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

OOK BEZORGSERVICE

DE JONG & GREVEN

makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Nog 7 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Bewoners Tuinstraat 
kunnen veilig naar huis

Donderdag 5 november rond 8.00 uur ontstond er een gaslek in een hoofd-

transportleiding in de Tuinstraat in De Bilt. Het gebied rondom het lek is 

in een straal van 200 meter ontruimd. Inwoners zijn huis-aan-huis geïnfor-

meerd en opgevangen in een locatie in de nabijheid. De politie heeft het 

gebied bewaakt. 

Het lek is ontstaan door graafwerkzaamheden. Het gasbedrijf heeft de 

hoofdtransportleiding afgesloten zodat er geen gasuitstroom meer is. Daar-

na heeft de brandweer per woning bekeken of er gelucht moest worden. 

De situatie was snel daarna al weer veilig en bewoners konden onder bege-

leiding van de brandweer gefaseerd terug naar huis.

Donderdag 5 november was er een gaslek in een hoofdtransportleiding in 

de Tuinstraat in De Bilt. Het gebied rondom het lek is in een straal van 200 

meter ontruimd. (foto Reyn Schuurman)

Begin 2009 werd er op klaarlichte 

dag een groot aantal geparkeerde 

auto’s op dit terrein opengebroken. 

Als gevolg op de vele inbraken gin-

gen autobezitters hun auto’s parkeren 

in de omliggende straten van dit ter-

rein, met alle overlast van dien voor 

de omwonenden. De gemeente De 

Bilt heeft daarom contact opgenomen 

met NS Poort en gevraagd om de 

mogelijkheden voor camerabewaking 

op dit parkeerterrein te onderzoeken. 

Pilot

Dit heeft ertoe geleid dat NS start met 

een pilot rondom camerabewaking. 

Bij drie onbetaalde P&R-terreinen, 

waarvan het terrein in Hollandsche 

Rading er een is, start een onderzoek 

naar de effecten van camerabewa-

king. Daarnaast wordt dit onderzoek 

gecombineerd met een onderzoek 

naar de (sociale) veiligheid. 

De realisatie, het beheer en onderhoud 

van de apparatuur en het beheer van 

de beelden heeft NS Poort uitbesteed 

aan Q-Park. Dit bedrijf is al verant-

woordelijk voor de camerabewaking 

op 50 andere NS-parkeerterreinen. 

Voor het vrijgeven van beelden gel-

den de regels van de Wet Bescher-

ming Persoonsgegevens. 

Kosten

De gemeente De Bilt en NS Poort 

nemen elk de helft van de aanlegkos-

ten van ongeveer 40000 euro voor 

hun rekening. 

Het beheer en onderhoud van de 

camera’s komt voor rekening van 

NS Poort. De gemeentelijke bijdrage 

is aangemeld bij het Bestuur Regio 

Utrecht (BRU) voor subsidie.

Cameratoezicht station 
Hollandsche Rading 

Het P&R-terrein van het station Hollandsche Rading wordt voorzien van drie bewakingscamera’s. 

Naar verwachting worden deze camera’s in januari 2010 geplaatst en daarmee start de pilot 

van de Nederlandse Spoorwegen (NS). De NS onderzoekt de effecten van camerabewaking op onbetaalde 

parkeerterreinen bij stations. 

Op zaterdagmorgen wordt er al druk gebruik gemaakt van het nu nog onbewaakte P&R-terrein bij het NS-station 

Hollandsche Rading [HvdB].

Proficiat De Bilt
Sportgemeente van het Jaar!

Voor meer informatie zie www.debilt.nl
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Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25
3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

Koffeman, Amersfoort
Pr. Gem. Zuiderkapel

Brink, Woerden
Pr. Gem. Julianakerk

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

Bezinningssamenkomst,
Hans Opschoor

Evangelische Gemeenschap

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

Bunnik (H.A.)

Oosterwolde
Pr. Gem. Immanuelkerk

van Zwol
Pr. Gem. Opstandingskerk

R.K. St. Michaelkerk

Volle Evangelie Gemeente

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

Huizen
PKN - Herv. Kerk

Herst. Herv. Kerk

hr. B. Klootwijk, Alblasserdam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

Utrecht

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

Zeist
St. Maartenskerk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

Amsterdam

Bunschoten
PKN - Herv. Kerk Chr. begrafenisverzorging

De Bruijn
Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van 

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis

of crematie voor alle gezindten

Gespecialiseerd in:

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

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 14 november haalt het 

weer oud papier op in Groenekan, 

Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 

en Achterweteringseweg. U wordt 

verzocht het papier (gebundeld of 

in dozen) of de papierkliko vóór 

9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

haalt zaterdag 14 november oud 

papierwagens gaan om 9.00 uur 

rijden. U wordt verzocht het goed 

gebundelde papier tijdig aan de 

weg te zetten.

Geboren

9 november 2009

Luuk

Zoon van 

Pieter Wijnen en Annemieke Geurts

Kerkdijk 23

Westbroek

Codée neemt 
beroep aan

Amsterdam heeft het beroep van de 

wijkkerkenraad van de Dorpskerk 

in De Bilt als wijkpredikant van de 

Dorpskerk aanvaard. De beroepen 

kandidaat ging al in meerdere dien-

sten in de Dorpskerk voor en was al 

een aantal jaren pastoraal medewer-

ker bij de Pelgrimskerk in Rotter-

dam-Delfshaven. Waarschijnlijk zal 

naar De Bilt verhuizen en zal begin 

2010 de bevestigings- en intrede-

dienst plaatsvinden.

ANBO en PCOB

-

tensdijk een gezamenlijke bijeenkomst. 

De heer Frits Aelmans komt zijn ervaringen vertellen als mijnwerker. Hij 

vertelt graag over zijn belevenissen, de ontstaansgeschiedenis van de steen-

koolwinning, de bloeitijd, de neergang en de sluiting van de kolenmijnen.

De bijeenkomst is om 14.30 uur. De zaal is open om 14.00 uur. De bijeen-

komst is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van beide bonden. 

Spirituele Beurs 
Kring Isis

zaterdag 14 november van 11.00 tot 

16.00 uur een spirituele- / paranor-

male beurs. U kunt diverse mediums 

vragen stellen of inzicht verkrijgen 

via handlijnkunde, aurareading, tarot 

etc. U kunt zich ook laten advise-

ren omtrent mineralen als sieraad- of 

De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49b 

in De Bilt. Voor informatie zie www.

hier.is/isis of bel 033 4553494.

Cursus internet en e-mail 
in Maartensdijk

ontvangen en verzenden van e-mail. Via internet krijgt men toegang tot infor-

matie over elk denkbaar onderwerp. Wanneer men kan e-mailen, kan men snel 

en gemakkelijk communiceren met bv de (klein-)kinderen. 

cursus wordt gebruik gemaakt van computers met Windows XP of Windows 

-

komsten duren ruim twee uur. Datzelfde geldt voor de cursus Windows XP, 

waarvan de start op vrijdag 27 november 2009 eveneens om 10.00 uur is. De 

per cursus, incl. het cursusboek. Aanmelden kan via tel. 0346 214161 of per 

e-mail info-m@swodebilt.nl

En niemand weet wat leven is,

Alleen dat het gegeven is,

En dat van dit geheimenis

God het begin en einde is.

                   Huub Oosterhuis

Rustig is ingeslapen onze lieve moeder, oma en overgrootoma

Alida Deenik - Stikkel
Ali

weduwe van Kees Deenik

25 februari 1921 3 november 2009

Haar leven is voltooid, het is goed zo. Rust zacht, lieverd.

Els Slembrouck-Deenik

Oswald Slembrouck

Anja van Kampen-Deenik

Wim Deenik

Kleinkinderen en

achterkleinkinderen

We hebben onze moeder op maandag 9 november 

in familiekring begraven.

Prealle 80

U wilt iets 'effe' kwijt
Dat kan! Deze rubriek staat open voor lezers van De Vierklank en kan 

ingezet worden om opmerkelijke zaken onder brede aandacht te brengen. 

Er wordt niet gescholden, persoonlijke zaken zijn niet welkom en het is ook 

niet de bedoeling dat er oeverloze discussies in de krant ontstaan. 

Stukken dienen in Word per mail ingezonden te worden naar info@

vierklank.nl en mogen niet meer dan 500 woorden bevatten. De redactie 

behoudt zich - zonder opgave van reden - het recht voor om niet tot plaat-

sing over te gaan.
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Genomineerden Biltse Ondernemer 
van het Jaar bekend

De jury van de verkiezing ‘De Biltse Ondernemer van het Jaar’ heeft de 

genomineerden gekozen. Onder voorzitterschap van burgemeester Gerrit-

sen heeft zij uit de zestig aanmeldingen negen kandidaten genomineerd. Op 

25 november aanstaande wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst bekend 

wie van hen de verkiezing wint.

In de categorie starters zijn genomineerd (in willekeurige volgorde):

In de categorie winkeliers zijn genomineerd (in willekeurige volgorde): 

Feestelijke bijeenkomst

Op 25 november aanstaande wordt per categorie één prijswinnaar bekend 

gemeentehuis. De winnaars mogen de titel ‘De Biltse Ondernemer van 

over hun nominatie.

De verkiezing ‘De Biltse Ondernemer van het Jaar’ is een initiatief van de 

informatie zie de website: www.debiltseondernemer.nl

De jaarlijkse bijeenkomst tussen bedrijfsleven en gemeentebestuur is een 

initiatief van gemeente De Bilt. Doel van deze samenkomst is het delen van 

praktijkervaringen van het afgelopen jaar en het versterken van de onder-

linge banden tussen ondernemers en de gemeente.

Kandidaten Bilts Belang

huidige fractievoorzitter tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsver-

Belang heeft als belangrijkste speer-

punten de ondersteuning van burgers 

zaamheid en behoud van de groene 

leefomgeving.

V.l.n.r. Ebbe Rost van Tonningen, Tiny 

Middleton en Han IJssennagger.

Ook de VVD heeft de 
lijst klaar

een ledenvergadering voor de vaststelling van de definitieve kandidatenlijst 

voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 in De Bilt. 

