gelijk de keiharde 
ballen om hun oren. Bij mij persoon-
lijk kwamen er bij het openen van de 
balkondeur een stel ballen naar bin-
nen en beschadigde onze piano. Een 
paar mannen wilden hun te lijf gaan 

maar toen vlogen de lafaards natuur-
lijk hard weg. Z ij weten niet wat zij 
de oudere mensen aan doen en hope-
lijk worden hun ouders t.z.t. ook zo 
behandeld. Eerst zijn zij ongeveer een 
half uur bezig geweest. Toen gingen 
zij waarschijnlijk naar een of andere 
gelegenheid. Toen kwamen ze terug 
en gingen opnieuw ijsballen gooien. 

Jammer dat het begrip ‘wijkagent’ 
ook anders is geïnterpreteerd dan de 
verwachting ooit deed vermoeden. 
Onder het motto van ‘de politie is je 
beste vriend’ is ook de belofte aan ons 
dat het plein regelmatig in de surveil-
lance zou worden meegenomen voor 
de veiligheid van de Maartensdijkers 

een luchtbel gebleken!  Op het mid-
den van het plein zou de politie een 
meldpunt moeten maken.

Een zich onveilig voelende bewoner 
namens vele bewoners!

H .P . M einers,  M aartensdijk

P epernoten
door M arijke D rieenhuizen

Dat wil ik ‘ effe’  kwijt

Vliegen met Reis-

club 55 + + +
Op veler verzoek is er in het pro-
gramma 2009 van Reisclub 55 + + +  
een kort vliegreisje incl. zonvakan-
tie opgenomen. In het elfde jaar van 
haar bestaan is het aanbod naast 
bus- en bootreisjes dus nu uitge-
breid met een korte vliegreis. Bij 
voldoende belangstelling is dit uni-
cum in maart 2009. Het programma 
voorziet verder weer in dagtochten 
en minivakanties, waarvan de prijs 
dankzij sponsoren opnieuw laag 
gehouden konden worden. Het pro-
gramma (-boekje) 2009 van Reis-
club 55 + + +  is o.a. te verkrijgen op 
zaterdagochtend 13 december a.s. 
in de recreatieruimte van Dijckstate 
van10.00 tot 11.30 uur en daarna 
ook bij sponsor Nagel Mode en 
Textiel op de Molenweg te Maar-
tensdijk. Voor inlichtingen: tel. 
0346 212288.

Het is er weer, weer voor !!!
Vanaf deze week huisgemaakte Erwtensoep

  met roggebrood en spek € 4,75
Tevens een smaakvol maandmenu (€ 17,50) of

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

RESERVEREN GEWENST
 

Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht,
Vraag gerust meer informatie tijdens onze openingstijden

*
Wij zijn 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

Cafetaria de Gram
Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

20 jaar

Friet met shoarma of gyros 

met saus nu voor € 3,95

Wij zijn de kerstdagen 
en nieuwjaarsdag gesloten.

Wij wensen u fijne dagen namens 
Cobie, Cor, Christi, Brigitte, Roel, 

Linda, Coen en Lisette

     3,99

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Vrijdag 5 december zijn wij tot 21.00 uur open

Lekker voor bij de koffie

Mokka- of Slag-
roomschnitte

4,19

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Zondag 14-12 eerste "High Tea", 
reserveren gewenst (0346-218821 of 06-12368755)

Woe.
10-12
Do.

11-12
Vr.

12-12

Woe.
3-12
Do.
4-12
Vr.
5-12

9,95

9,95

Wildschotel 
met puree en spruitjes

of
Gepelde gamba's 

met knoflook en pasta

Gevulde kwartel
met portsaus

of
Gebakken roodbaarsfilet

met Hollandaisesaus

Reisadvies aan huis!!
Een trip naar het reisbureau is niet meer nodig.
En dat voor dezelfde prijs!

Helen Brinkhuis tel. 06-52633573
mail: helenbrinkhuis@personaltouchtravel.nl




