
Het college bracht het voorstel in naar 
aanleiding van een verzoek om een 
financiële bijdrage van het Beraad 
Onderwijs Levensbeschouwingen De 
Bilt (BOL). B en W stellen dat door 
het intrekken van de Verordening 
godsdienst en/of levensbeschouwe-
lijk onderwijs in 2005, het kader en 
een budget ontbreken om dit soort 
subsidieverzoeken te honoreren. De 
meerderheid van de gemeenteraad 

vindt bevorderen van actief burger-
schap echter zo belangrijk, dat zij de 
subsidie wel wil verlenen. Temeer 
omdat het om een relatief klein 
bedrag gaat en de scholen zelf voor 
tweederde van de benodigde kosten 
zorg dragen.

Respectvol samenleven
Rens Kersten (D66) heeft moeite met 
de redenen die het college bij het 
voorstel noemt om de subsidie af te 
wijzen. Hij vindt dat bevordering 
van actief burgerschap past binnen 
respectvol samenleven. Rost van Ton-
ningen (Bilts Belang) vindt het in 
dit geval een signaal dat we tege-
moetkomen aan een initiatief dat de 
moeite waard is om te ondersteunen. 
Anne-Marie Mineur (SP) stelt dat het 
niet om extra lessen geloofsleer gaat. 
De gedachte achter het voorstel is dat 
de leerlingen in contact komen met 
andere culturen binnen onze gemeen-
tegrenzen. Zij wijst op de onrust die 
er in het land bestaat en vindt het 
goed dat kinderen kunnen ervaren 
dat mensen met een ander geloof 
ook maar gewoon mensen zijn. ‘We 
zijn er voor om de gemeenschap te 
versterken en daar draagt dit voorstel 
van het college niet aan bij. Verder is 
het een breed gedragen voorstel van 
scholen en maatschappelijke organi-
saties.’

Afwegingen
Johan Slootweg (SGP) laat een ander 
geluid horen. Hij staat achter het 
voorstel van het college. Slootweg 
ziet hier geen taak voor de lokale 
overheid en vindt dat de scholen een 
wettelijke taak hebben deze lessen te 
geven en daarvoor ook het geld krij-

gen. Hij wordt daarin gesteund door 
Nico Jansen (ChristenUnie). Pieter 
van Maaren (CDA), in zijn eerste 
optreden als fractievoorzitter en Anne 
Doedens zijn voor het toekennen van 
de subsidie en dus tegen het voorstel 
van B en W. Désirée Schmalschlä-
ger (GroenLinks&PvdA) trekt niet 
in twijfel dat de extra lessen kunnen 
bijdragen aan respectvol samenleven. 
Schmalschläger zou echter de subsi-
dieaanvraag liever volgende maand 
bij de begrotingsbehandeling willen 
betrekken. ‘Dan zijn afwegingen te 
maken met andere aanvragen en is te 
zien welke gevolgen deze toekenning 
voor andere aanvragen heeft.’ Zij 
steunt het voorstel van B en W.

Geen steun voorstel
Wethouder Mittendorff noemt het ini-
tiatief zeer de moeite waard, maar 
vindt bevordering van actief burger-
schap en sociale integratie een kern-
taak van het onderwijs. Hij zegt dat 
om een structurele bijdrage te kunnen 
honoreren een financieel kader ont-
brak. ‘Als u de motie steunt komen 
we in een andere situatie terecht. 
Dan gaat het via het budget voor 
bijzondere educatieve activiteiten. 
Maar ik kan u zeggen dat het aantal 
aanvragen van het onderwijs uit die 
pot het bedrag dat beschikbaar is al 
overschrijdt.’ Mittendorff vindt wel 
dat actief burgerschap gaat verder dan 
het kennisnemen van levensbeschou-
wingen.’ Nadat duidelijk is waar voor 
of tegen gestemd moet worden, ver-
werpt de gemeenteraad het voorstel 
van B en W met 14 tegen 10 stem-
men. Er worden voor een periode van 
drie jaar gelden beschikbaar gesteld, 
waarna een evaluatie volgt.
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Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Nog 13 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Gemeenteraad verwerpt voorstel B en W
door Guus Geebel

B en W willen geen budget beschikbaar te stellen voor de bevordering van actief burgerschap en sociale 
integratie in het onderwijs. De gemeenteraad is het daar niet mee eens bleek afgelopen donderdag 

24 september tijdens de raadsvergadering. Een meerderheid van D66, VVD, CDA en SP blijkt een aanvraag 
om financiële bijdrage wel te willen steunen. GroenLinks&PvdA, SGP, Bilts Belang en de ChristenUnie niet.

Rens Kersten (D66) diende de motie mede namens VVD, CDA en SP in.

De festiviteiten rondom het 50-jarig bestaan van de Rietakker hadden een 
'greasie' karakter. Meer foto's op pagina 15. [AvZ]

50 jaar Rietakker

Gemeenteambtenaren en wethouder Mittendorff hanteren de kwast om het 
nieuwe gebouw van Scouting Rover Crofts in Bilthoven in de verf te zetten. 
[GG]

Vrijwilligersweek

Verkeersoverlast 
sporters

Tijdens het vragenuurtje van de 
gemeenteraad op 24 september 
stelde Ebbe Rost van Tonningen 
(Bilts Belang) het college van B en 
W de vraag of de extra maatregelen 
om verkeersoverlast die sporters 
veroorzaken bij sportpark Bran-
denburg terug te dringen inmiddels 
zijn genomen. Die maatregelen 
waren het Comité Oude Branden-
burgerweg Bilthoven toegezegd. 
Wethouder Ditewig antwoordt dat 
de definitieve situatie vanwege de 
bouwwerkzaamheden die in dat 
gebied plaatsvinden nog niet is 
gerealiseerd. De gedane toezeg-
gingen aan de bewoners worden nu 
op hoofdlijnen uitgevoerd. Er zijn 
nog enkele knelpunten waarover de 
gemeente met bewoners in gesprek 
is. Binnenkort spreekt het college 
met de bewoners. [GG] 

Geef je nu op!
Bel 0346 211992

of mail naar info@vierklank.nl
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel

4/10 - 09.00u - Ds. W.C. Meeuse
4/10 - 10.30u - Drs. J. Bouma,  

Bilthoven
4/10 - 18.30u - Ds. W.C. Meeuse

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

4/10 - 10.00u - Kand.  
L. Aangeenbrug, Woerden

4/10 - 19.00u - ds. M.J. Paul, Ede
Pr. Gem. Immanuelkerk

4/10 -10.00u - ds. G.M. Landman
Pr. Gem. Opstandingskerk

4/10 - 10.00u - Ds. J.H. Hoekert
4/10 - 19.00u - Ds. M.E.C. Oskam-

van Zwol
R.K. St. Michaelkerk

4/10 - 10.00u - Eucharistieviering
4/10 - 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
4/10 - 10.00u - Dhr. H. Cramer

Groenekan
P.K.N. – Pr. Gem. De Boskapel
4/10 - 10.30u - Ds. P. Pannekoek

P.K.N. - Herv. Kerk
4/10 - 10.00 en 18.30u - 

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan
Herst. Herv. Kerk

4/10 - 10.30 en 18.00u - 
Ds. H. de Bode, Genemuiden

Onderwegkerkje Blauwkapel
4/10 - 9.30 en 10.30u - 
Prof. Dr. M. Brinkman
Hollandsche Rading

P.K.N. - Kapel 
4/10- 11.00 uur - Ds. R. Alkema

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

4/10 - 10.00u - Ds. G.J. Hiensch, 
Elst

4/10 - 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer
Maartensdijk

P.K.N. - Ontmoetingskerk 
4/10 - 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
3/10 - 19.00u - Pastor de Wit
4/10 - 10.30u - Pastor de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

4/10 - 10.00 en 18.30u -
Ds. J.F. Ezinga

P.K.N. - Herv. Kerk
4/10 - 10.00u - 

Ds. M. van der Zwan
4/10 - 18.30u - Ds. D.J.W. Kok, 

IJzendoorn

Overleden onze broer

Jan van Ek

Onze broer blijft onze broer,
zo eigen en vertrouwdt.

Wij wilde jou niet missen,
omdat je zussen en broer van je houdt.

Maar dan komt de dag,
dat wij je moeten laten gaan.

Ons verstand zegt dat het goed is,
maar in onze ogen blinkt een traan.

Lieve Jan, Rust in vrede.

Wim
Aartje
Riek

Wij willen de Biltse Hof hartelijk danken 
voor de goede zorg van onze broer.

Geboren
22 september 2009

Selena
Dochter van 

Herman en Johanna Voskuil
Ruigenhoeksedijk 9

Groenekan

Per 1 januari 2010 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht 
plastic verpakkingsafval gescheiden in te zamelen. De gemeente De Bilt 
begint daar vanaf 1 oktober mee. In Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk 
wordt dit soort afval maandelijks huis aan huis opgehaald. In Groenekan, 
Hollandsche Rading, Westbroek en bij hoogbouw in de overige kernen 
worden in totaal 15 containers voor plastic afval geplaatst. 

Inwoners van de gemeente De Bilt krijgen in de tweede week van septem-
ber informatie over de inzameling van plastic afval toegezonden. Daarbij 
zitten ook speciale zakken om het plastic afval in te verzamelen. Deze plas-
tic zakken worden ingezameld door het bedrijf Van Gansewinkel en gaan 
naar een depot waar het wordt gereinigd, gescheiden, geperst en versnip-
perd. Gerecycled plastic afval vormt de grondstof voor allerlei producten, 
waaronder nieuw verpakkingsmateriaal. Doordat er op deze manier minder 
plastic in de afvalverbrandingsovens verdwijnt, draagt de inzameling bij 
aan een lagere uitstoot van CO2. 
De gemeente ontvangt voor deze manier van inzamelen een bijdrage in de 
kosten uit het afvalstoffenfonds. Die bijdrage dekt de extra kosten die de 
inzameling met zich meebrengt. Het afvalstoffenfonds wordt onder andere 
gevuld door de verpakkingsbelasting die bedrijven betalen wanneer ze 
plastic verpakkingsmateriaal op de Nederlandse markt brengen. Van de 
360 miljoen euro die dat oplevert wordt 115 miljoen teruggesluisd naar de 
gemeenten. Volgens berekeningen van de gemeente vindt de inzameling op 
deze wijze hier budgettair neutraal plaats. [GG]

Inzameling plastic
verpakkingsafval

Verkoopdag voor de 
Stichting Adullam

De verkoopdag voor de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg, van jl. 
zaterdag 29 september heeft € 11.613,00 opgeleverd. Gevers, sponsors, 
helpers, verkopers, vrijwilligers en verder allen die deze dag tot een 
geslaagde dag maakten, hartelijk dank!
Het hele jaar door kan men terecht voor cadeautjes, speelgoed, (Kerst- 
en Nieuwjaars-) kaarten, rollen snoep, bij Fam. Hoogendijk (Dorpsweg 
176, Maartensdijk) en voor (Kerst- en Nieuwjaars-) kaarten, rollen 
snoep, geborduurde artikelen ) bij 
Fam. van der Vlies (Dorpsweg 
84, Maartensdijk). Voor lingerie en 
ondergoed kunt u terecht bij Fam. 
van Woudenberg (Dorpsweg 52, 
Maartensdijk). Voor fotokaarten 
o.a. van Maartensdijk bij Fam. de 
Waal, (Windvang 6, Maartensdijk). 
Voor (2de hands-) boeken bij Dhr. 
Mulder (Molenweg 2, Maartens-
dijk). Voor eigen gebreide sokken 
bij Fam. Koops (Maertensplein 42, 
Maartensdijk). 

Ontmoetings-
dienst

 Op vrijdag 2 oktober a.s. wordt er 
in de recreatieruimte van Dijckstate 
weer een ontmoetingsdienst gehou-
den. Mw A.C. van Halsema is de 
voorganger in deze dienst. Mw. H. 
Verweij verzorgt de muzikale bege-
leiding. Na afloop is er nog gelegen-
heid om met elkaar koffie te drinken. 
De dienst begint om 19.30 uur. Vanaf 
19.15 uur zijn de deuren van de 
recreatiezaal open en bent u van harte 
welkom. De dienst/viering (uitgaande 
van de Protestantse Gemeente i.w.) 
is er voor iedereen, jong en oud dus.
Voor vervoer kan contact worden 
opgenomen met Jan Grootendorst, 
tel. 0346 212904.

Vergadering 
Ouderenraad

De Ouderenraad voor Advies en 
Overleg De Bilt vergadert op woens-
dag 7 oktober a.s. om 14.00 uur In het 
gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 
173, Bilthoven, in de Coesfeldzaal.
De ontwikkelingen binnen de thuis-
zorg zullen zeker aan de orde komen. 

Verder zal er aandacht besteed wor-
den aan de voortgang van het project 
MENS. Belangstellenden voor deze 
openbare vergadering zijn van harte 
welkom. Voor verder informatie: 
H.G. van Schaik-Colijn, Kastanjel-
aan 2, 3737 RB Groenekan, tel. 0346 
211946, e-mail Hella.vanschaik@
casema.nl.

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

Feestje bij 
TC&O

Moniek Burgman (staande 
uiterst links), werkzaam bij 
Total Compliance & Outsource 
B.V. in Maartensdijk, is onlangs 
50 jaar geworden en dat heeft ze 
geweten. Haar collega’s wilden 
dit niet onopgemerkt laten en 
verwelkomden haar op gepaste 
wijze.



De uitgevers heten allereerst de nieu-
we lezers van De Vierklank van harte 
welkom. Ze willen hun graag wat 
vertellen over het ontstaan van de 
krant, hoe die vormgegeven wordt 
en waarom ervoor gekozen is om in 
de gehele gemeente uit te komen. ‘Ik 
wil vooral de menselijke maat van De 
Vierklank benadrukken. We wonen 
in het gebied en hebben persoonlijke 
contacten met zowel inwoners als 
winkeliers. We staan daarom ook heel 
dicht bij onze lezers’, aldus Saskia 
van Driel. 

Hoe het begon
De Vierklank verscheen voor het eerst 
op 18 november 1994. In de kassen 
van Rijksen in Maartensdijk, op de 
plek waar nu het Maertensplein is, 
werd toen het nulnummer gepresen-
teerd. Het blad was in samenspraak 
met de winkeliers van de voorma-
lige gemeente Maartensdijk tot stand 
gekomen en was meteen een schot in 
de roos. Er bleek grote behoefte te 
bestaan aan een communicatiemiddel 
waarin bewoners zich konden herken-
nen. ‘Oorspronkelijk wilden we om 
de veertien dagen verschijnen, maar 
het was al direct zo’n succes, dat dit 
idee meteen vaarwel werd gezegd. 
Eigenlijk wilden de winkeliers dat 
ook niet’, vertelt Cor Groenen. ‘Om 
body te krijgen wilden we ook zo snel 
mogelijk het gemeentenieuws in de 
krant hebben. Tot dan toe liep de ver-
spreiding van dat nieuws moeizaam 
en wij boden een alternatief. Op basis 
van kwaliteit hebben wij het gemeen-
tenieuws toen gekregen. Vanaf dag 
één hebben we gezegd dat we geen 
advertentieblad willen zijn waar je 
het nieuws tussen de advertenties 
moet zoeken, maar een nieuwsblad 
met advertenties.’

Beginperiode
‘We hadden een grafische achter-
grond en ervaring met vormgeving en 
opmaak, maar nog niet met het maken 
van een krant toen we begonnen. In 
het begin werkten we met verslagge-
vers van buiten, maar al gauw bleek 
dat die de dorpse achtergronden vaak 

misten. Dan wordt het een droog ver-
slag. De huidige verslaggevers zijn 
erg betrokken bij alles wat er in 
de omgeving gebeurt en zo krijg je 
meestal een aardig verhaal. Ze pik-
ken ook signalen op. Op die manier 
word je als krant het communicatie-
middel voor de bewoners binnen de 
gemeente. Je ziet dat allerlei dingen 
die gebeuren gaan leven’, vertelt Sas-
kia. ‘Dingen waar je geen weet van 
hebt gaan aan je voorbij, maar op 
het moment dat je ze leest kun je er 
ook wat mee’, zegt Cor. Hij noemt de 
beginperiode een sprong in de ruimte. 
‘Er bestond toen een heel strakke 
deadline voor het drukwerk. Tussen 
aanleveren en drukken zat 24 uur. We 
leveren nu digitaal aan. Op dinsdag-
avond wordt de krant gedrukt en om 
half drie woensdagmorgen liggen de 
kranten hier voor verdere distributie 
en verspreiding. Om zes uur beginnen 
we uit te rijden.’ 

Nieuwsstromen
De Vierklank krant kent verschillende 
informatiestromen. ‘Instellingen en 
verenigingen zijn vrij om nieuws in 
te zenden. Sportverenigingen leve-
ren verslagen van wedstrijden en er 
zijn verslaggevers die zelf hun ogen 
open houden en op zoek gaan naar 
nieuws. De gemeente en de politie 
sturen berichten en verder krijgen 
we tips van inwoners uit de gemeen-
te’, vertelt Saskia. Nieuws komt ook 
van de adverteerders. Als winkeliers 
verbouwen, verhuizen of een evene-
ment hebben wordt daar aandacht aan 
besteed. ‘Dan geven ze een belletje 
of we zien het zelf, want we zitten er 
toch met onze neus bovenop.’ Tot zijn 
vertrek uit het Europarlement in 2004 
had De Vierklank Europarlementa-
riër Bartho Pronk als columnist. We 
gaan ook aan de slag met nieuwe 
rubrieken, bijvoorbeeld een jonge-
renpagina. Ook staan we open voor 
suggesties van lezers.’

Hartverwarmend
‘Toen we er in 2003 bijna mee 
moesten stoppen omdat het gemeen-
tenieuws wegviel, stond een aantal 

mensen in de gemeente op en riep de 
stichting Vrienden van De Vierklank 
in het leven. Dat was een enorme 
opsteker. Er werd geld ingezameld 
en de hele bevolking ging als één 
blok achter ons staan. De vele hart-
verwarmende reacties die we toen 
hebben gekregen waren heel bijzon-
der. Het blad werd gevoeld als iets 
van henzelf. Dat voelde echt als een 
stuk waardering. Dat gevoel willen 
we ook naar De Bilt en Bilthoven 
overdragen.’ Saskia van Driel bena-
drukt dat de uitbreiding naar De Bilt 
en Bilthoven niet wordt gemaakt om 
er rijk van te worden. ‘We zijn nooit 
rijk van het blad geworden en zullen 
dat ook nooit worden. De Vierklank 
wordt kostendekkend uitgegeven en 
zolang dat kan vinden we het prima. 
Je zou het misschien wel maatschap-
pelijk ondernemen kunnen noemen. 
We proberen mensen die niet-com-
merciële berichten geplaatst willen 
zien zoveel mogelijk tegemoet te 
komen. De kracht van De Vierklank 
is ook dat we heel gemakkelijk te 
benaderen zijn. Je wordt bij ons niet 
eindeloos doorgeschakeld.’ 