V.l.n.r. Hans Los, Anne Doedens en Arie-Jan Ditewig

daar zijn toevlucht als de moordenaar 

van zijn vrouw uit de gevangenis 

maar komt erachter dat de eigena-

resse van de strandwoning twee jaar 

geleden is gaan wandelen en nooit is 

teruggekeerd. De journalist gaat op 

onderzoek uit en de zoektocht naar 

de vrouw geeft aan zijn eigen leven 

der noorden komt niemand thuis is 

een roman waarin de hoofdpersoon 

op zoek is naar hoe hij verder moet 

gaan met zijn leven. In veel werk 

vidu met zijn behoefte aan vrijheid en 

het collectief dat de regels bepaalt? 

als dat niet kan zal een man eerder 

als wijkplaats de eenzaamheid van de 

ruige natuur zoeken dan een vrouw. 

op survival’. Die ruige natuur heeft 

ze zelf ook ondergaan in Canada: ‘Ik 

wilde de omgeving goed tot me door 

laten dringen om me in te kunnen 

leven in de eenzaamheid en het isole-

ment van mijn hoofdfiguur’. 

Crooswijk

vliet kon goed leren en ging als eerste 

in de familie naar het gymnasium. 

studententijd was ze actief in cabaret 

In meerdere boeken blikt ze terug 

op het verleden. Bijzonder is haar 

van haar eigen grootmoeder. De boe-

wat betreft de inhoud als wat betreft 

op met een inspirerend schrijfster.

Bekend

en was ooit werkzaam als docent op 

herinneringen: ‘Daar heerste een bij-

zondere sfeer. Ik heb daar met veel 

plezier samengewerkt met een aantal 

bijzondere collega’s. Vooral denk ik 

dan aan het cabaret dat we maakten 

Bouwman Boeken en de bibliotheken 

in de gemeente De Bilt. De avond 

begint om 20.00 uur (de deur is open 

om 19.30 uur).

Nelleke Noordervliet 
vertelt bij het RIVM

door Sylvia van der Laan

Het Schrijverspodium uit De Bilt, een initiatief van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt, Bouwman Boeken, 

het RIVM en de Stichting Openbare Bibliotheken De Bilt, organiseert Een avond met Nelleke Noordervliet 

op 19 november in het RIVM in De Bilt. Ruim twintig jaar timmert de bekende schrijfster aan de weg met 

romans, essays en novelles. Over haar werk komt ze 19 november uitgebreid vertellen.

Zonder noorden komt niemand thuis 

van Nelleke Noordervliet

Nelleke Noordervliet

Kunst in de kerk

In de Immanuelkerk hangen tot half december schilderijen van Sunniva 

Murris. De schilderijen zijn geschilderd met acrylverf en verbeelden vaak 

mensen. Sommige portretten zijn geïnspireerd door de Bijbel. Sunniva 

Murris schildert ook in opdracht. De Immanuelkerk (Soestdijkseweg te De 

Bilt) is buiten kerktijden regelmatig toegankelijk. Voor meer informatie kan 

contact worden opgenomen met mw. J. Catsburg, Werkgroep Kunst in de 

Kerk, tel. 030 2203091.

Meer informatie: www.bethshamar.nl of bel 0346-211755

“Ik wil zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen...

... daarom kies ik voor 
warme en kleinschalige 
dagverzorging!”



Vers gesneden

Snijboontjes
400 gram

Hollandse

Trostomaten
héél kilo

Ze zijn er weer

Clementines
kistje 2,3 kilo

Vers gesneden
Soepgroente ____ 250 GRAM  0,59

Verse
Pluksla _________ ZAK 150 GRAM  0,99

Bananen __________ HÉÉL KILO  0,89

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 16 NOV., DINSDAG 17 NOV. 

en WOENSDAG 18 NOV.

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

1,25 1,25
3,99

Vers gesneden 
Rode / Witte / Spitskool

 _______________________ 400 GRAM  0,49

Comice handperen
 ____________________________  KILO  0,99

Zuurkool-kerrieschotel
met ananas ____ 100 GRAM  0,89Alle stamppotten

en rauwkostsalades
 _______________________ 200 GRAM  1,00

Vers van de Traiteur
Kip-kerrie
met groenterijst __________ 100 GRAM 0,99

Penne pasta
met pesto en gevulde kip _100 GRAM  0,99

Italiaanse gehaktschotel
 ____________________________100 GRAM  0,99

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

De lekkerste!
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Een amendement van de SP om binnen 

de begroting ruimte te maken voor de 

realisatie van een nieuw buitenzwem-

bad krijgt alleen steun van de SP en 

het CDA. De raad besluit in een breed 

gesteunde motie onder voorwaarden 

aan verbreding van de A27 mee te 

willen werken. Dan moet wel worden 

gekozen voor een overkapping van 

de weg en gebruik gemaakt worden 

van nieuwe technologische mogelijk-

heden, waarbij duurzaamheid voorop 

staat. De motie krijgt geen steun van 

Nico Jansen (ChristenUnie).

Algemene beschouwingen

Bij de algemene beschouwingen kij-

ken de coalitiepartijen tevreden terug 

op de afgelopen collegeperiode. Alle 

partijen in de raad zijn bezorgd over 

de onzekere financiële situatie na 

2011. ‘GroenLinks&PvdA houdt het 

hoofd koel en het hart warm. Ook 

in tijden van crisis’, zegt Désirée 

Schmalschläger in haar betoog. ‘De 

nota Duurzaamheid begint effect te 

krijgen, maar wat GroenLinks&PvdA 

betreft gaat het nog veel te langzaam.’ 

Schmalschläger vindt het belangrijk 

om te blijven investeren in duur-

zaamheid en wil door het stimuleren 

van duurzame energie twintig pro-

cent besparen. Anne Doedens (VVD) 

schetst de situatie van het moment 

dat het college aantrad en vergelijkt 

die met nu. ‘Vier jaar geleden liepen 

burgers nog te hoop tegen de plan-

nen voor het centrum van Bilthoven 

en we zien nu dat betrokken burgers 

in een klankbordgroep samenwer-

ken.’ De VVD wil van veiligheid 

een hoofdspeerpunt maken. Doedens 

schetst een beeld van De Bilt in 2030 

dat in zijn visie dan een droomge-

meente zal zijn. 

Rondetafelgesprek 

Pieter van Maaren (CDA) mist in de 

begroting woorden als vertrouwen, 

begrip, visie, strategie en uitdagingen 

voor de toekomst. De CDA-fractie 

is geïnteresseerd in strategische ont-

wikkelingen en wil daarover met het 

college van gedachten wisselen. Van 

Maaren noemt een aantal onderwer-

pen waar we de komende tijd mee 

te maken gaan krijgen. ‘Daar hoort 

een wijze van besturen bij waarin 

begrippen als betrokken, vertrouwen, 

betrouwbaar, transparantie en begin-

spraak centraal moeten staan.’

Anneke van Heertum (D66) zou graag 

het Rondetafelgesprek als overlegmo-

gelijkheid in het reglement van orde 

van de raadscommissies opgenomen 

zien. Zij complimenteert alle vrijwil-

ligers die zorgen voor het leefbaar 

maken en houden van de gemeente op 

vele fronten.

Wensen

‘De SP staat voor menselijke waar-

digheid, gelijkwaardigheid en soli-

dariteit’, zegt Etiënne van Buren. 

De partij staat voor betaalbare huis-

vesting en wil niet dat jongeren de 

gemeente moeten verlaten omdat de 

huizen te duur worden. ‘De SP kiest 

voor de menselijke maat.’ 

Nico Jansen (ChristenUnie) is van 

mening dat te weinig gebruik wordt 

gemaakt van de adviesraden. ‘Het 

gaat om mensen met een brede erva-

ring die midden in de samenleving 

staan.’ Johan Slootweg (SGP) vindt 

dat het MKB en de agrarische sector 

in de begroting onderbelicht blijven. 

Hij heeft net als D66 de smaak van 

de Rondetafelgesprekken te pakken 

gekregen. Hij zou de positie van 

de bedrijfsontactfunctionaris wat 

meer willen versterken. Ebbe Rost 

van Tonningen (Bilts Belang) zegt 

de begroting niet te kunnen goed-

keuren omdat deze niet gebaseerd is 

op een solide visie op de toekomst. 

‘Ook niet omdat de raad niet serieus 

in staat wordt gesteld het beleid op 

hoofdlijnen inhoud te geven. Verder 

niet omdat net wordt gedaan of de 

kredietcrisis aan de gemeente De Bilt 

voorbij zal gaan.’ 

Buitenzwembad

Na de beantwoording van de vragen 

door het college staat de tweede ter-

mijn van de raad vooral in het teken 

van het amendement van de SP voor 

een buitenzwembad en de motie van 

GroenLinks&PvdA, gesteund door 

VVD, D66, CDA en SP, over de 

mogelijke verbreding van de A27 en 

de daarbij te nemen milieu en geluids-

maatregelen. Désirée Schmalschläger 

gaat nog eens uitvoerig in op het ini-

tiatiefvoorstel voor een nieuw zwem-

bad dat zij in juni 2008 presenteerde. 

Het onderzoek naar de haalbaarheid 

van dit plan wordt binnenkort afge-

rond. Van Buren noemt het zwembad 

in dit plan geen volwaardig buiten-

bad. Bovendien zal het veel te lang 

duren voor het is uitgevoerd. ‘Het 

zal nog wel even duren voordat deze 

generatie buiten kan zwemmen.’ 

Tevredenheid en zorg om toekomst bij 
begrotingsbehandeling

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op donderdag 5 november de Programmabegroting en het Welzijnsprogramma voor 

2010 ongewijzigd vast. De SP stemde tegen de Programmabegroting en de SGP gaf aan tegen onderdelen in 

het Welzijnsprogramma te zijn waarbij de zondagsrust wordt aangetast of die in strijd zijn met principiële 

uitgangspunten die de partij wil hanteren.

Alleen op deze wijze wil de raad meewerken.

SP voert actie 
voor buitenzwembad

door Guus Geebel

De SP greep de gelegenheid aan om tijdens de 

begrotingsbehandeling weer aandacht te vragen voor 

een buitenzwembad. Dat begon met het wassen van de ramen van 

het gemeentehuis door partijleden en gemeenteraadsleden van de SP. 

‘Zodat het gemeentebestuur beter naar buiten kan kijken en zien wat 

er onder de gewone mensen leeft.’

Op de publieke tribune werd een spandoek ontrolt met de tekst: ‘Werp eens 

een blik naar buiten’. Voormalig gemeenteraadslid Dirk van Kekem was 

voor het begrotingsdebat van start ging een van de twee insprekers. Hij 

noemde het politieke onwil van het college om geen buitenbad te realiseren. 

‘Die onwil zou door de raad gecorrigeerd moeten worden. Van de volks-

vertegenwoordigers mag je immers verwachten dat zij doen waarvoor ze 

gekozen worden, het vertegenwoordigen van de inwoners van De Bilt. Die 

willen massaal een buitenbad. Meer dan 3500 mensen plaatsten daarvoor 

hun handtekening.’

De SP dient tijdens de begrotingsbehandeling een amendement in waarin 

wordt gevraagd binnen de begroting ruimte te maken voor de realisatie 

van een nieuw gecombineerd binnen- en buitenbad op de huidige locatie 

van zwembad Brandenburg. In de gemeenteraad krijgt de SP voor hiervoor 

alleen steun van het CDA. De SP noemt het voorstel van GroenLinks&PvdA 

om te onderzoeken of er een gecombineerde sporthal met zwembad moge-

lijk is bij het H.F. Witte Centrum een vlucht naar voren. ‘Door deze vertra-

gingstactiek wordt er volgende zomer weer niet buiten gezwommen.’

Dirk van Kekem (links) en Etiënne van Buren lappen de ramen van het 

gemeentehuis.

Bemensing hoofdstembureau 

vastgesteld

Voor de verkiezing van de gemeenteraad moet de gemeente 

een hoofdstembureau instellen. Bij gemeenteraadsverkiezingen treedt 

het hoofdstembureau ook op als centraal stembureau. 

Het hoofdstembureau heeft de bevoegdheid tot het geldig of ongeldig 

verklaren van verzoeken om registratie, ingediende kandidatenlijsten 

en de daarop voorkomende kandidaten. Bovendien stelt het 

hoofdstembureau de uitslag en de zetelverdeling vast.

Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden, onder wie een voorzitter en een 

plaatsvervangend voorzitter. Volgens de Kieswet is de burgemeester voorzit-

ter van het hoofdstembureau en benoemt en ontslaat het College de plaatsver-

vangend voorzitter, de andere leden en drie plaatsvervangende leden. 

De benoeming geldt voor vier kalenderjaren. Omdat de burgemeester in zijn 

hoedanigheid van voorzitter van het hoofdstembureau wordt vervangen door 

de locoburgemeester, moet de locoburgemeester worden benoemd als lid en 

tevens plaatsvervangend voorzitter.

Vier jaar

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt heeft 

voor de periode van 1 januari 2010 tot 1 januari 2014 voorzien in de volgende 

personele bezetting van het hoofd- en centraal stembureau: de heer A.J. Ger-

ritsen (voorzitter), de heer H.P. Mittendorff (lid, tevens plaatsvervangend 

voorzitter), de heer J.F. Slootweg (lid), mevrouw J.G. van Heertum (lid), de 

heer J.W. Los (lid), mevrouw A.M.C. 

Mineur (plaatsvervangend lid), de 

heer A.A. de Boer (plaatsvervangend 

lid) en de heer P.C. van Maaren 

(plaatsvervangend lid).

Fractievoorzitter Pieter van Maaren 

(CDA) is één van de plaatsvervan-

gende leden van het hoofdstembu-

reau.



Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in ceaccillia bold)
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Aanbiedingen zijn geldig van maandag 9 t/m zaterdag 14 november 2009.Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP en is onze actiegarantie NIET van
toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Bij diverse producten kunnen in de winkel maximale aantallen gelden. Schuitema n.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.C1000.nl
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DOOR DECONSUMENTENBOND
gemengd en magerrundergehakt
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1.39
liter 0.69

5.99
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SET 2 PAKKEN

12 MINI KOKERS

4 FLESSEN

2 PAKKEN
TRAYVOORDEEL

SETVOORDEEL

ACTIE 3-PAK

24 BLIKKEN 

à 500 ML

KILO12 ROLLEN

40 ROLLEN

VOORDEELPAK

RUIM 40% 

KORTING

GROOTVERPAKKING

VOLUME

VOORDEEL

omgerekend

0.59 PER BLIK

omgerekend

0.50 PER MINI KOKER

RUIM 50% 

KORTING

1,5 KILO

Voordeel
nieuws

Honig soep
tomaten, kippen,
groente, julienne of
vermicelli
set 3 pakken

Pepsi, Sisi of 7up
alle varianten
set 4 �essen à 1,5 liter

Amstel of 
Warsteiner bier
doos of tray 24 blikken
à 500 ml

Peijnenburg
gesneden ontbijtkoek
set 2 pakken 
à 400 gram

C1000 magere
drinkyoghurt
alle varianten
2 pakken à 1 liter 
naar keuze

Pringles
mini kokers
original of paprika
tray 12 mini kokers 
à 40 gram

Page
toiletpapier
pak 40 rollen

Lotus
keukenpapier
met vochtvangers
pak 12 rollen

Dreft
afwasmiddel
alle varianten
�acon 750 ml of
1,1 liter

Jong belegen 
Goudse
48+ kaas
stuk circa 1,5 kilo

C1000 gemengd 
gehakt
rund- en varkensvlees

Del Monte 
ananas gold
per stuk



In een belendend zaaltje konden de 

bezoekers eerst nog de fraaie kunst-

werken bewonderen die door de 

kinderen van de Nijepoortschool in 

het kader van het 35-jarig jubileum 

van de stichting waren gemaakt. Het 

thema was de natuur van Groenekan. 

Veel kijkdozen, ‘schilderijen’ en een 

enkele collage. In zijn openingstoe-

spraak keek voorzitter Frits Jansen 

terug op de afgelopen 35 jaar. ‘Veel 

is er gedaan, veel is er bereikt’, vond 

hij. Maar er zijn nog steeds bedreigin-

gen gaf hij toe. De toekomst noemde 

hij niet rooskleurig. Groenekan is en 

blijft een kwetsbaar natuurgebied. De 

zogenaamde ‘Fase twee’ van Beu-

kenburg baart zorgen. De ambitie 

van Utrecht en De Bilt voor uit-

breiding voor woningbouw ziet hij 

als een gevaar. Het herstel van de 

molen Gezina is nog geen stap dich-

terbij. Maar de stichting gaat verder, 

beloofde hij zijn gehoor. Eén van 

de eerste aandachtpunten is daarbij 

de verwezenlijking van een groen 

geluidsscherm langs de A27. Wij blij-

ven ons inzetten voor het behoud van 

ons mooie Groenekan. De steun van 

de Groenekanse bevolking is daarbij 

onmisbaar.

Ontspannen

Daarna kreeg historicus Maarten van 

Rossem het woord. Een lezing was 

er aangekondigd. Maar van Rossem 

bleef geen moment achter het spreek-

gestoelte. Met de microfoon in de 

hand liep hij losjes en ontspannen op 

en neer. ‘Ik heb een meanderende stijl 

van spreken’, hield hij zijn gehoor 

voor en stak ondertussen een boeiend 

verhaal af over de ontwikkeling van 

de natuur in Nederland. Daarbij sloeg 

hij regelmatig een zijweg in om zijn 

persoonlijke visie te geven op recente 

ontwikkelingen in Nederland en in de 

wereld. Maar altijd kwam hij weer op 

zijn kernverhaal terug. Een verhaal 

met veel droge humor, relativerend, 

kritisch en uiterst boeiend. De zaal 

volgde dan ook met veel aandacht 

deze meer dan welbespraakte spre-

ker. Daarbij is het duidelijk dat van 

Rossem voor alles historicus is en 

geen bioloog of natuurdeskundige. 

Van hem geen oplossingen voor alle 

problemen rond natuur en milieu, 

maar een originele kijk en een kriti-

sche analyse. Hij beziet alles vanuit 

historisch perspectief en verwondert 

zich net als ieder ander over alles wat 

hij ziet en tegenkomt in de natuur. 

Geen natuur

‘In Nederland is eigenlijk geen echte 

natuur’, is hij tot de conclusie geko-

men nadat hij zich verbaasd had over 

de overweldigende natuur zoals hij 

die was tegen gekomen in het Glacier 

National Park in de Verenigde Staten. 

Hij was daar bij zijn bezoek zelfs 

gewaarschuwd voor de daar levende 

grizzlyberen. ‘Het landschap hier, en 

eigenlijk in het grootste deel van 

Europa, is een cultuurlandschap. Het 

is grotendeels door de mensen zelf 

aangelegd. Het moet daarom ook door 

diezelfde mensen goed onderhouden 

en beschermd worden, anders wordt 

het een puinhoop.’ Eigenlijk vindt van 

Rossem het cultuurlandschap, geken-

merkt door natuur in samenhang met 

kleinschalige landbouw, veel interes-

santer dan de ‘echte’ natuur. ‘Maar 

wat willen we nu eigenlijk bescher-

men?’, was zijn vraag. ‘De natuur 

zoals die er was in pakweg 1900 of 

misschien wel in 1850? Nederland 

is in de periode vanaf toen tot nu toe 

enorm veranderd.’ Hij is tot de con-

clusie gekomen dat de meeste mensen 

eigenlijk de situatie terug willen zoals 

die was in hun jeugd. Iedereen ziet 

dat er ook in die relatief korte peri-

ode heel veel is veranderd. ‘We zijn 

slordig met ons landschap omgegaan, 

er is heel veel moois vernietigd.’ 

Hij vertelt vol passie over het beeld 

van Nederland zoals vastgelegd in de 

Verkade albums uit de dertiger jaren 

met de bekende plaatjes. ‘Nu krijgen 

we allerlei ‘punten’ als we wat kopen. 

Ik heb toch liever een plaatje van 

een boomkikker bij een rol beschuit 

’, vertelt hij de zaal. ‘We zouden er 

naar moeten streven om de natuur 

te herstellen zoals deze in die tijd is 

geweest.’

Motie

Van Rossem schetst hoe we in Neder-

land omgaan met de problemen rond 

de natuur. Dat er een motie in de 

kamer is aangenomen die de regering 

verplicht om ons cultuurlandschap in 

stand te houden, te beschermen en 

te herstellen. Het heeft echter geen 

hoge politieke prioriteit dus gebeurt 

het niet, ook niet door de minister 

van landbouw, Gerda Verburg. Een 

andere verdrietige conclusie noemt 

van Rossem het feit dat gebleken is 

dat we wel 50 % van het door ons 

geproduceerde voedsel uiteindelijk 

niet consumeren maar weggooien. 