Waarom gemeentebreed
‘Tot nu toe wilden we niet in de gehe-
le gemeente uitkomen omdat we von-
den dat het kleine lokale nieuws dan 
minder aan bod zou komen. Tenslotte 
hebben de inwoners van Maartens-
dijk ons enorm gesteund. We zouden 
dan ook een directe concurrent van 
de Biltsche Courant worden en dat 
wilden we in eerste instantie niet. Dat 
we dat nu toch doen komt omdat de 
gemeente het gemeentenieuws nog 
maar in één medium wil plaatsen 
Zonder het gemeentenieuws hebben 
we met een oplage van 5000 exem-
plaren geen toekomst. Dat was in 
2003 niet haalbaar en dus nu ook 
niet. We gaan er nu voor om dé krant 
voor de gemeente De Bilt te worden.’ 
Cor Groenen verwacht dat het gaat 
lukken. De naam verandert niet. ‘We 
brengen het nieuws uit de vier wind-
streken van de gemeente De Bilt. 
Om dat zichtbaar te maken hebben 
we het beeldmerk veranderd in een 
windroos.’ 

Verspreiding
Het succes van De Vierklank is mede 
te danken aan de goede verspreiding 

van het blad. ‘We hebben veel bezor-
gers, met een relatief kleine wijk, 
waardoor het leuk blijft om te lopen. 
Er zijn mensen die al vanaf het eerste 
nummer De Vierklank bezorgen. Dat 
concept willen we in De Bilt en Bilt-
hoven kopiëren, dus kleine wijken 
dicht bij huis. We doen dat in eigen 
beheer zodat er met de bezorgers een 
persoonlijke band is. Die kunnen we 
ook gemakkelijk aanspreken als men-
sen bellen dat ze de krant niet hebben 

gekregen. Wij weten dan meteen om 
welke bezorger het gaat en die moet 
dan zorgen dat de krant wordt nabe-
zorgd. In de oude Maartensdijkse ker-
nen loopt dat uitstekend. Daar bestaat 
zelfs een wachtlijst van mensen die 
bezorger willen worden. Dat willen 
we in het nieuwe verspreidgebied 
ook zo. De eerste tijd zal dat wellicht 
wat minder soepel verlopen, maar we 
werken er hard aan om het te verwe-
zenlijken.
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advertentie

De Vierklank slaat vleugels uit 
in gehele gemeente

door Guus Geebel

‘Een vierklank is een harmonieuze samenklank van vier tonen. Die betekenis speelde vijftien jaar geleden 
een rol bij het bepalen van de naam voor de krant. De naam van de kleine advertenties, de nootjes, is daar 

ook van afgeleid’, vertelt Saskia van Driel. Zij en partner Cor Groenen zijn samen de uitgevers van De 
Vierklank. In de voormalige gemeente Maartensdijk en een deel van Bilthoven Noord is het blad al lang een 

begrip. Saskia en Cor zijn vast van plan de krant dat ook in De Bilt en Bilthoven te laten worden.

De uitgevers van De Vierklank, Saskia van Driel en Cor Groenen met 14 
ingebonden jaargangen.

De allereerste Vierklank uit 1994

Het kantoor van De Vierklank, Koningin Wilhelminaweg 461 Groenekan. 



Hollandse

Broccoli
Héél kilo

Turbana

Bananen
Héél kilo

Vers gesneden

Ananas
Volle bak De lekkerste!!!

Elstar 
Handappels _______ 1½ KILO  0,99
Sap... sap... sap... / voor hand en pers
Mandarijnen __________KILO  0,99
Hollandse 
Trostomaten __________KILO  0,99

Alléén DONDERDAG

Alléén MAANDAG, 
DINSDAG en WOENSDAG

OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

0,99 0,79 0,99

Vers gewassen 
Spinazie _________ 2X300 GRAM  0,99
Grote Hollandse 
Bloemkool ______________ NÚ  0,69
Pasta kip met paddestoelen

 _______________________ 100 GRAM  0,89
Alle stamppotten
en rauwkostsalades

 _______________________ 200 GRAM  1,00

Vers van de Traiteur
Boeu�  Bourgignon  
met rode kool ______________100 GRAM  1,25
Coq au vin
met spek en paddestoelen 100 GRAM  0,99

heerlijk met puree en spruitjes

Vistorentje
van zeewolf en spinazie _________ NÚ  6,95

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair
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G. van der Meyden, voorzitter van de 
plaatselijke kiesvereniging, is blij dat 
Slootweg zich opnieuw beschikbaar 
wilde stellen: ‘Johan heeft veel erva-
ring en heeft zich in de loop van de 
tijd een eigen, gewaardeerde positie 
verworven in de Biltse raad. We zijn 
blij dat hij zijn werk voor de SGP 
ook in de komende raadsperiode wil 
voortzetten’.

Genoegen
Het Maartensdijkse raadslid zelf is 
bescheiden over zijn beslissing: ‘Ik 
doe het raadswerk doorgaans met 
genoegen. Uiteraard vragen ook mijn 
gezin en mijn zaak de nodige aan-
dacht. Tot nu toe heb ik dit alles 
kunnen combineren. Mede vanuit een 
soort verantwoordelijkheidgevoel wil 
ik, bij gezondheid, ook de komende 
periode mijn bijdrage leveren in het 
belang van de Biltse samenleving’.

Een commissie vanuit bestuur en 
leden is de afgelopen tijd bezig 
geweest met het schrijven van een 
concept verkiezingsprogramma. De 
ledenvergadering heeft daar jl. maan-
dag tijdens de najaarsvergadering 
in het Hervormd Centrum achter de 
Hervormde Kerk te Maartensdijk mee 
ingestemd. Ook ging de ledenver-
gadering akkoord met de door het 
bestuur voorgestelde kandidatenlijst, 
waarvan de eerste vijf plekken inge-
nomen worden door: Johan F. Sloot-
weg (Maartensdijk), Arie J.W. van 
der Vlies (Maartensdijk), Wijnand 
Hennipman (Westbroek), Matthie 

Simons (Maartensdijk) en Jan R. van 
Vulpen te Bilthoven. 

Vertrouwen 
Het verkiezingsprogramma van de 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
2006-2010 in de gemeente De Bilt had 
de naam: ‘Het vertrouwen waard’. In 
dat programma schrijft de partij van 
de huidige eenmansfractie, dat dit 
zo is, wanneer ook op lokaal gebied 
Gods Naam wordt geëerbiedigd, de 
zondagsrust zoveel mogelijk wordt 
bewaard en als uitgangspunt wordt 
gehandhaafd, dat het gezin de hoek-
steen van de samenleving is. De SGP 
wil de openbare orde en veiligheid 
gehandhaafd zien, zodat de burger 
zich veilig voelt in zijn of haar woon- 
en leefomgeving. De partij wil een 

goed woon- en leefmilieu bevorderen 
voor alle inwoners. Het eigene van de 
kernen dient dan ook gerespecteerd 
en bevorderd te worden. Ook vraagt 
de SGP extra aandacht voor jongeren, 
ouderen en gehandicapten.

Landelijk fractievoorzitter
Ir. Bas J. van der Vlies, fractievoorzit-
ter van de SGP in de Tweede Kamer 
was jl. maandagavond tijdens het 
openbare gedeelte van de leden-
vergadering gastspreker. De lande-
lijke volksvertegenwoordiger was 
gevraagd een toelichting te geven 
op de economische crisis. Met cijfer-
materiaal toonde hij aan hoe ernstig 
de situatie naar zijn mening is. Hij 
becommentarieerde de maatregelen, 
die het kabinet nu aan het voorberei-

den is, c.q. aan het nemen is, zoals 
het verhogen van de AOW-gerechtig-
de leeftijd, de hypotheekrenteaftrek,  
kinderopvang en de fiscalisering van 
de AOW. Hij noemde het nemen van 
dergelijke maatregelen onvermijde-
lijk, omdat op jaarbasis een gat van 
ongeveer 30 miljard euro moet wor-
den gedicht. Naar zijn mening waren 
mogelijke oorzaken van deze cri-

sis o.a. de ‘ongebreidelde hebzucht’, 
waar we allemaal een tik van hebben 
meegekregen en de overconsumptie. 

Bezuinigen op dit moment frustreert 
naar zijn mening het economisch her-
stel, maar wanneer dit herstel er over 
een jaar of anderhalf hopelijk is, dan 
zullen de geesten rijp moeten worden 
gemaakt voor flinke bezuinigingen.

Slootweg opnieuw lijsttrekker SGP
door Henk van de Bunt

Het bestuur van de kiesvereniging van de SGP in de gemeente De Bilt heeft de heer Johan F. Slootweg
aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Slootweg (53) is sinds 1994 raadslid 

voor de SGP, eerst in de gemeente Maartensdijk en vanaf 2001 in de gefuseerde gemeente De Bilt. 
In het dagelijks leven is hij actief als ondernemer.

V.l.n.r. Arie van der Vlies, lijsttrekker Johan Slootweg en gastspreker  
Bas van der Vlies.

Rondetafelgesprek 
over de bunker 

Larenstein Bilthoven
Donderdag 15 oktober organiseert de gemeenteraad van De Bilt in de 

Mathildezaal van het gemeentehuis een rondetafelgesprek over het 
raadsvoorstel ‘Vervolgtraject bunker Larenstein te Bilthoven’. 

Na afloop van het gesprek vergadert de commissie
Openbare Ruimte over dit onderwerp. 

Het raadsvoorstel beschrijft een aantal varianten voor de mogelijke ver-
volgstappen inzake de bunker Larenstein in Bilthoven. De raad wil graag 
een zo goed mogelijk beeld krijgen van het draagvlak per variant. Het gaat 
immers om een complex onderwerp waar veel mensen nauw bij betrokken 
zijn. Daarom organiseert de raad dit rondetafelgesprek. Het is de bedoeling 
om een open gesprek te voeren over de verschillende varianten die voor-
liggen en de consequenties per variant. Het College is wel aanwezig maar 
heeft geen actieve rol bij het rondetafelgesprek. Het gaat immers om een 
gesprek tussen de raad en betrokken en/of deskundige inwoners en organi-
saties in de gemeente De Bilt.

Commissievergadering
Na afloop van het rondetafelgesprek vergadert de commissievergadering 
Openbare Ruimte. Voor het gesprek is tijdsruimte van 20.00 tot 21.30 uur 
gereserveerd. Elke variant wordt ongeveer 15 minuten besproken met als 
leidraad de vragen ‘Wat betekent deze variant voor u als (omwonende of 
bedrijf)? Waarom is dat zo? Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze 
variant?’. Aansluitend is ven 22.00 tot 23.00 uur de commissievergadering 
gepland.

Raadsvergadering 
In de raadsvergadering op 29 oktober 2009 bespreekt de raad het voorstel 
over het vervolgtraject voor de bunker. Deze vergadering is - zoals alle 
raadsvergaderingen vanaf nu - live te volgen via www.debilt.nl .

Achtergrond
Op 30 oktober 2008 heeft de gemeenteraad van De Bilt kennis genomen 
van de conclusies en aanbevelingen van het rapport van het COT en de 
reactie van het College hierop. De raad heeft de conclusies en aanbevelin-
gen van het rapport overgenomen en heeft het College opdracht gegeven 
om alle opties met betrekking tot de bunker te verkennen en hiermee in het 
eerste kwartaal van 2009 bij de raad terug te komen. 

In maart 2009 heeft het College het Tauw-rapport naar de raad gestuurd. 
In dat rapport staan de uitkomsten van het deskundigenonderzoek naar de 
verschillende varianten inzake de bunker. Het rapport beschrijft de onder-
zoeksbevindingen en gevolgen per variant.

Bilts Belang is een partij die open staat 
voor alle burgers van de gemeente De 
Bilt. Op deze avond kunnen zich 
nog belangstellenden melden voor 
de verkiezingslijst van Bilts Belang, 
die medio oktober in een bestuursver-
gadering wordt vastgesteld. Verder 
zal Bilts Belang de hoofdlijnen van 
haar verkiezingsprogramma voorleg-
gen aan burgers waarop zij kunnen 
reageren. Suggesties zijn welkom en 
kunnen nog invloed uitoefenen op het 
definitieve verkiezingsprogramma 
van Bilts Belang. 

Stellingen
Op deze avond worden twee stellingen 
gepresenteerd, t.w. 1: De Gemeente 
De Bilt wordt bestuurd door externe 
deskundigen en 2: De gemeente De 
Bilt biedt onvoldoende voorwaarden 
voor burgerparticipatie en het creëren 
van een breed draagvlak.

Deze laatste stelling wordt onder-
steund door bevindingen van De 
Nationale Ombudsman. Hij krijgt 
regelmatig klachten van burgers over 
onbehoorlijke inspraak bij diverse 

gemeenten. De gemeenten in ons land 
wekken vaak de indruk dat burgers 
kunnen meepraten over een te nemen 
besluit. In de praktijk ervaren burgers 
echter dat de gemeenten hun inbreng 
zonder opgaaf van redenen naast zich 
neerleggen. ‘De participatie van bur-
gers komt daardoor niet tot zijn recht 
en burgers voelen zich niet behoorlijk 
behandeld door gemeenten, consta-
teert de Nationale Ombudsman Alex 
Brenninkmeijer in zijn onlangs ver-
schenen rapport ‘We gooien het de 
inspraak in’. 

Oud-wethouder Han IJssennagger 
naar Bilts Belang

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 is oud-wethouder voor 
de VVD Han IJssennagger kandidaat voor Bilts Belang. Hij noemt deze 
partij een goed alternatief voor de VVD en heeft vertrouwen in fractie-
voorzitter Ebbe Rost van Tonningen. 
‘Hij heeft veel bestuurservaring’, 
aldus IJssennagger. Hij denkt dat 
veel VVD kiezers overwegen bij de 
komende verkiezingen de overstap 
te maken naar een andere partij. 
‘Gezien de uitslag van de Europese 
verkiezingen lijkt dat ook in De Bilt 
het geval te zijn.’ IJssennagger zegt 
te willen voorkomen dat kiezers 
bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
2010 bij gebrek aan beter weer op 
hun oude partijen gaan stemmen. Hij 
wil Bilts Belang helpen die twijfe-
lende kiezers binnen te halen. 

Oud-wethouder Han IJssennagger.

advertentie

Politiek café Bilts Belang opent de verkiezingsstrijd
Bilts Belang start op woensdag 7 oktober om 20.00 uur in café van Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 
32, de verkiezingsstrijd voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Fractievoorzitter Ebbe Rost 

van Tonningen zal dan, bijgestaan door fractieassistent Tiny Middleton, de avond inleiden. 
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De discussie werd ingeleid door Tim 
van Kesteren, aalmoezenier van de 
vredesmacht in Afghanistan. Hij bleef 
niet hangen in de grote vragen, maar 
vertelde eerst een boeiend persoon-
lijk verhaal. Dat sloeg aan bij de 30 
belangstellenden in de Mantel, de 
kerkzaal aan de Nachtegaallaan. Zij 
waren samengekomen in het kader 
van de vredesweek. Aalmoezenier 
Tim van Kesteren was jaren actief in 
de vredesbeweging, studeerde theolo-
gie om daarna met jongeren te werken 
en koos voor een baan in het leger om 
als geestelijk verzorger ook dicht bij 
de vragen van jongeren te komen. Hij 
vertelde vooral over zijn missie vorig 
jaar in Uruzgan en schetste met foto’s 
en veel persoonlijke voorbeelden wat 
jongeren in zo’n vredesmissie alle-
maal meemaken. 

Kaars
Juist dan komen de meest wezenlijke 
vragen van een mens naar boven. Tim 
van Kesteren koos er vorig jaar voor 

om met de militairen mee op patrouil-
le te gaan. Kleine groepjes van vier tot 
zes jonge militairen moeten het dan 
met elkaar zien te redden, op grote 
afstand van het basiskamp en dicht 
bij de vijand. Aalmoezenier Van Kes-
teren toonde foto’s waarop zichtbaar 
is dat de militairen in hun tent aan het 
bidden waren en dat deden rond een 
brandende kaars. Dat licht was de 
verbinding met het basiskamp, maar 
ook met de familie thuis en met God. 
Van Kesteren begon de avond ook in 
Maartensdijk met een kaars aan te 
steken, symbool van verbondenheid 
met de militairen in Afghanistan, met 
allen die ijveren voor vrede. Hij vroeg 
de Maartensdijkers ook om een kaart 
te sturen naar de militairen, vanwege 
diezelfde verbondenheid. 

Patrouille
Na de pauze stond de principiële vraag 
centraal of Nederland in Afghanistan 
moet blijven. Van Kesteren neigde 
naar nee, want er werd in zijn mis-

sie weinig substantieels gedaan aan 
armoedebestrijding, aan democratie 
en aan grotere veiligheid. Sterker 
nog, Van Kesteren noemde het geen 
vredesmissie, maar een oorlogstaak. 
De militairen zitten daar midden in 
een oorlog, zo weet hij zeker. Toch 

wilde hij ook een andere kant van zijn 
taak benadrukken. Hij noemde zijn 
verblijf onder de militairen heel zin-
vol. Hij had die maanden niet willen 
missen. Het leven met de plaatselijke 
bevolking, de confrontatie met de 
stammencultuur en de risico’s bij elke 
patrouille: het maakt dat iedereen 
daar op de toppen van zijn menszijn 
leeft en heen en weer wordt geslin-
gerd tussen hoop en vrees. 

Geborgenheid
Dieptepunt voor Van Kesteren was 
de dood van een jonge Nederland-
se militair die sneuvelde door een 
bermbom. Dat gebeurde tijdens een 
woestijnstorm. De aalmoezenier had 

net die avond zijn wekelijkse viering 
in een container die tot kapel was 
omgebouwd. Nog nooit was het zo 
druk geweest in de kapel als die zon-
dagavond. Van Kesteren gebruikte 
het beeld van Jezus en de storm op 
het meer om de soldaten troost te 
geven en beelden aan te bieden die 
het mogelijk maakten om in deze cri-
sissituatie de God van de geborgen-
heid ter sprake te brengen. Daarmee 
sloot hij de avond af. Iedereen was 
tot na tien uur gebleven, geboeid door 
de persoonlijke geloofsgetuigenissen 
van de aalmoezenier maar ook door 
de onmogelijke dilemma’s van deze 
vredesmissie in een land vol van 
oorlog.
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Aalmoezenier Uruzgan raakt Maartensdijkers 
in het hart

door Leo Fijen

Oorlog en vrede kwamen afgelopen weekend heel dichtbij op de avond van de Protestante Kerkgemeenschap 
Ontmoetingskerk en de Rooms Katholieke St. Maartensparochie over de aanwezigheid van Nederlandse 

troepen in Uruzgan.