‘We hoeven dus eigenlijk maar de 

helft te produceren van wat we nu 

doen’, is zijn oordeel. ‘Dan heb je 

ook veel minder agrarisch gebied 

nodig. Daarbij eten we in Nederland 

het minste biologische voedsel van 

alle landen in Europa’, voegt hij er 

aan toe. Hij heeft daarnaast gemerkt 

dat de helft van de industrieterreinen 

leeg staat maar dat desondanks alle 

gemeentebesturen van Nederland zich 

inspannen om een nieuw industrieter-

rein in hun gemeente van de grond te 

krijgen. De grootste vernielers van 

de natuur noemt hij de gemeentes en 

pleit er voor dat het Rijk weer haar 

macht terugkrijgt op het gebied van 

ruimtelijke ordening. Alles bij elkaar 

geen rooskleurig beeld van de stand 

van zaken op het gebied van het 

beheer van de openbare ruimte.

Boeiend

Zo vertelt hij een boeiend verhaal vol 

met prikkelende meningen en opmer-

kelijke kanttekeningen. De fazant 

noemt hij een verschrikkelijk domme 

vogel, net zo dom als de jager die op 

hem schiet. Onze kroonprins krijgt 

ook van van Rossem een standje voor 

zijn onzinnige idee van het optrekje in 

Mozambique. De prins mag van hem 

wel af en toe een ‘dagvers everzwijn’ 

schieten op de Veluwe maar dan zon-

der die misselijke drijvers er bij. Van 

Rossem houdt ook een pleidooi voor 

de terugkeer van de wolf in de Neder-

landse natuur (‘ze zijn al bij Hanno-

ver’). ‘Wilt u dat ook?’ vraagt hij de 

zaal. De zaal ziet dat echter nog niet 

zo zitten. Over zijn medewerking aan 

TV-programma’s voor de EO merkt 

van Rossum op dat hij als overtuigd 

niet-gelovige toen toch veel verstan-

dige en ‘normale’ Christenen heeft 

ontmoet. Het moet hem daarnaast 

van het hart dat we ons druk maken 

over orthodoxe Islamieten en niet 

over orthodoxe Christenen en Joden 

die hij minstens zo gevaarlijk vindt. 

Herhaaldelijk geeft hij blijk van grote 

weerzin tegen de plaats Venlo. Win-

tersport in het buitenland ziet hij als 

een zinloze tijdspassering en merkt 

terloops op, terwijl hij boven zijn 

hoofd de ringen aan het plafond van 

de gymzaal ziet hangen, dat hij vroe-

ger een verschrikkelijke hekel had 

aan gymnastieklessen. In dat verband 

neemt hij zelfs het woord martel-

werktuigen in de mond. Van Rossem 

is goed op dreef en weet zijn gehoor 

te boeien van begin tot eind. Een gul 

applaus van de volle zaal is dan ook 

zijn deel. Van de gelegenheid tot vra-

gen stellen wordt niet zo veel gebruik 

gemaakt. Met dankbaarheid neemt hij 

een mandje met Groenekanse kaas in 

ontvangst van bestuurslid Frans de 

Graaf. Daarna heft Groenekan het 

glas om nog even na te praten na deze 

boeiende avond.
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Maarten van Rossem weet Groenekan te boeien

door Martijn Nekkers

Zaterdag 7 november waren vele Groenekanners de gast van de Stichting het Groenekans Landschap. De 

gymzaal van de Groene Daan was sfeervol omgebouwd tot een heus auditorium. Wel kon je bij het betreden 

van de zaal nog een beetje merken dat het echt een gymzaal was: een beetje zweterig rook het wel. De grote 

trekker van deze avond was de bekende historicus Maarten van Rossem die in het kader van het 35-jarig 

bestaan een rede zou houden.

Expositie van de kunstwerken van de kinderen van de Nijepoortschool.

Voorzitter Frits Jansen van de Stichting Groenekans Landschap.

Maarten van Rossem was goed op dreef.

Lezing over Orthomoleculaire
geneeskunde

Zorgcentrum Complexcare organiseert op vrijdag 13 november om 

20.00 uur een bijzonder interessante lezing over Orthomoleculaire 

geneeskunde. De lezing wordt gegeven door Henri van de 

Langenberg, Orthomoleculair therapeut.

Henri is aangesloten bij het MBOG de beroepsorganisatie voor Orthomo-

leculaire artsen en therapeuten. Zelf is hij jaren geleden invalide geraakt 

door een auto-ongeval en nadat de artsen hem niet verder konden helpen is 

hij op zichzelf gaan experimenteren via de orthomoleculaire geneeswijze 

en met veel succes. Er is inmiddels een wereldwijd patent voor een nieuw 

medicijn aangevraagd.

Lichaamseigen

Bij orthomoleculaire geneeskunde wordt gekeken naar de biochemie van de 

mens en genezing op gang gebracht door goede voeding en supplementen. 

Kortom er wordt gewerkt met lichaamseigen stoffen. In dit geval heeft het 

er bij hem toe geleid dat hij wonderbaarlijk hersteld is van een jarenlange 

verlamming aan beide benen. Ook andere neurologische problemen zijn 

onder controle gebracht c.q. hersteld, zoals coördinatie en reflexen, zelfs 

herstel van myeline (vetachtige stof in de mergschede van een zenuwcel-

uitloper) is opgetreden.

Overtuigd

Er van overtuigd zijnde dat het menselijk lichaam in staat is zichzelf te her-

stellen c.q. te regeneren tot op DNA-niveau behandelt van de Langenberg 

inmiddels vooral mensen met neurologische problemen. Dit op een wijze 

waarbij aandacht en tijd voor de client van belang zijn. Uitgangspunt hierbij 

is: ‘Hoe zou je zelf behandeld willen worden’. Het belooft een interessante 

avond te worden waarbij onder meer ingegaan wordt op de orthomolecu-

laire principes en de mogelijkheden.

De lezing wordt gegeven in Zorgcentrum Complexcare, Industrieweg 22A 

unit 3 te Maartensdijk. Tel. Info 0346 211254, e-mail: info@complexcare.

nl en website: www.complexcare.nl



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? Bel dan

0346 21 19 92

Wij geven mannen nu heel eenvoudig hun frisse en ontspannen uitstraling 

terug met de nieuwe GOLDWELL MEN ReShade – de eerste professionele 

5-minuten grijsreductie voor mannen. Tevens nieuw in het assortiment  

GOLDWELL dualsenses FOR MEN, mannelijke verzorgings- en styling-

producten. Precies wat mannenhaar nodig heeft – direct te zien en te voelen.

Exclusief bij: Maertensplein 33
Maartensdijk

tel. 0346 - 21 37 11

Stomerij Maertensplein

15 %
korting

als u uw dekbed brengt om 
te laten reinigen en als u vooruit

betaalt, dan krijgt u van ons

deze aanbieding is geldig van

11-11-2009 t/m 25-11-2009

Maertensplein 35, Maartensdijk, tel: 0346-214112
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Het doel van de stichting is het op cul-

tureel en sociaal gebied onderhouden 

van contacten en het organiseren van 

uitwisselingen tussen inwoners van de 

beide gemeenten. In 1995 werd door 

de gemeenteraad van Maartensdijk 

tot een officiële jumelage besloten.

Reis

In 2010 staat er een achtdaagse reis 

naar Polen gepland. In korte tijd heb-

ben zich al 33 mensen hiervoor aan-

gemeld. De reis kent een interessant 

en gevarieerd programma. Er zijn nog 

7 plaatsen vrij om aan deze reis deel 

te nemen. 

Vanuit Krakau worden de excursies 

verzorgd. Uitgebreidere informatie 

over de te bezoeken bezienswaardig-

heden etc. zal te zijner tijd worden 

verstrekt wanneer het benodigde aan-

tal deelnemers zich heeft aangemeld. 

Dan zullen ook de definitieve kosten 

worden berekend. Deze worden nu 

geschat op ± 500 euro.

Madonna

Het is de bedoeling deze reis te laten 

plaats vinden van 10 tot en met 17 juli 

2010. Naast de heen- en de terugreis 

zijn er 6 dagen voor excursies. In 

willekeurige volgorde worden de vol-

gende bezienswaardigheden bezocht:

Kraków (indien mogelijk met gids)

-

ding van een gids

onder leiding van een gids

bezoek stadje zelf

kastelen, Nationale Park Ojców, 

Pieskowa Ska a.

Aanmelden

Eind november of wanneer het aantal 

van 40 deelnemers is bereikt sluit de 

inschrijving.

Men kan zich aanmelden d.m.v. het 

sturen van een e-mail naar jeanr@

scarlet.nl of door naam, adres etc. 

op een envelop te schrijven en af te 

geven op Havikskruid 4 te Maar-

29068703.

De Lakenhal staat op de Grote Markt van Kraków. Dit renaissance gebouw 

verving een eerdere gotische markthal. Op de bovenverdieping van de huidige 

Lakenhal is een deel van het Nationale Museum ondergebracht. De toren is de 

gotische Raadhuistoren en is als enige over van het vroegere raadhuis.

Klankbord
Regen

Donkere en dreigende wolken pak-

ten zich hoog in de lucht samen. Het 

zag er dreigend uit en toen begon het 

opeens dan ook te regenen. Ik liep 

door de grote stad U., hier niet ver 

moest ik doen? Tot mijn opluchting 

zag ik opeens een klein winkeltje 

waar ze tassen en paraplu’s ver-

kochten. Ik stapte er naar binnen. 

Een kleine, wat vermoeid ogende 

man kwam van achteren aangesjokt. 

‘Ik zie, u verkoopt regenschermen’, 

begon ik. ‘Neen’, antwoordde de 

-

schermen maar paraplwies.” ‘Oh 

jé’, antwoordde ik, ‘paraplwie, dat 

klinkt heel erg Frans. Komen ze ook 

echt uit Frankrijk?’ ‘Ik zal eens even 

kijken’, antwoordde de kleine man. 

Hij pakte er eentje van de stapel en 

bestudeerde nauwkeurig het kaartje 

wat er aan hing. ‘Deze paraplwie 

korzelig met een nauwelijks onder-

drukte troon van teleurstelling in 

zijn stem. ‘Nou, dan wil ik hem 

doen zo onaardig tegen de Tibeta-

Ik moet u echter wel bekennen 

-

nees éét’. De man keek mij aan 

eten’, zei hij, ‘daar heb ik nog nooit 

van gehoord. Hoe eet u dan zo’n 

-

een mens!? U eet toch geen men-

senvlees?!’ ‘Het beste kun je een 

uit, ‘die zijn niet taai. Het lekkerst 

met chilisaus.’ De man keek mij 

met afgrijzen aan. ‘U neemt mij 

in de maling!’, riep hij kwaad. ‘Ik 

wil niets met u te maken hebben 

-

nese paraplwie.‘Dat geeft helemaal 

ik gezien dat het buiten weer droog 

was geworden. Opgewekt verliet ik 

de kleine winkel in de grote stad U., 

hier niet ver vandaan, de winkelier 

in een nijdige bui achterlatend. Die 

avond at ik Pekingeend met bami. 

Heerlijk!

Martijn Nekkers

Kunst naar Hartelust
Op vrijdag 6 november gaf Herman Mittendorff, wethouder van kunst en 

cultuur het startsein aan de opening van de landelijke Kunstweek 2009 met 

én voor elkaar natuurlijk’, aldus de wethouder. 

Het hart is ontwikkeld door de galeriehoudster samen met de kunstenaar 

-

dens de nieuwe expositie: brons, hout, marmer en albast. Het hart van goud 

het beeldje komt een deel ten goede aan kinderen met een hartprobleem. 

-

ding aan de kunstacademie met haar ruime ervaring een geheel eigen stijl 

-

rijen te boeien.

Eierdopje

muziek. De aanwezigen kregen als geschenk van de Kunstweek een door 

Henk Helmantel beschilderd eierdopje mee. De Kunstweek duurt nog t/m 

is tijdens de Kunstweek elke dag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Voor 

openingstijden na de Kunstweek en meer informatie: www.beetjekunst.nl en 

info@beetjekunst.nl of 030 2292993. 

Van links naar rechts Céline Godfroy, Monique Overman, Herman Mitten-

dorff, Isabel Ruys en Annebé Posthumus Meyjes. Op de voorgrond ‘het hart 

van goud’ (foto Reyn Schuurman).

ideële doelstelling het boeddhisme als 

levensfilosofie onder de aandacht van 

de mensen te brengen. De Stichting, 

die geheel uit vrijwilligers bestaat, 

schenkt al haar geld aan weeskinde-

-

Mittendorff hield voordat hij de kaars 

aanstak een toespraak voor de in 

groten getale opgekomen leden en 

belangstellenden. Hij vertelt onder 

de indruk te zijn van de enorme hoe-

veelheid activiteiten van de Stichting 

levensfilosofie van het boeddhisme 

iets kan toevoegen aan onze samen-

in de wereld verdeeld is, dan vind je 

Nederland wat welvaart betreft in de 

kijkt, zie je dat we hier in een van de 

rijkste delen van ons land zitten.’ 

‘Toch wordt er in Nederland heel 

veel gemopperd’, zegt Mittendorff. 

hebben, vind ik dat moeilijk om uit te 

alleen een kraampje hebben waar ze 

wat etenswaar verkopen, moeten sap-

pelen voor een beetje geld. Maar ze 

zijn wel gelukkig en delen met elkaar. 

-

peren, dan denk je er klopt iets niet. 

Dan denk ik dat uw levensfilosofie, 

het boeddhisme, onze samenleving 

wat te bieden heeft.’ Mittendorff 

merkt dat we het betrokken zijn met 

kunnen wat van elkaar leren. Daar 

dragen uw activiteiten toe bij en ik 

hoop dat onze samenleving daar wat 

van oppakt.’

Wethouder Herman Mittendorff opent het jubileumfeest.

Reis naar de mooiste stad van Polen
Stichting Razem (het Poolse woord voor 'samen') onderhoudt met de Poolse stad Miecisko vanaf 1991 

contacten. In 1993 heeft het gemeentebestuur gevraagd die contacten uit te breiden, zodat onder de inwoners 

van de toenmalige gemeente Maartensdijk een sociaal draagvlak zou ontstaan om te komen tot een officiële 

jumelage. Daarvoor werd de Stichting Razem ook officieel opgericht.

Stichting Bodhisattva viert eerste lustrum

door Guus Geebel

De Stichting Bodhisattva vierde op 7 en 8 november in de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven haar 

vijfjarig bestaan. Het tweedaagse jubileumfeest werd na een welkomstwoord van voorzitter Dorien Quik 

geopend door wethouder Herman Mittendorff met het ontsteken van een kaars.



De Stuurgroep Experimenten Volks-

huisvesting (SEV) ontwikkelt ver-

nieuwende oplossingen voor maat-

schappelijke vraagstukken op het 

gebied van wonen. Deze onafhanke-

lijke organisatie wordt gesubsidieerd 

door het ministerie van VROM. Voor 

het programma Wonen en Zorg krijgt 

de SEV financiële steun van tien 

van de twaalf provincies. Dit budget 

gebruikt de organisatie onder andere 

voor experimenten en voorbeeldpro-

jecten. Het project MENS van de 

gemeente De Bilt is door SEV uitge-

kozen als proeftuin. 

De SEV selecteerde het project MENS 

als een van de tien projecten die gaan 

meedoen aan het proeftuinproject 

Woonservicegebieden van de SEV. 

Er waren 56 kandidaat-projecten. 

Het proeftuinproject loopt van 2009 

tot 2011. Het project MENS loopt 

als pilot tot 1 maart 2011. Het doel 

van MENS is om op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg een volledig 

pakket diensten aan te bieden. Binnen 

de gemeente vooralsnog in De Bilt 

West en Maartensdijk. MENS biedt 

wijkbewoners de nodige voorzienin-

gen, waardoor zij zo lang mogelijk 

zelfstandig in de eigen omgeving kun-

nen blijven wonen. Het project richt 

zich in eerste instantie op ouderen en 

mensen met een beperking. Het kan 

hierbij gaan om fysieke, sociale, psy-

chische of verstandelijke beperkingen. 

Uitgangspunt is mee kunnen blijven 

doen in de eigen gemeenschap.

Wethouder Herman Mittendorff is 

verheugd over de uitverkiezing. ‘Van 

alle proeftuinen worden de prestaties 

en resultaten onderzocht en op die 

manier kan worden aangetoond of de 

werkwijze die in De Bilt is gekozen 

ook echt werkt.’ De SEV adviseert 

over de inrichting van woonservice-

gebieden. Die zijn het antwoord op 

de wens van ouderen en mensen met 

een beperking om langer en beter 

zelfstandig te kunnen wonen. Dit 

wijkgerichte concept is de afgelopen 

tien jaar in snel tempo in ons land 

verspreid, maar de meerwaarde ervan 

is nog niet goed aangetoond. In veel 

gevallen blijft het concept woonser-

vicegebieden steken in planvorming 

en voorbereiding. 

Project MENS verkozen tot 
proeftuin SEV

Geef je nu op!

Bel 0346 211992

of mail naar info@vierklank.nl

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

ROKKENSPEKTAKEL
DONDERDAG

12 NOVEMBER

VRIJDAG

13 NOVEMBER

ZATERDAG

14 NOVEMBER

NU

VOOR RONDE 

PRIJZEN!!!

35,-

25,-

20,- 30,-

15,-

REK MET RESTANTEN ROKKEN

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

NIEUW:

KLEDINGDEPOT

GROENEKAN

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK

FIAT FIORINO 1.3 JTD, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ABS, ESP, ER, CV,

RAD/CD/MP3, TUSSENWAND, BTW AUTO, 36.000KM ........................................................ '08 €. 9.350,-

PEUGEOT

107 1.0 12V SUBLIME, ANTRECIET MET, ER, CV, AIRCO, SB, RAD/CD, 15.000KM. .......... '09 €. 10.500,-

206 CC 1.6 16V QUICKSILVER, 25.000 KM, ZILV GRIJS, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV,

RAD/CD, REGENS, MLV, ABS, AIRBAGS, 25.000 KM .......................................................... '06 €. 14.750,-

207 1.6 16V XS 5DRS PREMIERE, BLAUW MET, CRUISE C, ABS, ER, CV, SB, ESP,

CLIMATE C, LMV, RAD/CD/MP3, MLV, 70.000 KM ............................................................... '06 €. 12.950,-

306 1.6 BREAK XT, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 109.000 KM............... '02 €. 4.950,-

307 1.6 16V XT 5DRS, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS,

CRUISE C, AIRBAGS, TREKHAAK, RAD/CD, 78.000KM ...................................................... '03 €. 8.750,-

307SW 2.0 16V, ZILV GRIJS MET, ABS, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB,

PANORAMADAK, PARKEERS, RAD/CD, LMV, 155.000 KM.................................................. '04 €. 8.750,-

407 SW 2.0 XS HDIF AUT, ZILV GRIJS, ZWART LEDER, ABS, LMV, CLIMATE C, CRUISE C,

RAD/CD/TEL/NAV, PARKEERS, REGENS, 170.000 KM ....................................................... '05 €. 11.750,-

PARTNER 1.6 16V MULTISPACE, ROOD MET, AIRCO, ER, CV, SB, 100.000KM.................. '01 €. 5.950,-

BOXER 2.0 HDI, GEEL, SB, ER, CV, BTW AUTO, 125.000 KM ............................................ '03 €. 5.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO

CITROËN BERLINGO MULTISPACE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, ER, CV,

2X SCHUIFDEUR, AIRBAGS, RAD/CD, CRUISE C, 175.000KM........................................... '03 €. 5.950,-

CITROËN C3 1.4 HDI 5DRS, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C,

ABS, AIRBAGS, RAD/CD, ER, CV, SB, ESP, MLV, 126.000KM.............................................. '06 €. 8.950,-

CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ESP, RAD/CD,

REGENS, TREKH, 73.000 KM.............................................................................................. '05 €. 11.250,-

CITROËN PICASSO 1.8 16V, D GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,

RAD/CD, LMV, ESP, TREKH, ABS, RAD/CD, 170.000KM...................................................... '01 €. 5.250,-

CITROËN C5 BREAK 2.0 HDI, ANTRECIET MET, RAD/CD/NAV,

LMV, REGENS, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, 118.000KM ................................................... '05 €. 14.950,-

SAAB 93 2.0 TURBO 5DRS, ZWART, LMV, ABS, ER, CV, SB, LMV, 86000KM ..................... '02 €. 8.500,- 

VOLVO S70 2.5 20V, BLAUW, H.LEDER, CLIMA, ABS, RAD/CD, MLV, 203.000KM .............. '97 €. 3.900,-

BUDGET CARS
MAZDA MX5, GROEN MET, LMV, ER,CV,SB,RAD/CD, 170.000 KM ..................................... '95 €. 4.500,-

RENAULT SCENIC 1.6 AUT, AIRCO, ER, CV, SB, NW DISTR SNAAR, 167000KM ............... '97 €. 4.500,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

Merk | model | uitvoering drs. Bj. Km  Kleur Prijs
Audi A4 TDI 85kw 1,9 TDI  4 Apr-05  117.982 D grijsmet € 16.950