Tim van Kesteren is aalmoezenier van de vredesmacht in Afghanistan. Hij was met dertig belangstellenden samenge-
komen in het kader van de vredesweek.

Een eeuwigheid Van Ginkel
Bij van Ginkel Tuinspecialisten gevestigd aan de Bunnikseweg in het zui-
delijkste puntje van De Bilt was het afgelopen vrijdag feest. De inschrijving 
in de Kamer van Koophandel vermeldt 1909. Reden voor Kees om zijn 
klanten en relaties uit te nodigen om samen deze mijlpaal te vieren. Het 
bedrijf is door Van Ginkel sr. ooit overgenomen van meneer en mevrouw 
Akkermans die daarna nog jarenlang een bloemenwinkel hadden op de 
Hessenweg.

Subsidie voor boek Eyckenstein
door Henk van de Bunt

Het College van burgemeester en wethouders ondersteunt de uitgave van een boek over de buitenplaats 
Eyckenstein in Maartensdijk met een subsidie van 2.500 euro. Het boek wordt in opdracht van de 

Nederlandse Kastelenstichting uitgegeven door uitgeverij Matrijs in Utrecht.

Eyckenstein is een beeldbepalende 
villa met een fraaie gezichtslaan,die 
een eindje buiten de bebouwde kom 
van Maartensdijk ligt aan het einde 
van de Maartensdijkse Dorpsweg, 
daar waar deze overgaat in de Maar-
tensdijkseweg. Het boek gaat over 
de geschiedenis van de buitenplaats, 
over de voorgeschiedenis van het 
landschap ter plaatse, over de vroe-
gere en huidige bewoners, over de 
architectuur van de villa en het ont-
werp van tuin en park.

Gezichtslaan
In 1826 is Frans Nicolaas Marius 
Eyck van Zuylichem met de aanleg 
van de Gezichtslaan begonnen. Aan-
leiding hiertoe was het verharden 
van de Soestdijkseweg die toen nog 
Prinsenlaan heette. De Gezichtslaan 
diende als oprijlaan naar het landgoed 
Eyckenstein in Maartensdijk. Aan het 
zicht op Eyckenstein ontleent de laan 
dan ook zijn naam. In die tijd was heel 
Bilthoven-Noord nog bosgebied en 
heide, dat bij Eyckenstein behoorde. 
De Gezichtslaan was toen onverhard. 
Pas kort na 1876, toen Eyckenstein in 
handen van de familie Van Boetze-
laer kwam, is door Mr. Willem Carel 
baron van Boetzelaer het noordelijk-
ste stukje van 300 meter, in de volks-
mond ‘Oude Gezichtslaan’ genoemd, 
aangelegd.
Aanvankelijk was de Gezichtslaan 
van begin tot eind een zandpad door 
het bos, geschikt voor rijtuigen. Later 
is de laan verhard met klinkers. Voor 
het verharden van de ondergrond is 
daarbij gebruik gemaakt van de vele 

zwerfkeien die in een bepaald gedeel-
te van landgoed Eyckenstein te vin-
den waren. In de jaren zeventig van 
de afgelopen eeuw is over de klinkers 
heen de huidige asfaltverharding aan-
gebracht.
De Gezichtslaan is ondertussen uit-
gegroeid tot een grote openbare weg, 
die vanaf de Soestdijkse Straatweg 
in Bilthoven naar Maartensdijk leidt. 
Alleen het noordelijkste gedeelte van 
ongeveer 1 km lengte is door de aan-
wezigheid van een slagboom alleen 
voor langzaam verkeer en bestem-
mingsverkeer toegankelijk. Daaraan 
zijn twee boerderijen te vinden, waar-

onder boerderij de Avond. Het door-
gaande verkeer rijdt hier om over de 
Professor Bronkhorstlaan.

Subsidie
Burgemeester en wethouders vinden 
boeken over dit soort onderwerpen 
uit de lokale geschiedenis belangrijk 
omdat inwoners van de gemeente 
zo meer te weten komen over hun 
eigen omgeving. Ook wordt de loka-
le geschiedenis zo op toegankelijke 
wijze vastgelegd. 
Het boek verschijnt naar verwach-
ting aan het eind van dit jaar en gaat 
€14,95 kosten. 

Foto van de Gezichtslaan met Eyckenstein, genomen op het noordelijkste 
gedeelte van ongeveer 1 km lengte, dat door de aanwezigheid van een slag-
boom alleen voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer toegankelijk is.

V.l.n.r. Kees van Ginkel sr., dhr en mevr. Akkermans, Kees van Ginkel jr. en 
zijn partner Helen van der Vliet.

In de Mathildezaal van het gemeentehuis verzorgden ambtenaren voor leden 
van De Zonnebloem Maartensdijk een uitgebreide high tea. Wethouder Her-
man Mittendorff hield een verhaal over zorg en andere mogelijkheden voor 
senioren. Daarna volgde nog een rondleiding door Jagtlust verzorgd door 
Karel Beesemer. [GG]

Vrijwilligersweek



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

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

Caramel
tompoucen

4 voor € 5,-

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

NAJAARSCOLLECTIE 2009
OOK VOOR DE HEREN ZIJN 
ER MOOIE COMBINATIE 
MOGELIJKHEDEN.

LET OP DE FLYER
OVERHEMD € 49,95
PULLOVER € 59,00
  € 109,90

NU EEN SETPRIJS
VOOR € 79,90

Wij le veren uitsluitend kwaliteits merkschoenen, in kleine en 
grote maten, van SMAL tot EXTRA BREED. 
Of u nu  in een woon-/ zorg centrum, of in een service flat woont, 
wij hebben voor u de perfecte leest.

Wij verkopen de volgende kwaliteitsmerken:

Voor Dames o.a. Voor Heren o.a.
Ara, Ortho, Picardi, Rohde, Romika, Schneider, Waldläufer, Gallus, v. Lier,
 v. Wezel, Pulman verbandpantoffels - schoenen Rohde, Romika

Donderdagochtend 1oktober
Verkoop van 10.00 tot 12.00 uur. Uw kennissen zijn ook welkom

in Wooncentrum “Dijckstate” te Maartensdijk.
Nu veel schoenen en sandalen met klittenbandsluiting

H. van der WILT & Zn.
Egelantierstraat 90, 1171 JR Badhoevedorp, Telefoon/Telefax: (020) 659 81 66
Ingeschreven Kamer van Koophandel Haarlem Nr. 86569.

Wij bezoeken* u op 

U ku
nt 
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k

“P
inn

en
”

Schoen- en pantoffelverkoop
voor dames en heren

 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.

Herfst chrysanten 2 bossen 4,95
Herfst stijlloos (bloeiend) 
  per stuk 2,95
Deco
Memobord  6,95
Kalenderbord  6,95

Kapsalon
Hot & Hair 

Kerkdijk 118
3615 BJ  Westbroek

tel: 0346-281479

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

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

Herfstactie
Knippen +

kleurspoeling
10% korting

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

407 XR 1.6 HDIF16V, GRIS FER, CRUISE C, ABS, ER, CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C,
PANORAMADAK, MLV, REGENS, 164.000 KM .....................................................................  '05 €. 7.900,-

PEUGEOT
206 XT 1.4, ZWART, AIRCO, LMV, MLV, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, 90.000 KM...................  '05 €. 7.495,- 
206 2.0 HDI QUICKSILVER, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, ESP, CV, SB, RAD/CD,
AIRBAGS, ABS, LMV, MLV, 82.000 KM .................................................................................  '05 €. 7.950,- 
206 CC 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, LEDEREN INT, ER, CV, SB, LMV, MLV,
RAD/CD, ABS, 84.000 KM ....................................................................................................  '02 €. 10.750,-
307 SW 1.6 16V HDI, GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD,
TREKH, ABS, AIRBAGS, 165.000 KM ...................................................................................  '05 €. 7.950,-  
307 2.0 HDI 5DRS, GRIJS MET, RAD/CD, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C,
150.000 KM ..........................................................................................................................  '04 €. 6.750,- 
PARTNER 1.9D, WIT, ER, CV, SB, RAD/CD, TREKH, PRIJS EXC BTW, 52.000 KM ..............  '04 €. 5.950,- 
BOXER 2.0 HDI, GEEL, SB, ER, CV, BTW AUTO, 125.000 KM ............................................  '03 €. 5.950,- 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 2.0 HDIF AUT BREAK, ZILVER, CLIMATE C, ER, CV, SB, CRUISE C, LMV,
MLV, RAD/CD/NAV, ABS, PARKEERS, REGENS, ESP, 25.000 KM .......................................  '08 €. 34.500,-
CITROËN C5 BREAK 2.0 16V AUT, GRIJS MET, CRUISE C, ABS, ER, CV, SB, RAD/CD,
CLIMATE C, ABS, AIRBAGS, 157.000 KM .............................................................................  '04 €. 6.950,-
CITROËN BERLING MULTISPACE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, ER, CV, 2X SCHUIFDEUR,
AIRBAGS, RAD/CD, CRUISE C, 175.000 KM .......................................................................  '03 €. 5.950,-
CITROËN C4 1.6 16V COUPE, ROOD MET, CLIMA, CRUISE, LMV, ABS, 85.000 KM ..........  '06 €. 10.950,-
CITROËN C5 1.8 16V AUT, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD, TREKH,
REGENS, AIRBAGS, ABS, 71.000 KM ..................................................................................  '02 €. 7.950,-
CITROËN C5 BREAK 2.0 16V EXCLUSIVE, ZIL GRIJS, ER, CV, SB, XENON, CLIMATE C,
ABS, RAD/CD WISS/NAV/TEL, CRUISE C, LMV, PARKEERS, 101.000 KM...........................  '03 €. 7.950,-
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI GRAND TOUR, GRIJS MET, ER, CV, SB, CLIMATE C,
CRUISE C, LMV, HALF LEDER, RAD/CD, ABS, 211.000 KM.................................................  '03 €. 5.950,-

BUDGET CARS
RENAULT SCENIC 1.6 AUT, AIRCO, ER, CV, SB, NW DISTR SNAAR, 167.000 KM ..............  '97 €. 2.250,-
PEUGEOT 106 1.4 XR, ROOD MET, LMV, ER, CV, SB, RAD/CASS, 140.000 KM .................  '96 €. 2.250,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK

Oude Loswal 21,   Hilversum,   tel. (035) 6214335
Industrieweg 34,   Maartensdijk,   tel. (0346) 214540

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.
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De plechtigheid op woensdag 23 sep-
tember jl. werd bijgewoond door de 
kinderen en kleinkinderen van Gerrit 
en Jo Buitenhuis, oud burgermees-
ter Tchernoff, oud collega’s en vele 
belangstellenden. Jo Buitenhuis sloot 
het officiële gedeelte af door iedereen 
te bedanken voor dit blijvend eerbe-
toon aan Gerrit. Jo en de kinderen zijn 
heel blij en trots met het bankje van 
hun man en vader.

Eieren
Ad van Zijl sprak namens de SSW 
en memoreerde de grote inzet van 
Gerrit voor de volkshuisvesting, zijn 
betrokkenheid en kameraadschap. 
Wethouder Arie-Jan Ditewig verte-
genwoordigde het gemeentebestuur 
en verrichtte de opening samen met 
Jo Buitenhuis - Reuselaars. Van Zijl 
roemde de sociale betrokkenheid van 
Buitenhuis en had goede herinnerin-
gen aan de vele gesprekken, welke in 
het verleden uiteindelijk leidden tot 
het samengaan van de Maartensdijkse 
Woningbouwvereniging en de Biltse 
grote broer. 

Van Zijl vertelde, dat die gesprekken 
vaak bij Buitenhuis thuis nog werden 
afgerond en even vaak aanvaardde 
van Zijl dan de thuisreis in het bezit 
van een doosje eieren van de Buiten-
huise hoenderhok.

Gedicht
Vervolgens noemde wethouder Arie-
Jan Ditewig Gerrit Buitenhuis een 
markant wethouder en duidelijk een 
van de politieke leiders van Maar-
tensdijk van weleer. Hij noemde het 
‘bankje van Buitenhuis’ een veranke-
ring van Buitenhuis in het Maartens-
dijkse, waarin naar zijn mening de 
identiteit van Maartensdijk niet beter 
naar voren kon worden gebracht. De 
Maartensdijkse historicus Anne Doe-
dens heeft dat nog eens onderstreept 
met de woorden van zijn hand, die op 
het bordje naast het bankje zijn neer-
geschreven. Samen met Jo Buitenhuis 

onthulde wethouder Ditewig daarna 
deze karakteristieke aanwinst van het 
dorp en kon een ieder kennis nemen 
van het gedicht: 

‘Wie hier kwam kon niet onopgemerkt 
aan hem voorbij.
Hier nam hij waar en daarbij werd 
hij
waargenomen. Over het hek besprak 
hij dan
’t belang der goegemeente, waarvan
hij lange jaren de tolk was en het 
stuur.
De tijd verglijdt, maar langer duur
zijn herinnering’.

Parade van de witte petjes
Gerrit is in 1927 in Soest geboren. Na 
de bevrijding meldde hij zich als oor-
logsvrijwilliger bij het Corps Mari-
niers. Gerrit werd na zijn opleiding 
aan de Van Ghentkazerne uitgezon-
den naar Curaçao. Terug in Nederland 
volgde hij een kaderopleiding bij de 
inlichtingendienst te Harderwijk en 
trouwde met Jo Reuselaars. Ze ken-
den elkaar al vanaf de lagere school. 
In 1959 werd het gezin uitgezonden 
naar Nederlands Nieuw-Guinea met 
taken op het gebied van de contraspi-
onage. Eind 1962 kwamen ze terug 
naar Nederland en vestigen zich tijde-
lijk in een zomerhuisje op het vakan-
tiepark De Egelshoek in Hollandsche 

Rading. In april 1963 kregen ze een 
huis tussen de Jantjes aan de Willem 
de Zwijgerlaan in de Oranjebuurt te 
Maartensdijk toegewezen. Een aantal 
van de nieuw gebouwde huizen in de 
Oranjebuurt was gereserveerd voor 
de mensen werkzaam op het Marine 
Opleidingskamp aan de Nootweg in 
Loosdrecht, beter bekend als 'de Jan-
tjes van Jan de Witt’. Iedere ochtend 
fietsten ‘de Jantjes’ met witte pet of 
baret op over de Dorpsweg richting 
Loosdrecht en reden ’s avonds in 
colonne soms met Gerrit Buitenhuis 
in hun midden weer terug naar Maar-
tensdijk.

Het hekje
In 1977 ging Gerrit met pensioen bij 
de Mariniers en kwam in 1978 voor 
het CDA in de gemeenteraad. Van 
1981 tot 1991 was hij wethouder. Ook 
was hij actief als voorzitter van de 
Adventgemeente (Buitengewone Her-
vormde wijkgemeente in wording) 
en de Woningstichting Maartensdijk 
en als ambtenaar van de burgerlijke 
stand verbond hij menig echtpaar in 

de echt. Na aanvankelijk een tijdje 
bij de weduwe Haneveld achter de 
Dorpskerk getuind te hebben, kreeg 
hij in 1973 de beschikking over een 
tuin, gelegen ten westen van boer-
derij Vredestein van Reijer en Jannie 
van Rheenen - van Ekeris, het hui-
dige Thomashuis, aan de Dorpsweg, 
waarop hij dertig jaar lang groente 
verbouwde. 

Naast zijn werkzaamheden voor de 
Maartensdijkse politiek ontpopte 
Gerrit zich ook als een gedreven tuin-
man. Zo legde hij ieder jaar al vóór de 
ijsheiligen op Koninginnedag boon-
tjes. Hij noemde dat zijn gokrijtjes. 
Steeds wanneer hij in zijn groentetuin 
bezig was, stopten er mensen met 
problemen aan het hekje voor zijn 
tuin. Gerrit Buitenhuis kon moeilijk 
nee zeggen en stond vaak uren met 
passanten te praten. Meestal vertrok-
ken ze na een goed gesprek met wijze 
raad en een maaltje bonen, rode biet-
jes of andijvie. Een beter symbool als 
een bankje ter herinnering aan zijn 
inzet is niet denkbaar. 

Bankje van Gerrit Buitenhuis ingewijd
door Koos Kolenbrander

Meestal is het gebruikelijk om iemand, die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor het algemeen 
belang te eren met een straatnaam, de naam van een gebouw of een standbeeld. Maartensdijk zou 

Maartendijk niet zijn om van dit stoffige gebruik af te wijken door de in 2005 overleden oud-wethouder 
Gerrit Buitenhuis met een bankje plus bordje met een gedicht aan de Dorpsweg te gedenken. 

Het bankje staat ter hoogte van het Thomashuis.

Gerrit Buitenhuis.

V.l.n.r. wethouder Arie-Jan Ditewig, Jo Buitenhuis - Reuselaars  en  
Anne Doedens luisteren aandachtig naar SSW-woordvoerder Ad van Zijl.

Ouder worden gaat gepaard met ver-
anderingen op het gebied van wonen, 
werken, sociale relaties, lichame-
lijke gezondheid en psychisch wel-
zijn. Soms brengen deze verande-
ringen negatieve aspecten met zich 
mee zoals bijvoorbeeld een slechtere 
gezondheid en minder sociale contac-
ten. Ouder worden kan ook als posi-
tief ervaren worden, denk daarbij aan 
meer tijd, minder verplichtingen. Men 
kan al in een vroeg stadium actief op 
zoek gaan naar mogelijkheden om de 
goede kanten van het ouder worden 
uit te buiten. 

Lezing
Uit onderzoek blijkt dat zo’n actieve 
houding een positieve invloed heeft 
op het ouder worden; zo houdt men 
de regie over eigen leven en toekomst 
in eigen hand. De heer Frans van der 
Burg zal middels een prikkelende 
lezing meer vertellen over dit pro-
ces en de deelnemers uitdagen tot 
nadenken. Van der Burg is een door 
het Centrum voor Ouderenonderzoek 
opgeleide trainer. Op 5 en 6 oktober 
zijn de lezingen c.q. workshops en 
eind oktober start hij bij de SWO 
een praktische en informatieve cur-
sus van 4 avonden rondom ditzelfde 
thema. De lezingen die dhr. van der 

Burg geeft zijn een mooie manier om 
kennis te maken met zijn manier van 
werken. U kunt ook eens kijken op 
zijn website www.fransbeweegt.nl. 

Gegevens 
De lezing en de latere cursus vinden 
plaats in de recreatieruimte van Tou-
tenburg, Maartensdijk op maandag 5 
oktober van 14.00 tot 16.15 uur en op 

dinsdag 6 oktober 2009 van  19.45 tot 
22.00 uur. De kosten bedragen € 8,50 
(incl.reader). Meer informatie en  
aanmelden kan bij SWO De Zes Ker-
nen, vestiging Maartensdijk, Maer-
tensplein 96, 3738 GR Maartensdijk, 
tel. 0346 214161, e-mail  info-m@
swodebilt.nl .Hier kunt u ook meer 
informatie krijgen over de cursus die 
op 27 oktober start. 

Op weg naar de gouden jaren
door Henk van de Bunt

Voelt u de behoefte om bewust met uw toekomst bezig te zijn, bent u geïnteresseerd in het ouder worden 
of misschien wel bezorgd? Dan is de workshop ‘Op weg naar de gouden jaren’ wellicht iets voor u. 

Frans van der Burg heeft heel veel zin om met dit project van start te gaan. 
Hij is er van overtuigd dat dit veel zal kunnen toevoegen aan de kwaliteit van 
leven van mensen die in deze fase van hun leven zijn aangeland.

Bilthovense Kring 
voor Wijsbegeerte en Psychologie 
De Bilthovense Kring bestaat inmiddels bijna 60 jaar. Het is een kring van 
belangstellenden die willen nadenken over culturele en maatschappelijke 
ontwikkelingen. De onderwerpen liggen op het raakvlak van filosofie en 
psychologie, later verruimd naar de ontwikkelingen binnen de wetenschap-
pen en technologie en de gevolgen daarvan voor de samenleving. 
Een kleine groep mensen bereidt in discussieavonden het jaarthema voor, 
waarbij een zo actueel mogelijk onderwerp wordt gekozen dat mensen 
bezighoudt. Door de jaren heen volgt een 60-tal belangstellenden trouw het 
lezingenprogramma. De Kring is geen vereniging of stichting; er zijn geen 
leden, iedereen kan de bijeenkomsten bijwonen. De opbrengst van abonne-
menten of losse kaarten zorgt ervoor dat een bescheiden kostenvergoeding 
aan de sprekers kan worden gegeven. De Kring wordt niet ondersteund door 
gemeentelijke subsidies of gesponsord. 

Jaarthema
Het jaarthema van de lezingen in het seizoen 2009- 2010 is: ‘Kwaliteit van 
samenleven – Wissel op of naar de toekomst’.Door sprekers van verschil-
lende disciplines wordt een balans opgemaakt over de toekomst van onze 
samenleving. Zo zal drs. Pieter Pekelharing, universitair UVA docent van 
het jaar op 12 oktober a.s. terugkijken naar ‘Plato en het probleem van 
de sociale orde.’ Dr. Leon Heuts zal de begrippen culturele eenheid en de 
huidige integratieproblemen aansnijden. Drs. Kees Meijlink schetst hoe 
jongeren in de publieke ruimte kunnen worden opgevoed tot verantwoorde 
burgers. Mr. dr. Vincent van der Burg stelt dat o.a. door de recente privati-
seringsgolf een nieuwe balans tussen publiek en privaat nodig is. Prof. dr. 
Jaap Seidell zal vanuit de gezondheidswetenschappen spreken over samen-
leving en duurzaamheid. Dr. Roel A. Bosch zal de communicatie tussen oud 
en jong belichten. De serie wordt afgesloten door dr. Pouwel Slurink met 
een evolutionaire beschouwing van de menselijke samenleving.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten zijn op de maandagavonden, in Woon- en Zorgcentrum 
de Koperwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven. Een abonnement (8 lezingen) 
kost 40 euro; de prijs per lezing is 8,50 euro. Het programmaboekje is ver-
krijgbaar bij Johanna van Nieuwstadt, tel. 030 2284690.



Dierendagrebus
 
Ter gelegenheid van dierendag daagt De Vierklank je uit om onderstaande 
spreekwoordrebus op te lossen. Lever hem aanstaande zaterdag samen met 
de betekenis in bij Groenrijk in Hollandsche Rading en je ontvangt gratis een 
heerlijke lekkernij voor je huisdier.
  

Zaterdag 3 oktober inleveren bij:

 
Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading

Onder de goede inzendingen wordt 
een Groenrijk cadeaubon t.w.v. 
€ 20,00 verloot. 
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Het spreekwoord is:

 

 

Het spreekwoord betekent:

 

 

Naam:  _____________________________________________________

Adres:  _____________________________________________________

Postcode:  __________________________________________________

Woonplaats:  ________________________________________________

Telefoon:  __________________________________________________

Leeftijd:  ___________________________________________________

Leverde oplossingvan de rebus inen ontvangeen lekkernijvoor je huisdier!

Klankbord
Kamp Westerbork

Onlangs is in Veendam de barak afgebrand waar 
Anne Frank en haar zuster Margot in het Drentse 
Kamp Westerbork in 1944 in gevangenschap moes-
ten werken. Ze demonteerden de hele dag bat-
terijen totdat ze naar Duitsland werden afgevoerd 
waar Anne in het vernietigingskamp Bergen Belsen 
is overleden. Veertien jaar is ze geworden. Nog niet 
zo lang geleden was voormalig burgemeester van 
Amsterdam van Tijn op de televisie. Hij vertelde bij 
Pauw en Witteman hoe hij en zijn familie verraden 
waren vanwege hun Joods zijn en over zijn gevan-
genschap in dat zelfde Kamp. Vanaf zijn negende jaar 
zat hij daar met zijn vader en zijn moeder en schetste 
de gruwelen. De werk- en woonbarakken zijn in 1957 
weggehaald en dienden daarna als landbouwschuur 
bij boerderijen in Groningen. Een blunder eigenlijk 
waar men te laat spijt van kreeg en er door laksheid 
niet in was geslaagd ze alsnog terug te halen. 
Ik was in datzelfde kamp één van de bewoners van 
zo’n barak. Niet als gevangene maar als dienstplich-
tig militair. Wij waren in 1949 voorbestemd om 
naar Ons Nederlands Indië te gaan. Aan het einde 
van de eerste trainingsperiode op een kazerne in 
’s-Hertogenbosch verdween het grootste deel van 
het regiment naar andere legeronderdelen en vertrok 
daarna per boot naar Java. 

Ik werd eerst naar een vervolgopleiding gestuurd die 
een half jaar zou duren en kwam terecht in het naar-
geestige kamp in Drenthe met de naam Westerbork. 
We woonden in de houten barakken met rondom het 
terrein prikkeldraad en onbemande wachttorens. Tot 
een jaar eerder zaten daar NSB-ers gevangen. Wij 

hadden al gehoord dat hier tijdens de oorlog joden 
waren verzameld die daarna werden afgevoerd naar 
vernietigingskampen in Duitsland. Maar pas later zou 
de ware toedracht bekend worden. Vanuit kamp Wes-
terbork werden, tot nog maar vijf jaar eerder, 102.000 
joden in veewagons naar Auschwitz, Sobibor, There-
siënstadt en andere kampen getransporteerd. Dicht 
bij de ingang van het kamp stond in een stenen 
gebouwtje een oude verbrandingsoven. Een roestig 
bouwsel met een schuifla. Er lagen bergjes verbrande 
botten en hoopjes oude schoenen en brillen in de hoe-
ken op de grond. Resten van mensen die in het kamp 
waren overleden. We vonden het schunnig dat dit er 
vier jaar na het einde van de oorlog nog steeds lag. 
Na onze speciale training hebben de naar Nederland 
gekomen Molukkers er nog gewoond. Ik ben er niet 
zo lang geleden eens teruggegaan. Het prikkeldraad, 
de wachttorens en een stukje spoorrails waren er 
nog. De houten woonbarakken waren verdwenen. 
Dat stenen huisje ook. Nu is er een museum waar je 
op foto’s en tekeningen kunt zien hoe het er vroeger 
uit zag. Daar zou iedereen eens moeten gaan kijken. 
O ja, Ons Indië heb ik nooit gezien, want toen wij er 
hier klaar voor waren, was het daar afgelopen. 

Kees Pijpers

Wij zijn per direct op zoek naar een full time 

schoonheidsspecialiste
voor minimaal 32 uur.

Ben je in het bezit van stivas A of soort gelijk diploma, beschik 
je over veel enthousiasme, ben je fl exibel en vindt het geen 
probleem om op zaterdag te werken, heb je affi niteit met de 
welness en of vergelijkbare branche, ben je representatief, 
klantvriendelijk, zelfstandig, en hou je van aanpakken, dan pas 
jij misschien wel in ons team. Ook zijn wij nog op zoek naar 
oproep krachten.

Heb je interesse, neem dan contact met ons op, of stuur een 
email  met je cv en een korte motivatie. 

Beautycenter Etoile
Graaf Floris V weg 33
3739 NC  HOLLANDSCHE RADING
035-5771228
www.beautycenteretoile.nl
info@beautycenteretoile.nl

Wim de Waal Lijstenmaker
Emmalaan 2, 3738 DT  Maartensdijk

Tel: 0346-214997 

• De kunst van inlijsten
• De kunst van verlichten
• De kunst van restaureren

Geopend na telefonische afspraak
www.schilderijverlichting.nl

WIJ ZOEKEN VOOR IN DE AVONDUREN
VOOR EEN PROJECT IN BILTHOVEN

ENTHOUSIASTE
SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ERS

Reacties kunnen telefonisch van maandag t/m vrijdag
 tussen 9.00-16.30 op telefoonnummer 0320-242549.

www.devries� evoland.nl
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advertentie

Een sfeervolle ambiance maakt het 
plaatje compleet, zowel voor zaken-
lunches en bedrijfsetentjes als voor 
privéfeestjes of een gezellig avondje 
uit met z'n tweetjes. Er is plaats voor 
150 gasten en bovendien is er een 
ruime gratis parkeergelegenheid. 

‘We bestaan nu 10 jaar. Een mooie 
gelegenheid om met een nieuw initia-
tief het nog aantrekkelijker te maken 
voor onze gasten!’, aldus Bao De 
Zhu, die samen met zijn vrouw Xixue 
al 10 jaar eigenaar is van Memo-
ries of China. ’Relaxed en culinair 
genieten van een zelf samengesteld 
diner is wat de meeste mensen wel 
aanspreekt. Bovendien zijn andere 
wensen bespreekbaar; dat geldt voor 
het eten, maar ook voor eventuele 
livemuziek of presentaties tijdens het 
diner of de lunch’.

Chinese tapas 
Genietend van een Chinese tomaten-
soep neem ik een kijkje op de menu-
kaart. Bao: ‘De menukaart bestaat uit 
allemaal kleine gerechten, genaamd 
de Chinese tapas. Daar kan per gang 
uit gekozen worden, net zo vaak 
als men zelf wil. Alle combinaties 
zijn mogelijk. Zo kunnen mijn gasten 
genieten van diverse heerlijkheden. 
Voor kinderen van 4 tot 11 jaar kost 
dit slechts € 9,95’. 

Frituren of wokken
Bao: ‘Bij de voorgerechten kan er 
o.a. gekozen worden uit Chinese 
loempia's, Chinese pansit goreng, 
gefrituurde vleespastei, gebakken 
bananen of Sushi mix. Uiteraard kan 
er ook een keuze gemaakt worden 
uit verschillende soorten soep. Wat 
de hoofdgerechten betreft zijn er de 
gefrituurde gerechten, zoals de Babi 

Pangang en de kipfilet of de gegril-
de varkenshaas. De wokgerechten 
bestaan uit Chinese garnalen, kipfilet, 
varkenshaas en ossenhaas’. 

Tepanyaki en vegetarisch
‘De Tepanyakigerechten zijn gegrild, 
zoals de Japanse kipspiesjes, de gar-
nalen en de biefstuk, maar ook de 
karbonade en de lamsrack. En wie 
van vis houdt kan kiezen voor de 
zalmfilet of de tongfilet’. Toch maar 
liever een vegetarisch gerecht? Zelfs 
dat is mogelijk. Om een paar te noe-
men: Foe Yong Hai, Tjap Tjoy, Sun 
Dong (Chinese bamboe en champig-
nons), Gon Bao Choi (Chinese kool 
met licht gekruide saus) en de Shang 
Hai Tao Hoe (soya kaas met Chinese 
paksoy). Memories of China heeft 
ook heerlijke desserts’.

Afhalen 
Erg handig is de mogelijkheid om 
gerechten af te halen. Er staat een 
uitgebreide keuze van gerechten op 

de meeneemprijslijst van Chinees 
Kantonese specialiteiten. Van tevo-
ren kan de bestelling ook telefonisch 
worden gedaan; dat is wel zo handig. 
Voor groepsarrangementen dient men 
te reserveren. Tevens is de lunch op 
afspraak mogelijk. 

Speciale aanbieding!
Bao: ‘De keuze is groot en de prijs is 
verrassend: slechts € 17,50 p.p. In het 
weekend en op feestdagen geldt een 
toeslag van € 2,50. Tegen inlevering 
van dit artikel uit De Vierklank heb-
ben wij een feestelijke aanbieding. 
Bij een bezoek aan ons restaurant 
krijgen onze gasten ter kennismaking 
eenmalig een korting van € 7,50’.
Memories of China is dagelijks 
geopend van 16.00 tot 22.00 uur en 
dinsdag gesloten (behalve op feestda-
gen). Memories of China is gelegen 
aan Tolakkerweg 3 te Hollandsche 
Rading en is telefonisch bereikbaar 
onder nr. 035 57712 27. Zie ook 
www.memoriesofchina.nl 

Onbeperkt genieten 
bij Memories of China

door Henk van de Bunt

In de mooie bosrijke omgeving van Hollandsche Rading is het Chinees Japans Memories of China restaurant 
gunstig gelegen tussen Hilversum en Maartensdijk. Memories of China heeft vanaf 1 oktober aanstaande een 

nieuwe formule: onbeperkt eten van het keuzemenu. 

Memories of China bestaat 10 jaar. [foto: Annemieke van Zanten]

Op het plein zal Het Utrechts Land-
schap zich presenteren. Zij zijn sinds 
1927 actief met aankoop, beheer en 
ontwikkeling van natuurgebieden. In 
totaal zetten 350 vrijwilligers zich 
via deze vereniging in voor de natuur 
in de provincie Utrecht. Momenteel 
bezit men 4.700 hectare natuurge-
bied. Ook de Vereniging Het Edelhert 
is aanwezig met onder andere huiden 
van een hert, een ree en een wild-
zwijn. 
Naast het geven van informatie bie-
den zij ook spullen te koop aan. 
Ilonka Balvert zal op het plein een 
uitleg geven over het trimmen en 
verzorgen van honden. Ter plekke 
zal zij ook laten zien hoe er in een 
trimsalon gewerkt wordt. Cafetaria 
Peet verzorgt als vanouds een hapje 
en een drankje.

Groenhorst College
Leerlingen van het Groenhorst Colle-
ge hebben niet altijd een goede naam 
in het dorp; om dat te veranderen 
zijn ze de hele dag actief op het plein 
aanwezig. Zowel docenten als leer-
lingen zullen zich bezig houden met 
het keuren van huisdieren. Iedereen 
kan zijn huisdier meenemen naar het 
plein en ontvangt gratis tips en advie-
zen. De leerlingen van het Groenhorst 
nemen zelf ook dieren mee die geaaid 
kunnen worden en een pony waar 
ritjes op gemaakt kunnen worden. 
Leerlingen van de afdeling Groen 
hebben zelf groentesoep gemaakt en 
delen dat uit.
Alle kinderen die een kleurplaat heb-
ben ingeleverd bij Wim’s Dierenspe-
ciaalzaak kunnen daar op deze zater-
dag een leuke attentie ophalen.

Deze vier Jack Russel-puppies zijn 
ook op Dierendag te bewonderen, 
maar zijn inmiddels allemaal (al) 
verkocht.

Jeu de Boulesbaan 
voor Thomashuis 

door Marijke Drieenhuizen

Eén telefoontje destijds naar het gemeentehuis was voldoende om in 
de Vrijwilligersweek van de gemeente De Bilt een Jeu de Boulesbaan 

aan te leggen bij het Thomashuis Maartensdijk. 

Prachtig weer was het donderdag 24 september: zes ambtenaren waaronder 
een aantal uit Maartensdijk en raadslid Marcus van der Mast begonnen aan 
hun klus bij het Thomashuis. Gras en aarde werden verwijderd en daarvoor 
in de plaats kwam, binnen een betonnen raamwerk, wit zand, grof grind en 
fijner grind. 
Om drie was de klus geklaard en werd de Jeu de Boulesbaan overdragen 
aan Dennis van Middelkoop. Samen met de bewoners hopen ze vaak in dit 
deel van de tuin aanwezig te zijn en een balletje te rollen. Wellicht ontstaan 
in de buurt wel spontane initiatieven.

Gras en aarde werden verwijderd en daarvoor in de plaats…

...en daarvoor in de plaats kwam, binnen een betonnen raamwerk, wit zand, 
grof grind en fijner grind.Dierendag op het Maertensplein

door Marijke Drieenhuizen

De activiteitencommissie van de winkeliersvereniging van het Maertensplein heeft voor zaterdag 3 oktober 
veel dingen geregeld in het kader van Dierendag. Naast informatie, eten en drinken zijn ook de docenten en 

leerlingen van het Groenhorst College hierbij actief.



Huib Van Driel is sinds februari 2006 
wijkagent in De Bilt. In deze rubriek 
wil de wijkagent u graag wat vertel-
len over zijn werk. 

“Als wijkagent sta ik dicht bij de 
samenleving en weet ik wat er speelt. 
Ik ben de vooruitgeschoven post van 
de politie en (mede) verantwoordelijk 
voor de veiligheid in De Bilt. Ik hand-
haaf de openbare orde, spoor strafbare 
feiten op en bied hulp die gerelateerd 
is aan deze opsporing en handhaving. 
Mijn kerntaak is het verhogen van de 
veiligheid en het veiligheidsgevoel in 
uw wijk.

Ik werk nauw samen met andere poli-
tiemedewerkers van wijkteam De Bilt 
en met externe partners. Samen met 
bijvoorbeeld de gemeente, woning-
bouwvereniging en jeugdwerk pro-
beer ik overlast en criminaliteit in 
wijken te voorkomen of tegen te 
gaan. 

Het politiewerk in De Bilt bevalt 
me erg goed. Het werk is veelzijdig 
en ik heb veel goede contacten met 
buurtbewoners. Ik help bewoners in 
vervelende situaties door het geven 
van advies. Verder probeer ik samen 
met allerlei partners De Bilt een ple-
zierige gemeente te laten blijven om 
in te wonen. Ik hoop dat ik ook op u 
kan rekenen!

Prioriteiten
Een aantal zaken staan hoog op de 
prioriteitenlijst van de politie. Bij-
voorbeeld jeugdoverlast, fietsdiefstal-
len en auto-inbraken. 
Natuurlijk pak ik met het politie-
wijkteam ook andere zaken op, zoals 
winkeldiefstallen en vernielingen, 

maar de prioriteiten krijgen extra 
aandacht.