Audi 1,6 FSI  3 Oct-05  88.102 B grijsmet € 14.250

BMW 7 serie 725tds  executive  4 Jan-98  213.732 D groenmet € 5.750

Chevrolet Matiz 0,8 spirit  5 Sep-06  23.036 B geelgroenmet € 6.500

Chevrolet Tacuma 1,6 style  5 Oct-05  63.020 B blauwmet € 8.800

Chevrolet Lacetti 1,6 automaat  5 Jun-06  76.551 B blauwmet € 9.500

Daewoo Kalos 1,2 spirit  5 Sep-03  86.196 B blauwmet € 4.900

Daewoo Kalos 1,4 classic airco  5 Jun-04  55.294 B grijsmet € 6.250

Daewoo Kalos 1,4 Style  4 Jan-04  93.150 B rood € 5.500

Daewoo Tacuma Style  4 Jul-02  119.108 B grijs € 4.450

Daewoo Matiz Style 0,8 leer  5 Oct-03  37.316 B blauw € 4.250

Ford Focus C MAX 1800  5 Aug-05  86.158 B zilvermet € 13.250

Opel Corsa 1,2 business  5 Jun-07  42.362 B blauwmet € 11.700

Opel Corsa 1,2 business  5 Aug-07  40.126 B geel € 9.800

Opel Astra 1,4 16V  5 Apr-05  83.189 B zilvermet € 11.250

Opel Astra 1,6 GL  5 Jan-02  92.284 B zilvermet € 6.500

Opel Astra  SW Sep-06  99.392 B grijsmet € 11.750

Opel Astra 1,6 16V stationw  SW Feb-07  98.810 B zwartmet € 13.950

Opel Astra 1,6 Stationwagon  SW Jul-05  123.189 B blauwmet € 9.950

Opel Za�ra Business  MPV Sep-07  59.798 B grijsmet € 18.300

Opel Za�ra 1,6  MPV May-06  118.124 B zwarmet € 14.600

Opel Za�ra Elegance  MPV Mar-04  139.219 B blauwmet € 10.950

Peugeot 306 stationw 1,6  SW Aug-99  163.701 B blauw € 2.750

Merk | model | uitvoering drs. Bj. Km  Kleur Prijs
Peugeot 206 1,6 16V  3 Feb-02  125.600 B grijsmet € 5.500

Peugeot 206 1,4 stationw  SW Jun-05  104.701 B donkerroodmet € 8.950

Renault Megane 1,6 16V Coupe  3 May-01  92.257 B blauwmet € 4.400

Renault Scenic 2,0I-16V Privel  5 May-02  120.765 B Donkergroen € 5.750

Seat 1,4 16V 55kw sport  3 Nov-03  47.170 B grijsmet € 7.250

Volkswagen Fox 1,2 40kw  3 Oct-06  69.625 B zilvermet € 7.400

Volkswagen Golf 1,6 FSI  5 Nov-05  113.126 B grijsmet € 11.650

Volkswagen Golf V 1,6 FSI  5 May-07  52.498 B zwartmet € 16.300

Volkswagen Golf 1,6 16 V station  SW May-04  132.647 B blauwmet € 8.950

Volkswagen Golf 1,6  3 May-05  124.550 B rood € 10.200

Volkswagen Golf 1,6 cabriolet  2 Apr-95  191.579 B blauwmet € 3.950

Volkswagen Golf 1,9 TDI business  5 Nov-06  88.414 D zwartmet € 14.750

Volkswagen Polo 1,4 FSI sportl  5 Jun-06  92.762 B blauwgrijsmet € 12.600

Volkswagen Polo 1,4 turan  5 Oct-05  78.007 B d grijsmet € 11.700

Volkswagen Polo 1,4  5 Aug-04  133.535 B zwartmet € 8.600

Volkswagen Polo 1,4 TDI comfort  3 Sep-05  100.891 D zwartmet € 9.950

Volkswagen Polo 1,2  5 Feb-05  96.819 B groenmet € 7.800

Volkswagen Jetta 1,6 75kw  4 Jan-07  58.165 B zwartmet € 14.850

Volkswagen Passat 1,9TDI Athene  4 Mar-04  108.878 D zwartmet € 12.950

Occasions boven € 4.500,-- 6 maanden Bovag garantie. Ook voor levering 

bedrijfswagens, leasing en financiering. Levering nieuw en gebruikt alle merken.

NU IN MAARSSEN: AUTOCENTRUM MAARSSEN/R. VAN DER LINDEN

Nijverheidsweg 7, 3606 AH  Maarssen
(tegenover Boni en Praxis) 0346-562557 WWW.AUTOCENTRUMMAARSSEN.NL



De boer kweekt dit eiwitrijke gras 

voor zijn koeien. Zonder eiwitrijk 

gras minder ganzen. Waar ganzen 

gepoept hebben willen koeien niet 

meer grazen, dus ondervindt de boer 

schade. Om schade te voorkomen 

worden ganzen via begeleid afschot 

verdreven.

Nu worden er elk jaar meer dan hon-

derdduizend ganzen afgeschoten. Ook 

rond Westbroek. Dit is geen begeleid 

afschot meer maar plezierjacht. En de 

schade is er niet minder om gewor-

den. Er zijn een aantal goede oplos-

singen om dit ganzenleed te voorko-

men, want ganzen zijn trouw tot in de 

dood en kennen verdriet. Een daarvan 

is om genoeg foerageergebied aan te 

wijzen en de boeren hiervoor te com-

penseren. De jacht is nog nooit een 

oplossing gebleken.

Ga mee met het IVN de Bilt om 

watervogels te kijken, dus ook over-

winterende ganzen, langs het Tienho-

venskanaal op zondag 15 november 

om 14.00 uur. Verzamelen bij café 

‘Het Olde Regthuys’ in Tienhoven. 

Informatie onder 0649874288 of 030 

2294361.

De Vierklank 11 11 november 2009

advertentie

Watervogels kijken
Nederland is een groot deltagebied. Zwanen, eenden en ganzen houden daarvan, want ze vinden er rust en 

voedsel. Elke winter bezoeken honderdduizenden watervogels Nederland. Massaal doen zij zich te goed aan 

het malse, eiwitrijke gras dat Nederland rijk is. Grassprietje voor grassprietje worden de weilanden door 

ganzen afgegraasd. Vanwege een inefficiënte vertering wordt alles er linéa recta weer uitgepoept. Ganzen zijn 

dus net als koeien poepende graasmachines die van jong eiwitrijk gras houden.

Het Tienhovens kanaal begint bij de Vecht en loopt door tot vlak over de 

Noodweg (dat is de weg van Hollandse Rading naar Loosdrecht). Het kanaal 

loopt daar dood. Deze foto is genomen op de kruising met de Laan van 

Nifterlake in Tienhoven. Over dit pad zal ook op zondag 15 november worden 

gewandeld.

Bloedsuikertestdag
Apotheek Maertensplein

Apothekers vinden het belangrijk om aandoeningen die veel ongemak 

kunnen veroorzaken zo vroeg mogelijk op te sporen. Eén van die 

aandoeningen is diabetes mellitus. Daarom is er een testdag 

op donderdag 19 november a.s. bij Apotheek Maertensplein.

Diabetes mellitus komt steeds vaker voor. Het is één van de grootste bedrei-

gingen voor de volksgezondheid in de toekomst. Een vroegtijdige behande-

ling van diabetes leidt tot een aanzienlijk kleinere kans op complicaties. Het 

is dus van groot belang om mensen met een verhoogd risico vroegtijdig op 

te sporen. Daarom doet ook Apotheek Maertensplein dit jaar weer mee aan 

de landelijke Bloedsuikertestdag. De bloedsuikertest is bedoeld voor men-

sen met een verhoogd risico op diabetes type 2.

Iedereen kan van tevoren de risicotest van ‘Kijk op Diabetes’ invullen. Dit 

kan in de apotheek of op www.kijkopdiabetes.nl. Heeft men een verhoogd 

risico dan kan door middel van een klein vingerprikje de bloedsuikerwaarde 

worden getest in de apotheek. De uitslag geeft slechts een indicatie; indien 

nodig zal geadviseerd worden contact op te nemen met de huisarts.

De Bloedsuikertest wordt op donderdag 19 november 2009 in apotheek 

Maertensplein gehouden. Op deze dag kan zonder afspraak de bloedsuiker-

waarde worden getest van 9.00 tot 17.30 uur.

Goede Doelen Markt in Dijckstate
Zaterdag 14 november is iedereen van 10.00 tot 14.30 uur van harte welkom 

op De Goede Doelen Markt die al voor de vijftiende keer in Maartensdijk 

gehouden wordt. Er is van alles te koop en voor de basisschoolkinderen is 

er een kleurwedstrijd. 

De markt wordt vooral georganiseerd door de stichtingen Adullam, HCR, 

NPV en Woord en Daad. De andere stichtingen die van harte meewerken 

zijn: Israël Producten Centrum, SDOK en Ontmoeting. De opbrengst van 

elke kraam gaat naar de eigen organisatie. Boeken en speelgoed (nieuw en 

tweedehands), bolussen en oliebollen, appels, popcorn, snoep, (kerst-) kaar-

ten, Baby-Born, kleertjes, Israëlproducten, lingerie, zelf gebreide sokken, 

vogeltaarten en pindakransen, sieraden en cadeau-artikelen, enzovoort. Ook 

dit jaar kan men bij de stand Woord en Daad terecht voor diverse producten 

uit Burkina Faso. De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) vraagt hulp 

bij het verzamelen van tweedehands boeken en speelgoed. 

Mensen kunnen de spullen alleen inleveren op 14 november zelf van 8.30 

tot 9.30 uur aan de achteringang van Dijckstate.

Sint Nicolaas-actie
Van zaterdag 14 november tot zaterdag 5 december a.s. ontvangen klanten 

bij besteding van elke 5 euro bij deelnemers aan de actie van de midden-

standsvereniging een sinterklaasactiekaartje. Deze kunnen worden inge-

leverd bij de deelnemende winkeliers. De eerste prijs is een midweek of 

langweekeinde weg en de tweede prijs is een dinerbon bij restaurant Zilt en 

Zoet te Maartensdijk. Andere prijzen zijn o.a. cadeaubonnen, welke bij de 

plaatselijke winkeliers kunnen worden ingeleverd.

Over de prijsuitreiking op donderdag 10 december a.s. wordt nog nadere 

informatie verstrekt. Op zaterdag 5 december zal Zwarte Piet op het Maer-

tensplein aanwezig zijn.

Op 10, 11 en 12 december a.s. zal er op hetzelfde plein een grote tent wor-

den geplaatst met leuke demonstraties en diverse proeverijen. 

De gasten, afkomstig uit Samoa, 

wonen en werken tijdelijk, een drietal 

jaren, bij Samoaanse vestigingen in 

Nederland, waarna ze teruggaan en 

anderen weer hun plaats innemen. 

Niet eerder hebben ze een voorstel-

ling als deze gedaan. 

Dit was de eerste keer dat ze de 

show gaven en dat deden ze uit dank 

voor de hulp uit Maartensdijk. Anna 

Sierpinska toonde haar film die ze 

voorheen op het paradijselijke Samoa 

maakte, waarna er radiografisch con-

tact werd gemaakt met Lance Polu, 

de redacteur van de Samoaanse krant. 

Het was daar vijf uur in de ochtend. 

Verschrikking

De redacteur gaf vanaf de andere kant 

van de wereld antwoorden op de vra-

gen die de aanwezigen stelden. Over 

de verwoeste infrastructuur door de 

tsunami, hoe lang het gaat duren 

om scholen en woningen weer op te 

bouwen, over het verlies van bewo-

ners, de angst voor een vervolg en de 

dankbaarheid voor de hulp. 

De getoonde foto’s van de ravage 

gaven een beeld van de verschrik-

king. Anna vertelde dat er intussen 

1300 euro bijeengebracht is en dat 

men nog steeds geld kan storten. 

Ze gaat er zelf wonen en werken en 

houdt toezicht op de besteding van 

het geld. 

Samoaans spektakel in De Mantel
door Kees Pijpers

Vorige week donderdagavond was er in het gebouw De Mantel achter de Katholieke Kerk in Maartensdijk 

een ongeremd wervelend folklorisch schouwspel dat daar nog niet eerder zal zijn vertoond. 

Voor de kaart van de grote Oceaan met daarin de getroffen eilanden dansten en zongen stoere mannen 

en exotische vrouwen uit Samoa. Ze brachten een geweldige show in veelkleurig outfit en hun kinderen deden 

mee. Het werkte zo aanstekelijk dat een deel van de bezoekers zich spontaan aansloot en zelfs probeerden de 

uitheemse uitroepen mee te doen. 

Het werkte zo aanstekelijk dat een deel van de bezoekers zich spontaan aansloot en zelfs probeerden de uitheemse 

uitroepen mee te doen. 

GroenRijk Hollandsche Rading
Tolakkerweg 138
035-5771425  www.groenrijk.nl

Phalaenopsis

Potmaat 12 cm. 

Hoogte 55-65 cm. 

Excl. sierpot. Per stuk 

Nu van 9,95 voor 

5,95
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GroenLinks&PvdA: 

kiezen voor kwaliteit

Investeren in mens en samenleving
Durven investeren daar staat 
GroenLinks&PvdA voor als grootste 
collegepartij. Juist in economisch moei-
lijke tijden investeren in velerlei voor-
zieningen: scholen, sport en cultuur, 
veilige spoorwegkruising, centrum-
gebied, straten en riolering. Maar ook in 
mensen: minima beleid en wijkgerichte 
woonzorgvoorzieningen (MENS), hier 
krijgt de Biltse aanpak zelfs landelijke 
waardering. En De Bilt bouwt weer, ook 
sociale woningen. 

Investeren in dienstverlening
De gemeentelijke dienstverlening is 
versterkt: meer klantgericht en ook meer 
diensten via internet. Ondanks dat alles is 
het gelukt het om de fi nanciën op orde te 
brengen en te houden. Meer inspanning 
is nodig om burgers eerder te informeren 
en bij besluiten te betrekken: betrokken 
burgers, betere besluiten.

Investeren in duurzaamheid
Maar er valt nog veel te doen, met 
name op het gebied van duurzaamheid. 
De gemeentelijke gebouwen kunnen 
(veel) energiezuiniger en  omschakelen 
naar hernieuwbare, groen energie is 
nodig. Nu investeren beperkt de kosten 
voor de komende jaren. Goed voor uw 
portemonnee.

Weet u nog, 2006? 

Toen, nu en straks 

Toen: zwart zaad … Nu: de gemeentelijke 
fi nanciën weer op orde. Straks: de lasten-
druk moet de komende jaren verminderd 
worden. 

Toen: stagnatie. Nu: bouwactiviteiten 
in heel De Bilt en aanpak spooronder-
tunneling in goed overleg met de in-
woners Straks: bouw van woningen en 
tunnels, realisatie centrumplan Bilthoven, 
de spa de grond in!

Toen: stilstand voor de bedrijven, leeg-
stand winkels, geblokkeerd Larenstein 
Nu: Larenstein onderweg. De Bilt écht 
in Beweging. Straks: Groei en bloei 
voor middenstand en ondernemers. 
Minder regels.

Toen: burgers voelen zich toenemend 
onveilig. Nu: burgers ervaren nog steeds 
onveiligheid, vandalisme en overlast. 
Nu meteen en straks: aanpakken, 
handhaven!

Toen: 6 kernen in een nieuwe gemeente? 
Nu: verbeterende samenwerking tussen 
alle kernen. Straks: één gemeente met 
6 kernen!

Toen: groeiende geluidsoverlast en 
gezondheidsbedreiging langs de A27 en 
elders. Nu: groeiende geluidsoverlast en 
gezondheidsbedreiging langs de A27 en 
elders. Nu en straks: samen met de inwo-
ners strijden voor verbetering en eerlijke 
compensatie!

Het CDA komt tot de kern

Het CDA zich wil richten op de toekomst. 
Natuurlijk zijn we trots op onze gemeente, 
ook al hebben we zeker ook kritiek. 
Belangrijker is: er moet hoop zijn voor de 
toekomst. Het gaat niet alleen om onze 
gemeente van nu. Het gaat ons juist om 
onze gemeente van morgen én overmor-
gen. Een gemeente die wij samen mét 
onze inwoners, bedrijven en instellingen 
vorm en inhoud moeten geven. Dát is 
onze verantwoordelijkheid. Daar wil het 
CDA niet voor weglopen! Ook niet in tijden 
van fi nancieel zwaar weer.
Een gemeente die opkomt voor de 
waarden en normen die horen bij een 
democratische en tolerante gemeente. 
Inwoners van Groenekan, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk, Westbroek, 
Bilthoven en De Bilt moeten zich veilig 
voelen. Daar gaat het CDA voor.

Kies voor goed onderwijs voor 
uw kinderen.

Kies voor ruimte voor sport en cultuur.

Kies voor veiligheid bij u in de straat.

Kies voor de kracht van beter bestuur.

www.debilt.cda.nl

D66 is tevreden want

uit de voorjaarsnota goed vertaald.

is nog steeds gezond als gevolg van het 
goede beheer van de afgelopen jaren.

vereniging Tweemaal Zes is in deze 
begroting opgenomen.

van de lastendruk.

gemeentelijke fi nanciën, de afgesproken 
loon- en prijscompensatie voor instellin-
gen opgenomen; dat gebeurt niet in 
alle gemeenten.

dorpsgericht werken succesvol gestart.

de uitvoeringsplannen herontwikkeling 
centrumgebied komen in beeld.

D66 is nog in afwachting van

beleidsplan in de Raad. De regelmatig 
genoemde nieuwe ondersteunings-
structuur moet wel gedragen worden 
door de instellingen.

matige aanpak en het tijdpad van de 
grote projecten worden beschreven.

de Regionale Sociale Dienst.

het dorpshuis Westbroek. 

het dorpshuis Hollandsche Rading.

SP: andere keuzes

Politiek is een kwestie van keuzes maken 
en wij maken andere, betere keuzes voor 
De Bilt. Wij kiezen voor de menselijke 
maat. 

De SP kiest wel voor een buitenbad, voor 
zorg op maat en voor betaalbare sociale 
woningen. 

Sommige keuzes die de SP voorstelt 
kosten geld, de meesten niet. Beter luiste-
ren naar en eerder betrekken van burgers 
bij de besluitvorming kan zelfs geld 
op leveren. Je kunt ook geld ‘verdienen’ 
door bureaucratie af te schaffen. 

De uitgaven op communicatie kunnen 
anders want communiceren doe je samen. 
Dan kun je de juiste keuzes maken voor 
de mensen die het aangaat. 

De SP kiest anders. De SP kiest voor 
de inwoners van De Bilt.

Schipper(en) 

zonder kompas 

De aantrekkingskracht van de gemeente 
De Bilt moet krachtig voor het voetlicht 
komen. De kwaliteit van wonen en werk-
gelegenheid moet op peil blijven. De Bilt 
is een zeer aantrekkelijke woonplaats, 
waarin meer ruimte moet komen voor jon-
geren, jonge gezinnen en alleenstaanden. 
Kleine ondernemingen zijn de motor van 
de nieuwe economie. 

Wie de door B&W opgestelde paragraaf 
‘fi nanciële beleid 2010–2013 op hoofd-
lijnen’ leest, zoekt tevergeefs naar 
de gevolgen van de kredietcrisis, een 
om buiging naar een meer duurzame 
samen leving en een toekomstvisie. 
Geen duidelijke koers dus: ‘schipper(en) 
zonder kompas’. 

Door de recessie is de staatsschuld fl ink 
toegenomen. De rijksoverheid moet 
vanaf 2011 bezuinigen en wij krijgen als 
gemeente dus minder geld van het rijk. 
Bilts Belang verwacht dat er vanaf 2011 
tien procent bezuinigd moet worden. 
Wij willen geen lastenverhoging voor de 
burgers en bedrijven. Bilts Belang wil 
geen bezuinigingen doorvoeren op veilig-
heid, onderwijs, onderhoud van wegen en 
op de groene leefomgeving. 

De Bilt op koers 

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 
leek De Bilt op koers te zijn. Volgens het 
college koersen we momenteel scherp 
aan de wind. De ChristenUnie ervaart het 
echter als zou het schip dobberen op open 
water met geen enkel zicht op een haven 
en zonder enige koers. 

De ChristenUnie ziet met verbazing het 
college het ene na het andere mooie plan 
presenteren, waarbij aangegeven wordt 
dat de uitwerking nog volgt. Voorbeelden 
hiervan zijn: het zwembad Brandenburg, 
het cultuurcentrum Melkweg en de sport-
monitor. De ChristenUnie  ziet met verba-
zing steeds meer zaken op de bestuurlijke 
planning van het college worden door-
geschoven naar een volgende periode. 
De najaarsnota laat zien dat het college 
in 2009 voor € 3 miljoen aan investerin-
gen doorschuift naar komende jaren. 
De eu forie van het college dat met een 
positief resultaat wordt afgesloten is 
in dit opzicht naar de mening van de 
ChristenUnie dan ook niet gepast. 
Vooral niet in deze tijd van recessie waar 
de economie stimulering behoeft. 