Aangifte of melding belangrijk
Om overlast en criminaliteit goed 
te kunnen bestrijden heb ik uw hulp 
hard nodig. Als u te maken krijgt 
met criminaliteit of overlast, doe dan 

aangifte! U kunt mij bereiken via het 
landelijke politienummer 0900-8844 
(lokaal tarief). Vraag naar mij of het 
wijkteam. Ook ben ik te bereiken 
via het emailadres: Wijksecretariaat.
de.bilt.@utrecht.politie.nl.”

Aanvragen om vergunning  (arti-
kel 41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Pr. Irenelaan 12, 

oprichten dakopbouw;
 Rectificatie 23 september 2009:
•  Maartensdijk Dorpsweg 55 moet 

zijn Dorpsweg 88, uitbreiden 
garage/berging;

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’. 

De termijn van terinzageleg-
ging start de dag na de datum 
van deze publicatie. Gedurende de 
termijn van terinzagelegging kun-
nen belanghebbenden, bij voorkeur 
schriftelijk, reageren op dit voorne-
men bij burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt (Postbus 
300, 3720 AH Bilthoven). 

Verleende bouwvergunningen
•  Maartensdijk, Pr. Bernhardlaan 4, 

uitbreiden woning (18-9-2009)
•  Maartensdijk, Sterrenlaan 7, 

plaatsen dakkapel voorzijde (22-
9-2009)

•  Westbroek, Kerkdijk 85, oprichten 
werktuigenberging (23-9-2009)

Verleende sloopvergunning
•  Groenekan, Ruigenhoeksedijk 

125, slopen mortierrenovatiege-
bouw en verwijderen asbest (29-
9-2009)

•  Westbroek, Kerkdijk 17, slopen 
woning (18-9-2009)

Verleende binnenplanse onthef-
fing en bouwvergunning

Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten om met toepassing 
van art. 3.6, eerste lid, sub c van de 
Wet ruimtelijke ordening juncto het 
bestemmingsplan (binnenplanse) 
ontheffing van het bestemmings-

plan én bouwvergunning op grond 
van artikel 40 van de Woningwet te 
verlenen voor:

•  Holl.Rading, Tolakkerweg 118, 
vernieuwen/veranderen hekwerk 
(23-9-2009)

De besluiten inclusief de bijbe-
horende stukken liggen gedurende 
zes weken na verzenddatum in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht ter inzage 
tijdens werkdagen van 8.30 tot 
12.30 uur.

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten dan wel 
beide 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 van De Bilt (Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven). U 
moet dat doen binnen zes weken 
na de verzenddatum (=datum ach-
ter de verleende vergunning) van 
de besluiten. In het bezwaarschrift 
moet in elk geval worden vermeld 
naam, adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar is gericht en 
de redenen waarom bezwaar wordt 
gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
ontheffing en vergunning gebruik 
worden gemaakt. Als u dat wilt 
voorkomen, dan kunt u tegelijk met 
het indienen van een bezwaarschrift 
een voorlopige voorziening aanvra-
gen 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, 
tel. 030 – 2233000.

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

Op de maandagmiddagen in de 
oneven weken vindt in principe de 
openbare vergadering plaats van de 
commissie Welstand en Monumen-
ten Midden Nederland.

De eerstvolgende vergadering 
van de welstandscommissie is op 
maandagmiddag 5 oktober 2009.

De gegevens zoals vergaderlocatie 
en agenda zijn vanaf vrijdag voor-
afgaand aan de vergadering te raad-
plegen op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl.

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, wordt belangstellenden 
geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering, telefo-
nisch contact op te nemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, tele-
foon 030-2289180. Bij deze unit is 
tevens bekend waar de agenda ter 
inzage ligt.

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:

Maartensdijk:
•  2 iepen, Valklaan 40 (24-09-

2009)

Een afschrift van deze kapvergun-
ning ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kunnen 
binnen zes weken na de verzendda-
tum van de beschikking een schrif-
telijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Werk in uitvoering
•  Bilthoven: Paltzerweg, vervangen riolering, tussen september en december 

wordt het verkeer omgeleid;
•  De Bilt: La Plata, Waterweg, Buys Ballotweg, Eurusweg, Aeolusweg, wegre-

constructie en rioolrenovatie tot december;
•  De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijdelijk verplaatst 

naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl onder Actu-
eel → Nieuws;

•  De Bilt: Bilthovenseweg, vanaf 14 september wordt het riool aan de Biltho-
venseweg vervangen. Dit duurt ongeveer 10 weken;

 
Rioolreiniging in De Bilt
Gedurende twee maanden (half augustus – half oktober) vinden reinigings- en 
inspectiewerkzaamheden plaats aan de riolering in De Bilt en een deel van 
Bilthoven. De gemeente De Bilt heeft hiervoor opdracht gegeven aan de firma 
van der Valk, die met behulp van een hogedrukwagen en een vacuümwagen het 
riool zal reinigen.

Paltzerweg t/m december afgesloten voor verkeer
De Paltzerweg is tot en met december afgesloten voor verkeer. Het riool van 
de Paltzerweg wordt in deze periode vervangen. U wordt als volgt omgeleid: 
Tolhuislaan → Taveernelaan → Julianalaan. Deze omleiding kan voor overlast 
zorgen voor zowel omwonenden als weggebruikers. Wij vragen uw begrip voor 
deze situatie. 

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

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

Wijkservicecentrum MENS De Bilt, 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
Openingstijden: ma t/m do van 10.00-12.30 uur.
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 
Openingstijden: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Even Voorstellen:
Wijkagent De Bilt, 

Huib van Driel



De Biltse Bewonersvereniging Woon-
spraak vierde al in april 2009 haar 
tienjarig bestaan. Woonspraak is ont-
staan na het invoeren van een nieuwe 
wet Overleg Huurders - Verhuurders 
op 1 december 1998. Voorzitter Ruud 

van Zwol vertelde hierover al eer-
der: ‘Alle woningbouwverenigingen 
moesten een poging doen een huur-
dersplatform in de vorm van een 
stichting of vereniging te realiseren. 
Woonstichting SSW deed aan haar 
huurders een oproep. Veertig per-
sonen reageerden positief en uitein-
delijk is met een groep van 20 tot 
30 personen de Biltse Bewonersver-
eniging Woonspraak ontstaan. Deze 
groep kreeg onder leiding van de 
Woonbond een stoomcursus waarin 
de basisprincipes van de huurwet 
doorgenomen werden. Op 6 januari 
1999 vond de officiële oprichting van 
Woonspraak plaats’.

Naam
De naam van de vereniging geeft 
eigenlijk al het doel aan: de huurders 
inspraak geven in het beleid van de 
verhuurder. Dit is ook de reden dat 
gekozen werd voor de verenigings-
vorm. 
De SSW is verplicht om over aller-
lei onderwerpen te overleggen en 
te onderhandelen met een vertegen-
woordiging van de huurders. Ruud 
van Zwol: ‘Een aantal keren per jaar 
wordt overleg gevoerd door vertegen-

woordigers van Woonspraak en van 
de SSW. Onderwerpen die aan de orde 
komen, zijn bijvoorbeeld huurprijsbe-
leid, algemene onderhoudsbegroting, 
wijziging in de huurovereenkomst en 
de procedure bij verhuizing’.
Woonspraak heeft ruim 800 leden. 
Geprobeerd wordt meer huurders uit 
andere kernen enthousiast te maken, 
maar tot nu toe komen de meeste 
leden uit De Bilt en Bilthoven slechts 
circa 100 leden komen uit de overige 
kernen. Het bestuur bestaat uit tien 
personen. Sinds december 1999 heeft 
Woonspraak een eigen pand aan de 
Prins Hendriklaan. Woonspraak doet 
aan belangenbehartiging en vormt 
een onafhankelijke klachtencommis-
sie. En klagen heeft zeker zin: het 
merendeel van de klachten wordt ten 
gunste van de huurders beslist vol-
gens van Zwol. 

17 september
Voorzitter Ruud van Zwol hield een 
korte inleiding, waarin hij vertelde 
dat Woonstichting SSW ruim 5.000 
objecten verhuurt en dat van die ruim 
5.000 huurders er meer dan 850 lid 
zijn van de huurdersvereniging. Het 
kost slechts 6 euro per jaar en voor 

dat bedragje kunnen huurders van 
SSW hun stem laten horen. Zoals het 
geval was bij de huurverhoging per 1 
juli jl. Woonspraak ging niet akkoord 
met de door SSW voorgestelde 2,5%, 
het landelijk voorgesteld percentage, 
maar wilde ergens tussen de 2.0 en 
2.5%. Vooral het argument van de 
ruime financiële reserve van SSW 
werd hiervoor gebruikt. En met suc-
ces. De huurverhoging werd uitein-
delijk 2,25%.

Bestuursleden
Namens SSW hield Anneke Dijk een 
korte inleiding, waarin zij onder meer 
vertelde, dat SSW heel blij is met 
Woonspraak als (kritische) gespreks-
partner. De vergaderingen met het 
bestuur van Woonspraak, tenminste 
vier keer per jaar, zijn zinvol, nuttig 

en nodig. Het houdt SSW scherp en 
het waarborgt de belangen van de 
huurders. SSW heeft veel waardering 
voor de inbreng van de bestuursleden 
van Woonspraak, aldus Mw. Dijk.
Hierna werden de door de aanwezigen 
gestelde vragen, onder andere over 
bewonersverenigingen, bewoners-
commissies, wijkraden, enz. beant-
woord. Het daarbij geserveerde hapje 
en drankje werd op prijs gesteld.
Huurders zijn van harte welkom als 
lid. Maar vooral ook als bestuurs-
lid. Want Woonspraak wil graag de 
4 kernen betrekken bij het beleid. 
Wie belangstelling heeft kan bellen 
naar voorzitter Ruud van Zwol (tel. 
030 2285013), een email sturen naar 
woonspraak@ planet.nl of kijken op 
de website van Woonspraak, www.
woonspraak.nl.
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Commissies vergaderen
op 8 oktober 2009

Commissie Burger en Bestuur
De commissie Burger en Bestuur vergadert op donderdag 8 oktober om 
20.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. 
Voorafgaande aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel con-
tact plaats in de Bilthal van Jagtlust. 

Voorzitter:  de heer P.H. Boos 
Secretaris:  mevrouw J.L. van Berkel

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Vervolg van project MENS
21.15 uur 3. Voorzieningen huisvesting onderwijs
21.45 uur 4. Vaststelling kort verslag d.d. 10 september 2009
21.50 uur 5. Mededelingen
21.55 uur 6. Rondvraag
22.00 uur 7. Sluiting

Commissie Openbare Ruimte
De commissie Openbare Ruimte vergadert op donderdag 8 oktober om 
20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voor-
afgaande aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact 
plaats in de Bilthal van Jagtlust. 

Voorzitter: de heer D. Boer
Secretaris: mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Bestemmingsplan Parkeerplaatsen Brandenburg
21.05 uur 3.  Vaststelling kort verslag vergadering d.d. 10 september 

2009
21.05 uur 4.  Toelichting op de rol van de raad bij aanvullingen op de 

Welstandsnota
21.30 uur 5. Mededelingen
22.00 uur 6. Rondvraag
22.05 uur 7. Sluiting

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via (030) 
228 91 64 of via raadsgriffie@debilt.nl.

Opening 
Meldpunt 

Anti- 
discriminatie
Per 1 oktober kunnen inwoners 
via het Meldpunt Antidiscriminatie 
op het gemeentehuis in Bilthoven 
melding doen van discriminatie 
wegens geloof, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, 
etc. Zij kunnen iedere werkdag van 
08.30 uur tot 12.30 uur en op dins-
dag ook van 15.00 uur tot 17.00 uur 
terecht bij dit meldpunt. Daarnaast 
kunnen inwoners ook hun klacht 
indienen bij het kantoor van Art. 1 
Midden Nederland: via 0900 - 2354 
354 of info@art1middennederland.
nl (bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag, van09.00 tot 17.00 uur). 

1 september startte het voorlopige 
Jongerenloket nieuwe stijl met de 
uitvoering van het Actieplan Jeugd-
werkloosheid Utrecht Midden dat is 
opgesteld voor de periode septem-
ber tot en met december 2009. Het 
actieplan speelt in op de snel toene-
mende jeugdwerkloosheid en haakt 
voor wat betreft de uitvoering aan op 
de bestaande Jongerenloketten. Voor 
dit plan wordt door het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
subsidie beschikbaar gesteld.

Aan de huidige bezetting door het 
UWV Werkbedrijf en de Regionale 
meld- en coördinatiefunctie voortij-
dig schoolverlaten (RMC) worden 
hiervoor extra formatieplaatsen toe-
gevoegd aan het jongerenloket. Ook 
vanuit de Regionale Sociale Dienst 

Kromme Rijn-Heuvelrug zal een bij-
drage worden geleverd. Bovendien is 
er een samenwerking met het Werkge-
versservicepunt (WGSP) aangegaan 
om jongeren aan werk te helpen.

De speerpunten uit het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid zijn:
1.  Jongeren langer op school hou-

den.
2.  Jongeren maken hun opleiding af.
3.  Jongeren gaan zo snel mogelijk 

aan de slag via regulier werk.
4.  Jongeren fit houden voor de 

arbeidsmarkt.

Het Jongerenloket is gevestigd aan 
Het Rond 6 in Zeist in het gebouw 
van het UWV Werkbedrijf en de 
Regionale Sociale Dienst, telefoon 
030-6929500.

Start voorlopig
Jongerenloket nieuwe stijl

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

Tien jaar Woonspraak
door Henk van de Bunt

In de recreatiezaal van Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk werd afgelopen donderdag 17 
september een bijeenkomst georganiseerd door Huurdersvereniging Woonspraak. Uitgenodigd waren de 

leden van deze huurdersvereniging van de kernen Groenekan, Westbroek, Maartensdijk en Hollandse 
Rading. Woonspraak wilde ook in deze 4 kernen van de gemeente alsnog

de aandacht vestigen op het 10-jarig bestaan.

Donderdag 17 september was er een 
bijeenkomst in Dijckstate Maartens-
dijk. Woonspraak wil graag de 4 ker-
nen betrekken bij het beleid.

Nieuws van de reisclub 55+
Voor de laatste maanden van dit jaar heeft de Maartensdijkse Reisclub 55+ 
nog een paar leuke aanbiedingen op het programma staan.
Dinsdag 27 oktober is er een prachtige herfstkleurendagtocht o.a. naar de 
tuinen van Appeltern en wordt er een bezoek gebracht aan Den Bosch. De 
dag begint in Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk om 9.00 uur 
met koffie en gebak. Bij thuiskomst is er de mogelijkheid voor een stamp-
potbuffet in Dijckstate. De totale kosten bedragen 38 euro p.p.

Het kerstprogramma begint op 21 december met een Reisclubkerstdiner in de 
recreatiezaal van Dijckstate. De kosten bedragen 20 euro p.p. Een dagje later 
op 22 december is er een middagtocht naar paleis Het Loo in kerstsfeer en bij 
terugkomst een kerstdiner. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf het Maertensplein 
in Maartensdijk en de totale kosten bedragen 40 euro p.p.

Er is een informatieochtend op zaterdag 24 oktober a.s. in de recreatiezaal van 
Dijckstate om 10.00 uur. Tel. Info 0346 212288.
Zie ook www.reisclub55plus.nl.
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Het Christelijk gemengde zangkoor 
De Woudzang concerteert jaarlijks. 
Vanwege het jubileum, dat in het 
najaar van 2009 herdacht wordt, zijn 
er enkele bijdragen in het teken van 
dit seizoen geplaatst naast werk van 
Bach, Händel en Beethoven. Ook 
liederen in andere genres zijn in 
het programma opgenomen. Naast 
koorzang zijn er ook solistische bij-
dragen, en duet- en kwartetzang door 
eigen koorleden. 

Vereniging
De Woudzang bestaat dus alweer 
35 jaar. In 1974 werd het koor her-
opgericht door een 33tal leden, die 
het koor toch wel misten. Hun eer-
ste dirigent was de in Maartensdijk 
woonachtige Arie Oudhof. Deze is 
uiteraard en vervolgens weer opge-
volgd en nu is het koor heel blij 
te kunnen werken met de huidige 
dirigent Helma van der Beek. ‘Het 
ledental is al die jaren zo’n beetje 
rond de 40 gebleven’, vertelt secreta-
resse Helma Oudhof. Zelf is ze al 10 

jaar lid. Er zijn 4 leden die al die 35 
jaar lid van het koor zijn. 

De Furs
De donderdag is al die jaren de 
vast repetitieavond en Dorpshuis De 
Furs is ook al die tijd de thuisbasis 
geweest. Alleen voor de concerten 
maakt men graag gebruik van de 

Hervormde Kerk, vooral om akoesti-
sche redenen. 
Het concert is op zaterdag 10 oktober 
a.s. om 20.00 uur in diezelfde Her-
vormde Kerk te Lage Vuursche. De 
deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend 
en bezoekers wordt vanwege het 
jubileum na afloop een consumptie 
aangeboden.

Najaarsconcert zangkoor 
De Woudzang

door Henk van de Bunt

In het verleden werd het een donateurconcert genoemd. Hoewel er gelukkig nog wel donateurs zijn, 
is er tegenwoordig sprake van een vrij toegankelijk Najaarsconcert. Vanwege het 35 jarig bestaan 

in 2009 is er zelfs sprake van een jubileumconcert op zaterdag 10 oktober a.s. 

Het koor tijdens een repetitieavond in Dorpshuis de Furs.

Maar het draaide om de toekom-
stige bewoners van De Reiger in 
Park Brandenburg en dan vooral die 
bewoners die daar een eigen stu-
dio krijgen. Hans Voogt, directeur 
Wonen Reinaerde, vertelde de aan-
wezigen dat dit een uniek gebeuren 
was, zoals deze nieuwe bewoners 
worden onthaald in hun toekomstige 
buurt. Het complex is, zo stelde hij, 
het mooiste en spannendste gebouw 
van heel Reinaerde. 

Rondleiding
Na de koffie met gebak kreeg de 
gehele groep een rondleiding bij 
zwembad Brandenburg. Er werd een 
kijkje genomen bij Fitnesscentrum 
Sport-City en was er een rondlei-
ding bij de Vereniging voor Samen-
levingsopbouw WVT, die ook acti-
viteiten aanbieden voor mensen met 
een beperking. Na de lunch in het 
WVT-gebouw ging het gezelschap 

richting De Reiger. Er werd nog druk 
gewerkt maar in grote lijnen werd 
duidelijk hoe het groepswonen op de 
begane grond en de studio’s op de 

eerste en twee etage eruit komen te 
zien. Rond februari 2010 is het pand 
klaar en kunnen de nieuwe bewoners 
er in trekken.

Toekomstige bewoners De Reiger 
maken kennis met hun nieuwe buurt

door Marijke Drieenhuizen

Wethouder Kamminga heette woensdag 23 september alle aanwezigen welkom in de Miltenburgbar 
in Bilthoven. Naast de ambtenaren, die meededen aan dit onderdeel in de Vrijwilligersweek 

waren er ook vrijwilligers aanwezig van sportverenigingen. 

Wethouder Kamminga heette woensdag 23 september alle aanwezigen wel-
kom in de Miltenburgbar in Bilthoven.

Laat weten wie u waardeert
 
Bent u al geruime tijd ziek en wordt u goed verzorgd door uw familielid, 
vriend of buur? Laat uw waardering merken door hem of haar aan te mel-
den voor een presentje. Mensen die zorgen voor een zieke of gehandicapte 
naaste heten mantelzorgers. Eén keer per jaar, ditmaal op 10 november, is 
het de Landelijke Dag van de Mantelzorg. Op deze dag overhandigt het 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt cadeaus aan mantelzorgers. Het gaat dan om 
mensen uit de burgerlijke gemeente De Bilt.
 
Mantelzorgers vormen de basis, de pijlers, van onze gezondheidszorg. 
Vanuit hun persoonlijke betrokkenheid verrichten zij vele kleine en grote 
diensten voor een dierbare medemens. Mantelzorgers zijn er vaak in de 
eerste plaats voor de ander. Daarom is het één keer per jaar Dag van de 
Mantelzorg.
 
Kent u dus iemand die veel zorg besteedt aan een zieke of gehandicapte 
huisgenoot, vriend of buur? Vindt u dat deze persoon wel eens wat extra’s 
verdiend heeft en in aanmerking komt voor een klein geschenk? Geef het 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt dan zijn/haar naam en adres door. Uw aan-
melding is dus geen garantie voor overhandigen van een cadeau. Let op! 
Vrijwilligers en professionele krachten zijn geen mantelzorgers.
 
U kunt tot 20 oktober a.s. mailen of schrijven onder vermelding van: cadeau 
mantelzorger. Adres: Steunpunt Mantelzorg De Bilt, t.a.v. Willemien Hak, 
Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt, tel. 030 2203490. Email: w.hak@swo-
debilt.nl.

Zang Veredelt viert 
125-jarig jubileum

De Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt vierde 
de afgelopen weken een bijzonder jubileum. Het koor liet zich 

op zaterdag 5 september zien èn horen op de Vrije Tijdsmarkt op de 
Planetenbaan. De prachtig ingerichte kraam met veel koorfoto’s 

van vroeger en nu behaalde de derde prijs.

Op dinsdag 8 september was het precies 125 jaar geleden dat Zang Veredelt 
werd opgericht. Dit werd herdacht met een druk bezochte en gezellige 
receptie in gebouw De Schakel. De voorzitter overhandigde die avond het 
eerste exemplaar van het door hem geschreven boek ‘125 jaar Zang Ver-
edelt, de geschiedenis van een koor’ aan wethouder H.P. Mittendorff. Leden 
en oud-leden van het koor zongen vervolgens samen het Vereenigingslied 
uit 1918. Het koor werd hierbij geleid door oud-dirigente Kitty Donker 
Enkele dagen daarna konden de koorleden met hun partners aanschuiven 
voor een geweldig diner chantant in De Biltsche Hoek. Tijdens dat diner 
werd door verschillende koorleden gezongen en piano gespeeld. De bin-
nenkort afscheid nemende pianiste mevrouw
L. Tieman-Schwencke en het bestuur werden in de bloemetjes gezet en 
bedankt voor hetgeen ze in de afgelopen jaren voor de vereniging hebben 
gedaan.

Concert
Als afsluiting van de jubileumvieringen vindt op 10 oktober a.s. een fees-
telijk concert plaats in de Opstandingskerk aan de 1e Brandenburgerweg 
34 in Bilthoven. Het thema van het concert is  ‘Al 125 jaar liefde voor 
muziek’. Verschillende gastmusici verlenen hun medewerking, waaronder 
een blazersensemble van de KBH. Het programma omvat muziek uit de 
hele bestaansgeschiedenis van Zang Veredelt. Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Jean-Pierre  Gendrault. 
Het jubileumboek is die avond in de hal van de kerk te koop voor € 17,50. 
Aanvang concert 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). Toegang € 6,- (incl.1 
x koffie/thee). Kaarten verkrijgbaar bij de leden en aan de zaal. www.
zangveredelt-debilt.nl of tel. 030 2203030.

Leden en oud-leden van het koor zongen vervolgens samen het  
Vereenigingslied uit 1918. Het koor werd hierbij geleid door oud-dirigente 
Kitty Donker.

Na een onderbreking van enige jaren 
wordt weer geprobeerd gedurende 
een paar avonden tuinen in Maar-
tensdijk in ‘Het Licht’ te zetten. 

Met als thema ‘Uitgelichte tuinen in 
Maartensdijk 2009’ hoopt de organi-
satie, dat deelnemers de verlichting 

weer te voorschijn wil halen en deze 
aan te willen brengen op vrijdag- en 
zaterdagavond 2 en 3 oktober 2009 
bij voorkeur tussen 19.30 en 21.30 
uur.

Deelnemers wordt gevraagd zich 
aan te willen melden bij Henk 

Broekhuizen, tel. 0346 212288 of 
06 53853557 of e-mail broekhu2@
xs4all.nl. 

Bij voldoende aanmeldingen kan 
een route worden opgemaakt die 
in de lokale media zullen worden 
vermeld.

Maartensdijkse tuinen in het licht
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Vorige week werd er in Arnhem 
een goede wedstrijd gespeeld tegen 
OA/Hotel Warnsborn (15-26), wat 
resulteerde in de eerste punten van 
dit veldseizoen. Deze week wilde 
Tweemaal Zes dit resultaat een goed 
vervolg geven in de thuiswedstrijd 
tegen De Meervogels uit Zoetermeer. 
Alleen de eerste tien minuten kon-
den de gasten nog aanhaken, maar 
daarna was het Tweemaal Zes dat de 
wedstrijd volledig dicteerde en dik 
verdiend de punten in Maartensdijk 
hield: 24-13.

Onder een prachtig zonnetje probeer-
de Tweemaal Zes vanaf het begin het 
heft in handen te nemen. De Meervo-
gels trachtte in het begin met veel bra-
voure mee te komen en dit lukte aan-
vankelijk, want na ruim tien minuten 
spelen stond er een 4-3 tussenstand 
op het bord. Vanaf dat moment trok 
Tweemaal Zes het initiatief definitief 
naar zich toe. Via een 8-5 tussen-
stand was er met de rust een ruime 
12-7 voorsprong bereikt. Naast deze 

twaalf treffers in de eerste helft, was 
het goed om te zien dat deze veelal 
ontstonden uit goed lopende aanval-
len met variatie en bij vlagen mooie 
combinaties.

De tweede helft ging het publiek er 
nog even goed voor zitten, want de 
vraag was wat deze zou brengen. De 
spelers van De Meervogels waren 
inmiddels iets van hun bravoure 
kwijtgeraakt, maar toch gingen de 
gasten er in het begin van de tweede 
helft nog vol tegenaan. Tweemaal 
Zes had het antwoord echter direct 
klaar; de voorsprong werd behouden 
en uitgebouwd naar 19-9. De Meer-
vogels geloofde het toen wel, maar 
produceerde toch nog 4 punten. In 
het slotakkoord bepaalde Tweemaal 
Zes met een aantal fraaie treffers de 
eindstand op 24 -13.
Een dikverdiende overwinning voor 
Tweemaal Zes, waardoor de thuis-
ploeg liet zien dat het weer ouder-
wets in vorm is en inmiddels kon 
opklimmen tot een gedeelde derde 

plaats. Volgende week komt Dindoa 
uit Ermelo om 15.30 uur op bezoek 
in Maartensdijk.

Tweemaal Zes maatje te groot voor
De Meervogels

Wouter van Brenk na zijn 9e tref-
fer. Andere doelpuntenmakers waren 
Maarten van Brenk (4), Bart Drost 
(4), Miranda Burger (2), Tim Meijers 
(2), Frank Timmer, Carlijn Vos, en 
Nawal Legouit (allen1).

Loonbedrijf Van Oostrum uit Westbroek gaat de komende vier seizoenen het 
D1 jeugdteam van DOS sponsoren. Vanaf 2003 hangt er al een reclamebord 
van Van Oostrum langs het kunstgrasveld van DOS. Met ingang van dit 
seizoen wordt Van Oostrum dus combisponsor, zoals zovele Westbroekse 
bedrijven. Zaterdag ondertekende Wouter van Oostrum de sponsorovereen-
komst en ging hij samen met zijn vrouw op de foto met het D1 team.

Van Oostrum sponsort D1

DOS maakt het zichzelf 
moeilijk

Afgelopen zaterdag moest DOS de verste uitwedstrijd van dit seizoen spe-
len. Tegen het voor dit seizoen totaal onbekende Marknesse moest DOS 
laten zien waarom het de koppositie bekleed. De media was ook toegesneld, 
want de wedstrijd werd live verslagen door de plaatselijke radiozender.
DOS kon na het eerste tegendoelpunt van Marknesse orde op zaken stel-
len en wist de achterstand om te buigen in een voorsprong van 1-3. DOS 
had het betere van het spel, maar was niet altijd doeltreffend. Hierdoor kon 
Marknesse aardig bijblijven. DOS wist echter de marge constant op twee 
doelpunten te houden. Tijdens de eerste helft was er geen gevaar, zodat de 
ruststand werd bereikt met 5-8 in het voordeel van DOS.
De tweede helft liet een ander gezicht zien. Alhoewel DOS duidelijk het 
betere spel had, waren veel spelers bezig met privé-oorlogjes. Hierdoor 
kreeg de wedstrijd een grimmig karakter en werd het onnodig spannend. 
Marknesse had op het laatst duidelijk te weinig conditie, waardoor DOS de 
winst veilig kon stellen. Uiteindelijk werd de eindstand van 12-15 bereikt.
Aanstaande zaterdag week speelt DOS opnieuw een uitwedstrijd, een 
belangrijke wedstrijd tegen medeconcurrent Wolderwijd. 

Afgelopen zaterdag hebben zes Judo-
kanleden mee gedaan aan het eerste 
instaptoernooi van de JBN te Utrecht. 
Links Marieke en Mark Terlouw, 
die voor het eerst aan een toernooi 
deelnamen en dat zeer verdienstelijk 
deden. Rechts Joost Veldhuizen, Mike 
van Ek, Erin Stekelenburg en Joost 
Brinksma met hun behaalde prijzen.

Op Stap

Op het schoolplein werd er getold en 
touwtje gesprongen en in de klas wer-
den de tafels ouderwets opgedreund, 
zoals dat er destijds aan toe ging. Ook 
leerden ze met echte inkt en kroon-
tjespennen schrijven en maakten ze 
kennis met de kleding, de muziek en 
de dansen uit die jaren.

Vetkuiven
Vanaf woensdag werden de jaren vijf-
tig door iedereen écht gespeeld. De 
meester stond strak in het pak voor 
de klas en de juf was gekleed in een 
lange rok. Ook de kinderen hadden 
hun kleding aangepast. Zo waren er 
zoetige kleurtjes voor de meisjes, 
strikken in het haar en  vetkuiven 
voor de jongens. Het hoogtepunt 
van de feestweek was donderdag 24 
september. Een spetterend optreden 
van Femtastic met de musical Grease 
bracht alle genodigden in vervoering. 
Het mooi versierde schoolplein werd 
ineens een openluchttheater waar alle 
kinderen van de school, de ouders, 

opa's en oma's en de buurtgenoten in 
ademloze bewondering het spektakel 
ondergingen. De zon overgoot het 
zomerse tafereel, waarmee de angst 
van directeur Jan Buis teniet werd 
gedaan: gelukkig hoefden ze niet uit 
te wijken naar de sporthal.

Tot slot dansten alle kinderen op het 
schoolplein een dans op de muziek uit 
Grease, waarna er nog een danswed-

strijd volgde, waar iedereen, dus ook 
de juffen en de meesters, de ouders en 
de andere familieleden voor werden 
opgeroepen. Juf Wilma en meester 
Erik werden tot  winnaar uitgeroepen. 
Zij mogen samen met Femtastic een 
keer in het theater optreden.

Aan het eind van de middag gingen 
alle aanwezigen  zingend en met een 
warm en tevreden gevoel naar huis.

Daltonschool De Rietakker stapt even 
50 jaar terug in de tijd

door Annemieke van Zanten

Daltonschool De Rietakker in De Bilt vierde afgelopen week het 50-jarig bestaan van hun schoolgebouw. 
De hele week werden de kinderen mee teruggenomen naar deze sobere na-oorlogse tijd. Allerlei aspecten 

kwamen aan bod, zodat ze een goed beeld kregen van het leven, dat hun opa's en oma's een 
halve eeuw geleden leefden.

Eén groot feest in het openluchttheater.

Even terug in de tijd.
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Pannenkoeken bakken 
bij de Bremhorst

Rode wijn, witte wijn, een biertje, live muziek op de achtergrond en pan-
nenkoeken: de senioren die wonen in woon- en zorgcentrum De Bremhorst 
in Bilthoven werden woensdag verrast door gemeenteambtenaren. In het 
kader van de Vrijwilligersweek was een grote groep ambtenaren en raadslid 
Hugo Mutsaers pannenkoeken aan het bakken en serveerden deze ook uit. 
Ze zorgden daarnaast ervoor dat de glaasjes vol bleven. De ambtenaren Jan 
Bonnema en Henk Jeroen van Groningen zorgden voor gezellige muziek 
waarbij wethouder Mittendorff spontaan een dans inzette [MD]. 

Gemeenteambtenaren Jan Bonnema en Henk Jeroen van Groningen zorg-
den voor gezellige muziek waarbij wethouder Mittendorff spontaan een 
dans inzette. 

Bij een Gilde dragen 50 plussers 
belangeloos hun kennis en ervaring 
over aan anderen. Deze gildenvrijwil-
ligers voeren geen werkzaamheden 
uit maar geven advies aan particulie-
ren, non-profitorganisaties en begin-
nende ondernemers. De adviezen zijn 
gratis, gemaakte kosten moeten wor-
den vergoed. 
Woensdag werden ze zelf in het zon-
netje gezet. Wethouder Kamminga 

heette alle aanwezigen welkom. 
Namens Het Gilde De Bilt waren ook 
mensen van het COSBO (Centraal 
Overleg Samenwerkende Bonden van 
Ouderen) uitgenodigd. Na de koffie 
volgde een interessante rondleiding in 
de ruim 350 jaar oude Dorpskerk. 

Nadat in 1580 het monnikenkloos-
ter Oostbroek en in 1585 het Vrou-
wenklooster met bijbehorende kerken 

waren gesloopt was er voor de Bilt-
se bevolking geen plaatselijke kerk 
meer. De inwoners van De Bilt kon-
den nu naar Zeist gaan. Hier was de 
kerk na de reformatie nog gespaard 
gebleven. Op 27 februari 1650 werd 
door de Staten van Utrecht toestem-
ming geven voor de bouw van een 
kerk in De Bilt. Bij toestemming 
hoorde een subsidie van ƒ 12000,-. 
Dit was bestemd voor het bouwen 
van de Kerk, een predikantswoning 
en een kosterswoning. Aan deze sub-
sidie was de voorwaarde verbonden 
dat reparaties aan de gebouwen en 
het levensonderhoud van de koster 
ten laste kwamen van de kerkelijke 
gemeente. Op 27 april 1652 werd 
de kerk in gebruik genomen. Enkele 
weken later werd de schoolmeester 
tot koster benoemd en later dat jaar 
werd Dominee Lambertus Sanderus 
als eerste predikant aangesteld. In 
1661 werd bij de Staten van Utrecht 
een subsidie aangevraagd voor een 
gaanderij, zodat het aantal zitplaatsen 
kon worden uitgebreid. Nadien heb-
ben nog vele malen verbouwingen 
plaatsgevonden, welke uiteindelijk 
hebben geleid, tot de omvang en het 
interieur, zoals jl. woensdag werd 
getoond.

Presentatie Dorpskerk 
aan Het Gilde De Bilt 

door Marijke Drieenhuizen

De vrijwilligers van Het Gilde De Bilt kregen van de gemeente De Bilt in de Vrijwilligersweek 
een presentatie aangeboden in en over de Dorpskerk De Bilt. Het Gilde De Bilt is één van de 

65 lokaal werkende Gilden in Nederland.

Wethouder Kamminga (links) heette alle aanwezigen welkom in het naast de 
kerk gelegen wijkgebouw De Voorhof.

Met het geld werd o.a. de glijbaan 
schoongemaakt en werd een beton-
nen tafeltennistafel geplaatst. Voor de 
kinderen werd een spelletjesmiddag 
georganiseerd. Deze activiteit werd 
o.a. gesponsord door de gemeente. 
De gemeente heeft twee wipkip-
pen geplaatst en een prullenbak. De 
buurtdag werd afgesloten door een 

barbecue voor ongeveer 30 volwas-
senen en 15 jeugdigen. 

25 jaar
Linda van Barneveld is bij de orga-
nisatie betrokken. Zij vertelt enthou-
siast: ‘Wij organiseerden dit weer 
voor het eerst. De laatste maal dat 
er op het veld iets van deze omvang 

georganiseerd werd kan wel 25 jaar 
geleden zijn. 
Er zijn veel ‘nieuwe’ mensen in de 
buurt gekomen en we willen werken 
aan een buurt waar kennen en gekend 
worden voorop staat. Zo kunnen we 
de leefbaarheid om ons heen op een 
nog hoger plan trekken. We wilden 
gewoon dat we een leuke dag zouden 
hebben met onze buren en een mooie 
speelplek voor onze kinderen. Via het 
Oranjefonds hebben we een bedrag 
van € 750,- inmiddels ontvangen’.

Sponsoring
Voor de kinderen stond er een groot 
springkasteel en een suikerspinma-
chine en waren er oud Hollandse spe-
len. Aan het einde van de middag was 
er een barbecue voor een schappelijk 
prijsje verzorgd door een plaatselijk 
partyverzorging- en cateringbedrijf. 
En een al even plaatselijke loon-
werker en grootgrutter plaatsten de 
pingpongtafel en verzorgden ver-
snaperingen voor de jeugd. Iedereen 
rondom het grasveld is uitgenodigd. 
Linda schat in dat globaal 50% van 
de buurtbewoners aan de uitnodiging 
gehoor heeft gegeven. Het zijn over 
het algemeen bewoners met kinderen, 
maar de organisatie vindt dat begrij-
pelijk, omdat het speeltuingebeuren 
wel heel centraal hierbij stond. 

Geslaagd buurtfeest Wolfsmelk e.o.
door Henk van de Bunt

Zaterdag 26 september jl. organiseerden de bewoners op het grasveld bij de speeltuin in het park bij de 
Wolfsmelk, Bereklauw, Zwanebloem en Egelskop in Maartensdijk voor de eerste keer een echt buurtfeest. 

Naar aanleiding van de uitvraag van het Oranjefonds om je buurt op te knappen is subsidie aangevraagd en 
verkregen om de speeltuin te verfraaien. 

Voor de kinderen stond er een groot springkasteel en een suikerspinmachine 
en waren er oud Hollandse spelen.

Bel 0346 211992

of mail naar

info@vierklank.nl

Vrijwilligersweek

Bewoners van woon- en zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven gingen 
donderdag 24 september met de bus naar Flevoland. Van daaruit maakten 
ze begeleid door gemeenteambtenaren een bootreis door de randmeren. 
Burgemeester Gerritsen deed de deelnemers uitgeleide. [GG]



Sportstichting Samen Verder is er 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking en is officieel op 15 augus-
tus 1989 opgericht door Frans Kraal. 
Hij woonde in De Bilt, had affiniteit 
met de doelgroep en was actief bij 
Sportstichting Samen Verder Utrecht. 
In De Bilt probeerde een werkgroep 
een sportactiviteit op te zetten voor 
mensen met een verstandelijke beper-
king. Dat lukte niet omdat ze het 
sporten van mensen met een verstan-
delijke beperking wilden integreren 
in het sporten van mensen met een 
lichamelijke beperking. Vervolgens 
werd Frans Kraal gevraagd. Hij werd 
de eerste voorzitter van Samen Ver-
der De Bilt. Er werd begonnen met 
zwemmen, sinds 1990 wordt er ook 
zaalsport aangeboden. Er wordt uit-
sluitend gewerkt met vrijwilligers.

Voorziet in behoefte
Samen Verder heeft rond de 50 leden, 
die uit alle kernen van de gemeente 
De Bilt afkomstig zijn, en voorziet 
duidelijk in een behoefte. Het bestuur 
bestaat uit vijf personen en er wordt 
gewerkt met 25 vrijwilligers. De 
sporters kunnen elk op hun eigen 
niveau meedoen en ze worden uitge-
daagd om grenzen te verleggen. ‘Dat 
maakt dat ze ook zeer trots zijn op 
zichzelf als iets onbereikbaars toch 
gelukt is. Door sommigen worden 
hele kleine stapjes voorwaarts gezet, 
anderen hebben meer mogelijkheden. 
Voor iemand met hoogtevrees zetten 
we in een periode een heel traject uit. 
We beginnen met een bank en stappen 
dan via een kast over naar een wand-
rek. Zo vertelt klinkt het snel maar 
hier kan een hele lange tijd overheen 
gaan. Als het lukt, is dat een prachtig 
resultaat’, vertelt bestuurslid en bege-
leidster zaalsport Trees Hufener. 

‘Wat dat betreft was ook 1995 voor de 
vereniging een jaar met een gouden 
randje. De begeleiders Joop Kotterer 
en Joke Morren zijn toen met vier 

zwemmers naar de Special Olym-
pics in Amerika geweest. De opening 
hiervan was indrukwekkend met pre-
sident Clinton en Erica Terpstra en 
70.000 toeschouwers. We hebben er 
goed gepresteerd en behaalden een 
aantal medailles waaronder ook twee 
gouden. Weer terug in De Bilt kregen 
we een prachtig ontvangst op het 
gemeentehuis bij burgemeester Tcher-
noff. De sporters die er toen bij waren 
weten het allemaal nog precies, zoals 
Wim Gerritsen die een gouden en een 
bronzen medaille won’

Zwemmen
De zwemafdeling bestaat uit 30 leden 
in de leeftijd variërend tussen de 
10 en 65 jaar, die van september tot 
en met mei op zaterdag van 10.00 
tot 11.00 uur zwemmen in zwembad 
Brandenburg in Bilthoven. Het hele 
ondiepe gedeelte wordt dan afge-
huurd als ook drie banen in het diepe 
bad. Sporters zonder diploma blijven 
meestal in het ondiepe bad, die met 
een diploma zwemmen in het diepe. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor 
sporters zonder diploma die wel kun-
nen zwemmen mits er een één op één 
begeleiding mogelijk is. Alle sporters 
worden uitgedaagd om door licha-
melijke oefeningen te bewegen met 
natuurlijk ook oog voor recreatie. Een 
aantal sporters neemt tegenwoordig 
ook wat geld mee zodat ze heer-

lijk kunnen bubbelen in de speciale 
baden. Zes vrijwilligers bij het zwem-
men zijn deskundig, zij hebben een 
EHBO en Zwemmend Redden brevet. 
Elk jaar moeten zij voor de EHBO 
een nieuwe applicatie behalen. Ook 
een groot aantal vrijwilligers heeft 
de cursus Reanimatie gevolgd. Elke 
zaterdag zijn er in ieder geval twee 
deskundigen aanwezig, met daarnaast 
ook nog andere vrijwilligers. Meer 
informatie is te verkrijgen bij Paula 
van Leuveren ( 030-22 00 609)

Zaalsport
De zaalsport is destijds opgezet door 
Joop Kotterer. Inmiddels wordt deze 
tak van de vereniging geleid door 
Rien van Ingen en Joan van Aggelen. 
Beiden zijn deskundig en bereiden 
elke les voor. Naast deze deskundigen 
zijn er altijd nog een aantal vrijwil-
ligers aanwezig. De jongste sporter is 
15, de oudste 72 jaar. Er wordt gestart 
met een warming-up en daarna volgt 
een parcours, toestellen of een spel. 
Op donderdag wordt er van 19.30 
tot 21.30 uur gesport in de gymzaal 
aan de Planetenbaan in Bilthoven. 
Elke les duurt dus twee uur, heeft een 
pauze met koffie en koek en wordt 
afgesloten met aangepaste vorm van 
basketbal. Ook hier draait het om het 
hoogste aantal scores zodat iedereen 
die scoort door zijn team gefelici-
teerd wordt. De winnaars zijn trots op 

deze kortstondige roem en verlaten 
met een goed gevoel de zaal en net 
als de overige sporters verlangen zij 
ook alweer naar de volgende donder-
dag. Antje Naaktgeboren is sinds 2000 
actief voorzitter en coördinator zaal-
sport. ‘Ze zijn zo spontaan en direct. 
Door goed te luisteren en te kijken, 
leer je ze kennen en begrijp je wat ze 
bedoelen. Wat ook mooi is; je ziet pro-
gressie, bijvoorbeeld door te proberen 
uitdagingen aan te gaan en angsten te 
overwinnen. En natuurlijk het blij zijn 
als het lukt’. Meer informatie over 
zaalsport wordt graag gegeven door 
Antje Naaktgeboren
(030 2293129).

Nevenactiviteiten
Naast zwemmen en zaalsport worden 
er ook onderlinge zwemwedstrijden 
gehouden en is er meestal jaarlijks 
een openbare zaalsport uitvoering. 
Daarnaast organiseert het bestuur met 
regelmaat extra activiteiten. Zo wordt 
er door Samen Verder elk jaar mee-
gelopen met de avondvierdaagse, is 
er een jaarlijks uitstapje en worden 

er feestelijke bijeenkomsten gehouden 
o.a. met kerst. 

Jubileum
De jubileumcommissie heeft destijds 
goede zaken gedaan op de Beurs-
vloer De Bilt die op initiatief van de 
Stichting Samen voor De Bilt wordt 
georganiseerd. Zij zochten een zaal 
voor het vieren van het jubileum en 
vonden het bestuur van WVT bereid 
om de zaal gratis ter beschikking te 
stellen. Tap Uitvaartzorg was bereid 
zijn medewerking te verlenen bij het 
vervaardigen van een prachtig jubile-
umboek, met foto’s en interviews van 
bestuursleden en sporters, dat ieder-
een na afloop kreeg uitgereikt. Ook 
gesponsord zijn de nieuwe polo’s 
in mooi blauw die door een aantal 
sporters geshowd werden. Mede door 
giften van de vaste sponsor Golfclub 
De Biltse Duinen, tennisclub Helios, 
het K.F. Heinfonds en de Stichting 
Vrienden van Verstandelijk Gehandi-
capten, de gemeente De Bilt en giften 
van particulieren kon dit alles worden 
gerealiseerd. 
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20 jarig jubileum Sportstichting 
Samen Verder groots gevierd

door Marijke Drieenhuizen

Vrijdag 25 september hebben sporters, (oud) bestuursleden, (oud) vrijwilligers en genodigden waaronder 
wethouder Mittendorff het 20 jarig bestaan gevierd van Sportstichting Samen Verder. Koffie, gebak, clowns 

en het Shantykoor Nootdweer uit Zeist stonden op het menu.

Samen Verder heeft rond de 50 leden, die uit alle kernen van de gemeente 
De Bilt afkomstig zijn, en voorziet duidelijk in een behoefte. Samen met vrij-
willigers, bestuursleden en genodigden werd afgelopen vrijdag het 20 jarig 
jubileum gevierd.

Door sponsoring konden nieuwe polo’s in mooi blauw worden aangeschaft.

Het was dit jaar al weer de 20ste 
keer dat korfbalvereniging NOVA het 
Biltse schoolkorfbaltoernooi organi-
seerde; in 2009 voor het eerst in de 
maand september. De vele activiteiten 
die er zijn in de maand mei (school-
reisje, Avondvierdaagse, gemeente-
lijke sportdagen e.d.) waren aanlei-
ding voor deze verschuiving door de 
organisatie. Deze verandering is door 
de deelnemende scholen positief ont-
vangen en zal waarschijnlijk worden 
doorgezet.

Er deden in totaal 625 kinderen mee 
van 11 scholen uit De Bilt, Bilthoven 
en Groenekan. De kenmerkende pret-
tige sfeer, zowel binnen als buiten de 
lijnen, was weer volop aanwezig. Er 
werd plezierig en sportief gespeeld, 
met correcte leiding van enthousi-
aste en vrijwillige NOVAleden. Op 
woensdagmiddag speelden 160 kin-

deren van de basisschoolgroepen 3 en 
4 monokorfbal; beide teams spelen in 
1 vak met 2 korven. Het accent ligt op 
gezellig samen met je groepsgenoten 
meedoen en voor alle teams was er 
een beker als herinnering.

Vrijdag
Op vrijdagmiddag (na schooltijd) 
speelden 465 kinderen uit de groe-
pen 5 t/m 8 om de wisselbekers. 
Uit de voorronden kwamen, zowel 
bij de groepen 5/6 als 7/8 in totaal 
6 poulewinnaars die verder streden. 
Poulewinnaars 5/6 waren Juliana-
school 5, Nijepoort 3, Julianaschool 
8, Nijepoort 4, Groen v. Prinsterer 6 
en Groen v. Prinsterer 7. De finale 
ging tussen de twee ploegen van de 
Groen v. Prinstererschool. Na een 
zinderende strijd werd die uiteinde-
lijk, na verlenging en strafworpen, 
gewonnen door de Groen v. Prinsterer 

6. De wisselbeker ging wederom naar 
deze school.

Oudste groepen
De poulewinnaars 7/8 waren: Jan 
Ligthartschool1, Rudolf Steiner-
school 1, Laurensschool1, Groen v. 
Prinstererschool 5, Michaelschool 2 
en Groen v. Prinstererschool 1. De 
finale ging tussen de laatste twee en 
werd gewonnen door de Michael-
school 2, die daardoor de wisselbeker 
overneemt van de Groen v, Prinste-
rerschool.
De kampioenen vierden hun overwin-
ning met een ererondje en (kinder-)
champagne. Zij mogen in juni mee-
doen aan het provinciale schoolkorf-
baltoernooi (plaats en datum zijn nog 
niet bekend). Alle deelnemers kregen 
een pen met NOVA logo als herinne-
ring mee naar huis. 

(Anita van Kouterik)

Geslaagd schoolkorfbaltoernooi NOVA

Er werd fel strijd geleverd; hier tussen teams van de Julianaschool en de 
Laurensschool (foto Gerdi Hoep).

Judokan heeft jeugdkarate
Bij Judokan is er elke dinsdag jeugdkarate voor de jeugd vanaf 8 jaar. De 
tijd is van 18.00 tot 19.00 uur. De eerste twee lessen zijn gratis en worden 
gegeven in de kleine sportzaal van De Vierstee. 

Iedereen is van harte welkom om gezellig mee te komen doen en er zijn 
dan ook geen speciale eisen. Je mag gewoon in sportkleding mee doen. Er 
is nog voldoende plek voor nieuwelingen.
Karate is een oosterse vechtsport die ook heel goed is te gebruiken als 
zelfverdediging. De lessen zijn hier dan ook op ingericht, maar het belang-
rijkste tijdens de lessen is het plezier en de gezelligheid die ook bij de sport 
horen. Instromen kan op elk moment. 



PERSONEEL
 AANGEODEN

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk Het gehele jaar door! 
Alles in aanleg en onderhoud 
van uw tuin. Bestrating en 
straatreiniging. Maak gebruik 
van onze najaarsaanbieding 
tevens 10% korting op alle 
vaste planten. Bel vrijblijvend 
0649377634

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van 15 wil graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

DIVERSEN

BALLETLES voor kinde-
ren 4-7 jaar, georganiseerd in 
Westbroek door werkschuit 
Zeist, voor interesse bel 0346-
282013.

Nieuwe herfstkapsels bij 
BETTY’S CORNER! 
Elke vrijdag en zaterdag in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

De FRANSE taal leren spre-
ken en verstaan in kleine groep 
voor beginners/gevorderden. 
Start sept. Tel. 0346-211667

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

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 % .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl
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Gratis OPEN HAARDHOUT. 
Tel. 035-5772711. Na 18.00 
uur

20 stuks geluid en warmte 
isolerende platen van gepers-
te schuimvlokken gratis. Tel. 
212569.

Houten schaatsen maat 23 ori-
ginele doos. € 5,-. Tel. 0346-
211738.

2 Paar Dita Hockeyschoenen 
maat 40 en 42 i.z.g.s. € 15,- p.p. 
Tel. 0346-214410

Voedingskussen à € 5,-. 
Paardrijlaarzen maat 38 à € 5,-. 
Tel. 06-40295251

Pelgrim gasfornuis elektra 
oven. € 35,-. Tel. 0346-214083

Goed werkende naaimachine. 
Merk: Toyota zit in koffer. 
€ 35,-. Tel. 0346-214084.

Autokrik maximaal 2.000 kilo. 
€ 25,-. Tel. 0346-211940.

9 Wit metalen stoelen, opvouw-
baar. € 20,-. Tel. 212569

FIETSEN/BROMMERS

2 Herenfietsen te koop à € 50,-. 
per stuk. Tel. 06-53333218. 
Nette staat!

PERSONEEL GEVRAAGD

Hulp in de huishouding in 
Westbroek 3 à 4 uur per week. 
Tel. 0346-280638

Te koop aangeboden

Nootjes

* Komt uw nootje in aanmerking voor gratis plaatsing, dan mag deze per mail aan-
geleverd worden. 

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.

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan De Vierklank, 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  ...........................

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

SENIOREN REISCLUB 55+ voordelige reisjes /dagtochten
www.reisclub55plus.nl e.mail: broekhu2@xs4all.nl
tel.0346-212288 -06-53853557

In oktober: Alle bakken ijs voor de helft van de prijs. 
Ambachtelijke IJsboerderij ’t Nedereind, Kerkdijk 141, 
Westbroek. Open: in oktober vrijdag ’s middags van 13.00-16.00 
uur. Tel. 281288

Een voedingsshake in de morgen betekent een dag zonder 
zorgen. Vragen voor advies en begeleiding bel 0346-571377 of 
e-mail vink-herbalife@filternet.nl 

Leg in 42 dagen het fundament voor een lichamelijk betere 
toekomst! Zie www.weethoejeeet.nl, kenmerk enny.boogaard. 
Programma heeft gunstige invloed op: darmfunctie, overgewicht, 
cholesterol, bloeddruk, nachtrust, bloedsuikerspiegel, spieren, 
gewrichten, overgang, energie en vitaliteit, enz. Info/afspraak: 
0346-212687 of em.boogaard@planet.nl

Personeel aangeboden

Diversen

Fietsen/Brommers

Personeel gevraagd

Nootjes  per e-mail*

De Vierklank breidt uit. Het best gelezen huis-aan-huisblad komt 
vanaf oktober ook in De Bilt en Bilthoven.

Kom ons team versterken. Haal een frisse neus op woensdag-
middag. Vul je zakgeld aan en bezorg De Vierklank bij jou in de 
buurt. De kranten worden bij je thuis aangeleverd.

Geef je nu op! Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Geschikt voor jongeren tot 65+

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
www.vierklank.nl

Stuur een mail of bel.

We hebben een logé: een 
Russische dwerghamster 
in een kooi. Het beestje is 
van de 11-jarige Ayşenur, 
dochter van Turkse vrien-
den. Ze heeft het beestje Tosun genoemd, wat zo veel 
als ‘dikkerd’ betekent. Dat valt trouwens nogal mee. 
Het is eigenlijk maar een klein diertje en dik is zij (het 
schijnt een vrouwtje te zijn) zeker ook niet. Overdag 
zie je hem niet want dan slaapt hij in een soort huisje 
wat er uitziet als een koekoeksklok. ’s Avonds laat 
komt hij pas tevoorschijn. Dan scharrelt de hamster 
wat rond in z’n kooi, eet van het hamstervoer, lurkt 
aan zijn waterfles en rent als een gek in een soort 
molen. Zoals wij mensen een hometrainer hebben. 
Zou het niet mogelijk zijn om een dynamo aan dat 
molentje te bevestigen en daarmee stroom op te wek-
ken om bijv. mijn mobiele telefoon op laden? Dat 
soort merkwaardige ideeën krijg je bij het bestuderen 
van het leven van de hamster. Tegen de morgen is hij 
dan weer verdwenen. Eigenlijk heb je niet zo veel aan 
een hamster, dacht ik aanvankelijk, je ziet hem eigen-
lijk alleen ‘s nachts. Eén keer in de week moet de kooi 
worden schoongemaakt. Ook het kleine huisje waarin 
hij slaapt moet dan worden leeggehaald. Daarin heeft 
hij zelf z’n nest gemaakt. De hamster krijgt daarna 
een nieuwe pluk gedroogd gras waarmee hij meteen 
weer een  nieuw nest gaat maken. Daar is hij dan 
enorm druk mee. Eigenlijk best een mooi diertje, zo’n 
hamster. Op z’n rug loopt een donkere streep. Met z’n 
kraaloogjes kijkt hij me scherp aan. Hij is gek op een 
stukje appel. Dat prik ik op een satéstokje en steek dat 
tussen de tralies door. Voor een stukje appel komt hij 
meteen z’n huisje uit, ook overdag. Hij propt allerlei 
zaadjes in z’n wangen en brengt die dan in z’n huisje. 
Ik stel me voor dat hij iedere keer als hij trek heeft 
wat eet van de voorraad die hij gehamsterd heeft. 
Langzamerhand heb ik toch een band gekregen met 
het beest. Ik haal hem regelmatig, nadat hij weer een 
stukje appel heeft gehad, uit z’n kooi. Hij is wel een 
beetje bijterig. Tosun heeft best scherpe tanden heb ik 
gemerkt. Maar misschien zou ik ook wel bijten als een 
reus (want zo groot is een mens in verhouding) mij 
uit m’n vertrouwde wereld haalt. Nieuwsgierig kijkt 
hij dan om zich heen en kruipt overal naar toe over 
mijn armen en schouders. Onophoudelijk snuffelt 
hij met z’n beweeglijke 
neus. Hamster Tosun is 
best nieuwsgierig.  Maar 
nu is Ayşenur weer langs 
geweest om haar hamster 
op te halen. Ze heeft hem 
ook gemist, vertelde ze. 
En ik mis hem nu toch 
ook wel een beetje. Ik 
weet nu in ieder geval dat 
een hamster veel boeien-
der is dan een goudvis in 
een kom.  

Martijn Nekkers

Ayşenur is blij dat ze haar 
hamster Tosun weer terug 
heeft.

De Bilt gaat weer een dezer dagen

burgers in de gemeente bevragen

en wat je dan ziet

ze zijn tevreden of niet

want er is altijd wel wat om te klagen

Guus Geebel Limerick

Klankbord
Hamster

Volksdansen
Het volksdansseizoen o.l.v. Else Teunissen is weer 
gestart. De lessen zullen worden gegeven in de 
Groene Daan te Groenekan op de donderdag. De 
eerste les was op donderdag 24 september, maar 
je kan nog instromen. De indeling is (naar ver-
wachting) als volgt: Kinderen uit basisschoolgroep 
1-2-3: 15.45 uur tot 16.30 uur, Kinderen uit basis-
schoolgroep 4-5-6: 16.30 tot 17.15 uur Deze inde-
ling is nog onder voorbehoud. Voor informatie: 
Coby Merkens (tel. 0346 212653) of Paula Meijers 
(tel. 0346 213848).

Gratis film in WVT
Op dinsdag 6 oktober om 19:30 vertoont Transition 
Town de Bilt de film ‘A Crude Awakening: The 
Oil Crash’ in het WVT-gebouw aan de Talinglaan 
in Bilthoven. De film toont helder de oorzaken en 
gevolgen van onze levensstijl en het onvermijde-
lijke energietekort. Aansluitend op de film word er 
gebrainstormd over hoe we ons als inwoners van 
gemeente De Bilt concreet kunnen voorbereiden op 
een leven met minder olie. 
Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht 
van de lokale gemeenschap. Meer informatie op 
www.transitiontowns.nl, Erna Klaasse-van Maaren 
of Sofie Bakker: ttdebilt@gmail.com of tel. 030 
2205946.
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SVM keek al snel tegen een achter-
stand aan. De meestal foutloos spe-
lende linksback Rick Lith speelde in 
de 5de minuut de bal tekort terug op 
keeper Dominic Janssen, waardoor 
de bal door de spits van Maarssen 
kon worden ingeschoten (0-1). Vijf 
minuten later trok SVM de stand 
alweer gelijk uit een penalty. Spits 
Tom Janssen werd volstrekt onnodig 
door de keeper van Maarssen onder-
uit gehaald. Kevin van Dronkelaar 
schoot de stafschop onhoudbaar in 
(1-1). In de 20ste minuut nam SVM 
voor het eerst een voorsprong. Sjoerd 
Burgers schoot een voorzet van Jor-
gen Straalman met een zwabberbal, 
die de keeper van Maarssen verraste, 
in (2-1). Een minuut later werd Ricar-
do de Goede op snelheid geklopt door 
de lastige spits van Maarssen, die 2-2 
maakt. De scheidsrechter wees al 
naar de middenstip, maar keurde op 
aangeven van grensrechter Menno de 

Vries het doelpunt alsnog en terecht 
af, omdat de speler van Maarssen 
een overtreding had begaan. Enkele 
minuten later trok Maarssen de stand 
alsnog gelijk. SVM verdedigde slap. 
Maarssen mocht achter elkaar twee 
maal een voorzet geven en bij de laat-
ste voorzet werd de bal gemakkelijk 
ingetikt (2-2).
Hoewel ook Maarssen dreigend bleef 
waren de beste kansen voor SVM. 
Aanvoerder Straalman miste twee 
kansen op rij, maar in de slotminuten 
van de 1ste helft kopte hij een voorzet 
van Henri Stone netjes in (3-2). Stone 
was aan de rechterkant met een pass 
van de prima spelende rechtsback 
Krijn Malta op pad gestuurd.

Conditie
In de 2de helft had Tom Janssen de 
al direct de wedstrijd op slot kunnen 
doen. Alleen voor de keeper schoot 
hij echter buitenkant paal naast. Jans-

sen werd in de 60ste minuut vervan-
gen door Mike de Kok, die direct 
voor meer dreiging zorgde. Toch 
was het Maarssen dat op 3-3 kwam. 
Opnieuw liet Ricardo van de Goede 
zich verschalken door de sterke spits 
van Maarssen (3-3). Daarna maakte 
SVM korte metten met het vaak veel 
te hard spelende Maarssen. De ach-
terhoede van Maarssen probeerde een 
gebrek aan conditie en snelheid te 
compenseren met grof geweld. Dit 
gelukte maar gedeeltelijk. Mike de 
Kok, Henri Stone en Roy Wijman 
waren gewoon te snel. In de 70ste 
minuut was er een snelle combinatie 
tussen Wijman en De Kok. Wijman 
kon in de lange hoek inschieten (4-3). 
Een paar minuten later was er een 
combinatie tussen Stone en De Kok. 
Mike maakte er 5-3 van. Maarssen 
had toen al het hoofd in de schoot 
gelegd. In de laatste minuten maakte 
Roy Wijman er na een goede pass van 

Jorgen Straalman nog 6-3 van. De 
vele toeschouwers gingen tevreden 
naar huis.

Hees
SVM wint dus 3maal op rij. Het lijkt 
erop, dat de ploeg dit jaar mee gaat 
doen voor de bovenste plaatsen, zodat 

er mogelijk een snelle terugkeer is 
naar de 3de klasse. Om de goede 
start voor te zetten zal a.s. zaterdag 
in Soest gewonnen moeten worden 
van Hees. Hees uit is altijd lastig, 
maar om kampioen te worden moeten 
ook lastige wedstrijden gewonnen 
worden.

SVM wint met grote cijfers
SVM heeft ook de derde competitiewedstrijd op rij gewonnen. In de eerste thuiswedstrijd 

van het seizoen werd Maarssen met liefst 6-3 naar huis gestuurd.

SVM heeft zijn derde wedstrijd op rij gewonnen. In de thuiswedstrijd tegen 
Maarssen ging het lange tijd gelijk op, maar in de slotfase wist SVM de score 
tot 6-3 uit te breiden. [foto Jeroen Kemp]

Dat de Beloften er zin in hadden werd 
al snel duidelijk. Binnen notime ston-
den de meiden in de Baarnse sporthal 
voor met 10-2 tegen Touche. Deze 
voorsprong bleef gehandhaafd tot het 
eind. Vooral de servicedruk leverde 
veel punten op. Setwinst werd bin-
nengehaald met 16-25. De tweede set 
boden de Baarnse dames veel meer 
tegenstand. Het werd in deze set een 
wedstrijd. Vooral hun middenaanval 
maakte de punten. De dames wisten 
hier niet goed raad mee. Gelukkig 
ging de scoorde gelijk op omdat de 
aanval wel bleef scoren. Op het einde 
van de set was het spel van Salvo toch 
wat stabieler waardoor de set met 
22-25 werd gewonnen.
De derde en vierde set trokken de 
Maartensdiikse dames het spel vol-
ledig naar zich toe. Vooral Martine 
Vringer excelleerde en scoorde veel. 

De nieuwe spelverdeelster Suzanne 
Leeners speelde een goede wedstrijd. 
Touche kon het tempo van Salvo niet 
meer bijbenen en kwam nog maar 
weinig tot goed spel. De beide laat-
ste sets werden gewonnen met resp. 
18-25 en 12-25. Een goed begin voor 
het team dat dit jaar hoge ogen wil 
gooien in de strijd om het kampioen-
schap. Zaterdag 3 oktober spelen de 
dames om 13.45 uur in de Vierstee 
tegen Oberon uit Weesp.
 
Heren
Het vernieuwde ambitieuze heren-
team van Salvo is de competitie voort-
varend gestart. In Baarn werd van 
Touche gewonnen met 4-0. Ondanks 
het gemis van enkele spelers is de 
bank sterk genoeg om tot goed spel 
te komen. De eerste drie sets was 
Salvo op alle onderdelen van het spel 

beter. Dit komt vooral naar voren 
wanneer zeer geconcentreerd wordt 
gespeeld. Dan blijkt dan trainer Hans 
Hofman in korte tijd al een dege-
lijk spelend team heeft geformeerd. 
Aanvallend waren de heren duidelijk 
beter dan hun tegenstander die elke 
set achter de feiten aan moest lopen. 
Johan Hegeman en Ton Kooi waren 
opvallend aanwezig en scoorden vele 
punten.
De eerste drie set werden gewonnen 
met 18-25, 22-25 en 18-25. In de 
vierde set sloop de nonchalance bin-
nen en kon Touche in het begin van 
de set redelijk in de buurt blijven van 
Salvo. Toen Pieter Dank een mooie 
serviceserie had neergezet was het 
over met de tegenstand en wonnen 
de Maartensdijkse mannen eenvou-
dig met 16-25. Een overwinning met 
perspectief.

Salvoteams openen de competitie goed
Zowel het belofteteam van de dames als het herenteam van volleybalvereniging Salvo 

zijn de competitie begonnen met een overwinning. 

Winst voor FC De Bilt

FC De Bilt heeft zijn thuiswedstrijd tegen het Montfoortse MSV ’19 met 4-2 gewonnen. [foto Jeroen Kemp]

Voordaan knokt

In de thuiswedstrijd tegen het Tilburgse Were Di heeft Voordaan punten 
laten liggen. Na een 0-1 achterstand bij rust knokte Voordaan zich in de 
tweede helft naar een 3-1 voorsprong. Dit bleek echter niet genoeg. In de 
slotfase wist Were Di op gelijke hoogte te komen en met nog enkele minuten 
te spelen wisten de mannen uit Tilburg de 3-4 te maken. Voordaan probeer-
de de gelijkmaker nog te forceren, maar het mocht niet baten. Zondag speelt 
Voordaan de uitwedstrijd tegen het nog puntloze Oss. [foto: Jeroen Kemp]

Dos 1 houdt sponsor

Jaap Veldhuizen heeft zich opnieuw voor een periode van vier seizoenen 
als shirtsponsor aan DOS 1 verbonden. Onlangs zijn de nieuwe tenues 
uitgereikt die door de sponsorcommissie zelf zijn ontworpen en welke zijn 
voorzien van het DOS-logo. Spelers, speelsters en coach met sponsor Jaap 
Veldhuizen van het gelijknamige loonbedrijf - gingen graag gezamenlijk op 
de foto.
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Vrijdagmiddag 25 september verza-
melden mannen in pak zich in de tent 
die was opgezet op het terrein van 
de rioolzuiveringsinstallatie. Kof-
fie drinken en petitfourtjes eten met 
het logo van de zuiveringsinstallatie 

erop. De stemming was opgetogen. 
De heer Reerink, bestuurslid van 
het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden en de heer Ditewig, wet-
houder van de gemeente De Bilt 
verrichtten gezamenlijk de officiële 

opening. Zaterdag was er gelegenheid 
voor het publiek om kennis te maken 
met de werkzaamheden binnen de 
rioolzuiveringsinstallatie. Tijdens de 
vele rondleidingen vertelden werkne-
mers van de rioolzuiveringsinstallatie 
enthousiast over de nieuwe technolo-
gieën in het bedrijf. 

Duurzaam 
De oorspronkelijke zuiveringsinstal-
latie uit 1956 is in 1971 en in 1983 
uitgebreid. In 2005 bleek de instal-
latie weer toe aan vernieuwing: hij 
beantwoordde niet aan de eisen die 
gesteld worden door de Europese 
Kaderrichtlijn Water. Het doel van 
deze richtlijn is dat in 2015 binnen 
heel Europa duurzaam wordt omge-
gaan met water. Het water dat geloosd 
werd in de Biltse Grift bevatte teveel 
stikstof, fosfaat, koper en zink en dus 
werd er gekozen voor een nieuwe 
manier van zuiveren. Er werd besloten 
een geheel nieuwe rioolzuiveringsin-
stallatie te bouwen naast de bestaande 
zuivering en deels op het terrein van 
de slibontwateringsinstallatie. 

Kinderen
Bijzonder is dat bij de nieuwe vorm 
van zuiveren een nabehandeling wordt 
toegepast door een zandfilterinstalla-
tie, waardoor het water nog schoner 
wordt. Dit schone water vormt een 
voedingsbron in droge tijden voor 
dichtbij gelegen natuurgebieden als 
Vollenhoven en Oostbroek. Binnen 
dit evenwichtige ecosysteem is geen 
plaats meer voor chemicaliën, maar 
wordt water zodanig natuurlijk gezui-
verd, dat mens en dier ervan profite-
ren. De rondleiding naar de pompen 
en de waterbassins gaf een goed idee 
over hoe afvalwater hergebruikt kan 
worden. Voor de kinderen was er 
informatie op maat: met een riool-

sjoelspel, afvalwater-elektro, aqua-
play, grof vuil vissen, kleurplaten en 
bouwplaten werd duidelijk gemaakt 
op welke manier water vervuild werd 
en hoe het schoongemaakt kon wor-
den. 
Een medewerker van de rioolzui-
veringsinstallatie: ‘Kinderen zijn de 
toekomst, die kun je nog leren om 
zuinig met water om te gaan, dus daar 
besteden we veel aandacht aan’. Voor 
de basisscholen zijn lespakketten ont-
wikkeld over de waterhuishouding 
met alle bijbehorende facetten. De 
geestige stripboekjes over Droppie 
(over de reis van het water) vonden 
zaterdag gretig aftrek bij kinderen én 
bij volwassenen.

Duurzaam omgaan met water
Nieuwe rioolzuiveringsinstallatie in Bilthoven

door Sylvia van der Laan

Het afvalwater van 72.000 inwoners uit de kernen De Bilt, Bilthoven, Westbroek, Hollandsche Rading, 
Groenekan en Den Dolder wordt sinds 1956 gezuiverd door de rioolzuiveringsinstallatie aan de 

Groenekanseweg in De Bilt. In 2015 moet er binnen Europa duurzaam omgegaan worden met water 
en dit betekende dat de zuiveringsinstallatie in De Bilt vernieuwd moest worden. De feestelijke opening 

van de vernieuwde installatie vond plaats op 25 en 26 september.

Hoogheemraad Jan Reerink (rechts) luistert aandachtig naar wethouder 
Ditewig.

Kinderen leren spelenderwijs wat wel en niet in afvalwater thuishoort.

Nog geen nieuw onderkomen 
voor hertjes

door Guus Geebel

De gemeenteraad verwierp tijdens de raadsvergadering op 
24 september een motie van Désirée Schmalschläger(GroenLinks-

&PvdA). In de motie wordt het college verzocht  te zoeken naar een 
passende en tijdig beschikbare alternatieve locatie voor de hertenkamp 
aan de Melkweg en wordt een locatie voorgesteld in de nabijheid van de 

woonwijken in Bilthoven-West. 

De hertenkamp is nu een onderdeel van buurtboerderij De Schaapskooi, 
die wordt beheerd door de Stichting Reinaerde. In het Project Melkweg in 
Bilthoven kan de buurtboerderij blijven bestaan, maar is voor de hertenkamp 
geen plaats meer. Anneke van Heertum (D66) is er niet van overtuigd dat de 
verplaatsing, die in de motie wordt voorgesteld, tegemoetkomt aan de wens 
van de omwonenden. Zij vraagt zich ook af of de Stichting Reinaerde wel 
twee plaatsen wil beheren. 

Pieter van Maaren (CDA) en Etiënne van Buren (SP) willen eerst de voor-
stellen van het college afwachten. Nico Jansen (ChristenUnie) denkt dat 
als bij het project Melkweg gekozen 
wordt voor ondergronds parkeren, 
er meer groen behouden kan blijven 
en er wellicht nog plaats is voor de 
herten. Ebbe Rost van Tonningen 
(Bilts Belang): ‘Dit project heeft een 
hoge aaibaarheidsfactor en spreekt 
ons allemaal aan.’ 

Hij wil ook andere alternatieven in de 
omgeving onderzoeken. Anne Doe-
dens (VVD) pleit ervoor een klank-
bordgroep voor het project op te 
zetten. Johan Slootweg (SGP) ziet 
de motie als een aanvulling op het 
werk waar college mee bezig is. Het 
college geeft aan de motie over te 
nemen. 

De gemeenteraad verwerpt die ech-
ter. Alleen GroenLinks&PvdA, Bilts 
Belang en de SGP stemmen voor.

Het hert vindt alles goed, als er maar 
gras is.

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

Het wordt steeds gekker
in Westbroek

Bij aankoop van een gezinszak friet

gratis
4 frikandellen of 4 vleeskroketten

22 jaar
€ 4,95

Loempia Westbroek + friet en 
kroeppoek en 
Atjar Tjampoer voor

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
8-10

Woe.
7-10

Vrij.
9-10

9,95

Do.
1-10

Woe.
30-9

Vrij.
2-10

9,95

Varkenshaas met kaassaus
of

Zeewolffilet met spek
en roomsaus

Elzasser zuurkoolschotel
of

Gestoofd konijnenboutje

Tolakkerweg 3, 3739 JG Hollandsche Rading, 
Tel: 035 - 577 12 27, www.memoriesofchina.nl

Lever het artikel elders uit deze krant in en u krijgt

€ 7,50 korting!
*weekend en feestdagentoeslag € 2,-

Dagelijks geopend van 16.00 – 22.00 uur
dinsdag gesloten (behalve op feestdagen)

Onbeperkt
culinair genieten van het

Chinees/Japans keuzemenu

€ 17,50 p.p.*
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