De ChristenUnie wil een goed uitgezette 
koers inzetten naar een gemeente die 
doet wat hij zegt en oog heeft voor wat de 
burgers willen en deze ook betrekt bij de 
beleidsvorming en uitvoering. Want naar 
het oordeel van de ChristenUnie zijn de 
burgers van onze gemeente het meer dan 
waard! 

Merkwaardig

Als we deze begroting naast die van 
2009 leggen, valt op dat de operationele 
doelstellingen en de beoogde maatschap-
pelijke effecten nagenoeg gelijk zijn. Dit 
ondanks de kritiek die veel partijen vorig 
jaar op de begroting hadden. Namelijk 
dat de operationele doelstellingen niet 
SMART geformuleerd zijn. Het wordt dan 
heel moeilijk voor de gemeenteraad het 
gevoerde beleid te controleren en voor 
het college makkelijk om beschikbaar 
te stellen bedragen te wijzigen. Dat 
verklaart ook het feit dat er thans, met 
dezelfde doelstellingen, per programma 
verschillen van honderdduizenden euro’s 
optreden zonder dat daarvoor een verkla-
ring wordt gegeven. Dat is op z’n minst 
merkwaardig te noemen. De SGP fractie 
heeft daar bij de behandeling de vinger op 
gelegd. 

Het is een laatste begroting voor de 
verkiezingen in een in fi nancieel opzicht 
onzekere tijd. Kennelijk heeft dat als 
gevolg dat deze begroting een hoog 
gehalte heeft van ‘op de winkel passen’. 
Dat is jammer, want de komende jaren 
moet er heel veel gaan gebeuren. 



Communicatie: De website van de gemeente is vanaf januari 
2010 compleet vernieuwd. Zo blijft de gemeente de commu-
nicatie met u als inwoner verbeteren. De raadsvergaderingen 
worden ook in 2010 live via www.debilt.nl en de regiozender 
RTV De Bilt uitgezonden. Ook wil de gemeenteraad ronde-
tafelgesprekken organiseren waarin zij met u van gedachte 
kan wisselen over belangrijke onderwerpen.

Wijk- en Dorpsgericht werken: Sinds de start van het Wijk- en 
Dorpsgericht werken is het aantal bewonersorganisaties geste-
gen van 20 naar ±60. De gemeente blijft inzetten op een actieve 
bijdrage van inwoners bij verbeterplannen voor de wijken en dorpen.  

Buurtbemiddeling: Buurtbemiddeling is een nieuwe, laagdrempelige 
voorziening waarin getrainde vrijwilligers bemiddelen bij burenconfl icten. 
Meer informatie: www.debilt.nl > Wonen en Leven > Wijk- en dorps gericht werken 
> Buurtbemiddeling of in de Wegwijzer (gemeentegids) op pagina 50.

Op de foto: Petra Cremers en Arne Rozendaal: de initiatiefnemers van 
dorpspleingroenekan.nl, een virtuele ontmoetingsplek voor Groene-
kanners met informatie en nieuws over wat er speelt in en om Groenekan. 
Mede mogelijk gemaakt door opstartsubsidie van de gemeente.

VERSTERKEN RELATIE BURGER & BESTUUR

In de begroting is veel aandacht 
voor ondernemers en bedrijven in de 
gemeente. Naast de ontwikkeling en ver-
betering van nieuwe en bestaande bedrijven-
terreinen stellen we een nieuw detailhandelsbeleid op. 
Zo kunnen we beter inspelen op de wensen en omstandigheden 
van locale ondernemers en hun klanten. We kijken waar klanten 
vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Hierbij betrekken we 
alle kernen van de gemeente. Samen kunnen wij werken aan een 
sterke detailhandelssector.

Begroting 2010

Ondertunneling spoorwegovergang
 Soestdijkseweg: De werkzaamheden starten 

in 2010. 

Onderzoek ondertunneling 
Leyenseweg: De gemeente beoogt 

deze ondertunneling te starten 
als de tunnels van de Soest-

dijkseweg zijn gerealiseerd. 

Project Melkweg: Het plan 
bevat woningbouw, een 
brede school en een cul-
tuurhuis. Naar verwachting 
start half 2010 het bouw- 
en woonrijp maken van 
het westelijk en zuidelijke 

plandeel.

Centrum Bilthoven: In 2010 
starten de voorbereidende 

werkzaamheden aan de ver-
betering van het Centrumgebied 

in Bilthoven. 

(Ver)bouw dorpshuizen Westbroek 
en Hollandsche Rading: Het dorpshuis in 
Westbroek wordt uitgebreid en vernieuwd. 
Het dorpshuis Hollandsche Rading wordt 
opnieuw gebouwd. In het eerste kwartaal van 
2010 zijn de ontwerpen gereed. Later in het jaar 
start de daad werkelijke (ver)bouw.  

Herinrichting: Diverse straten, zoals de 
Paltzerweg en de Dorpsstraat, worden in 2010 
opnieuw ingericht. 

Woningbouw: Tot 2015 wordt de woning-
voorraad uitgebreid met ongeveer 1.200 
woningen. Er worden woningen gerealiseerd 
in de projecten Opgetogen en Park Branden-
burg (oplevering 2010), het project Melkweg, 
het centrum van Bilthoven en rond het voor-
malig gemeentehuis in Maartensdijk. 

Duurzaamheid krijgt aandacht in de begroting. Diverse afvalstromen 
worden nu al gescheiden ingezameld. In 2010 slaan alle Utrechtse 
gemeenten de handen ineen in de campagne ‘Doe meer met afval’, 
waarin afvalscheiding gestimuleerd wordt. De gemeente 
wil daarnaast nieuwe dienstauto’s voor de buitendienst 
aanschaffen die op aardgas rijden. In 2010 worden 
er ook diverse acties uitgevoerd van de nota Vitaal 
Platteland. Dit betekent onder andere het herstel-
len van sprengen en behoud en ontwikkeling van 
kleine landschapselementen.

Overkapping en warmtewinning snelweg: 
De gemeente wil onderzoeken of het haalbaar is 
om de A27 te overkappen ter hoogte van Groene-
kan, Maartensdijk en Hollandsche Rading. Het 
gaat om de snelweg zoals die er volgens plannen van 
Rijkswaterstaat mogelijkerwijs gaat uitzien, dus de huidige 
en verbrede weg. De gemeente wil ook laten onderzoeken of het 
mogelijk is om warmte te winnen uit de wrijving van verkeer met het 
wegdek. Het voorstel van de gemeente is om deze onderzoeken uit te 
voeren in samenwerking met het Centrum voor Aarde en Duurzaam-
heid (universiteit Utrecht), het Bestuur Regio Utrecht, de Provincie 
Utrecht en Rijkswaterstaat.

Hoeveel stijgt de lastendruk 
voor inwoners van de gemeente? 
De lasten stijgen nauwelijks. De OZB (onroe-
rende zaakbelasting) en de afvalstoffen-
heffi ng stijgen allebei met 1,5%. De riool-
heffi ng stijgt met 2,8%, doordat er een aantal 
noodzakelijke investeringen in het rioolstelsel 
gedaan moet worden. Het is nog moeilijk te 
voorspellen wat de bezuinigingen van het 
Rijk voor invloed hebben op de gemeente-
lijke lasten. Maar voor de gemeente De Bilt is 
beperking van de lastendruk ook de komende 
jaren een prioriteit!

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen 
en prioriteiten in 2010?
Ondanks de moeilijke economische tijden 
gonst het in onze gemeente van activiteiten. 
Hierboven leest u een selectie daarvan. 

De gemeente houdt u op de hoogte!
Sommige plannen die hier beschreven 
zijn, worden het komende jaar voor u heel 
zichtbaar. Een aantal plannen bevindt zich in 
2010 nog in de voorbereidingsfase. Daarom 
houdt de gemeente u ook in 2010 op de 
hoogte via de gemeentelijke website en de 

gemeentepagina. Ook stuurt de gemeente 
u regelmatig nieuwsbrieven over grote 
projecten. 

Volledige programmabegroting 2010
Op deze pagina leest u de belangrijkste 
punten uit de begroting. In de volledige 
programmabegroting kunt u teruglezen wat 
de gemeente in 2010 aan activiteiten uitvoert 
en hoe dit fi nancieel wordt vertaald. 
Kijk op www.debilt.nl > Bestuur en organisatie > 
Gemeentelijke organisatie. 

Contact
Heeft u vragen? Dan kunt u  natuurlijk 
altijd bellen op (030) 228 94 11, mailen 
naar info@debilt.nl of langskomen bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis in 
Bilthoven of het Servicepunt van de gemeente 
in Maartensdijk.

Een publicatie van de gemeente De Bilt, november 2009. 

Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173,

3721 ab Bilthoven, Postbus 300, 3720 ah Bilthoven,

t (030) 228 94 11, f (030) 228 94 57, info@debilt.nl,

www.debilt.nl

De nominatie voor Sportgemeente van het jaar geeft 
een extra impuls om ook in 2010 weer veel te doen aan 
sportstimulering. Ook werken we met de provincie 
Utrecht, Staatsbosbeheer, de gemeente Utrecht 
samen om van Fort Ruigenhoek een cultureel centrum 
te maken. In het project Melkweg wordt een cultuur-
huis gerealiseerd. 

ONDERNEMERS: NIEUW 
DETAILHANDELSBELEID

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting is de fi nanciële vertaling 
van het meerjarenprogramma, waarin staat wat de gemeente de komende jaren 
aan activiteiten uitvoert. Op 5 november jl heeft de gemeenteraad van De Bilt 
de begroting 2010 en het meerjarenplan 2011–2013 vastgesteld. Op deze pagina 
leest u de belangrijkste punten uit de begroting.

Wijkgerichte zorg: De gemeente gaat door met de wijkgerichte 
aanpak van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In 2010 
worden de wijkservicecentra verder ontwikkeld en wordt ook de 
zorgverlening wijkgericht uitgevoerd. De Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting (SEV) heeft het project MENS van de gemeente 
De Bilt uitgekozen als proeftuin. SEV adviseert de ministeries van 
VROM (Volkshuisvesting) en VWS (Zorg en Welzijn) en de provincies 
over de inrichting van woonservicegebieden. 

Centrum voor Jeugd en Gezin: In 2010 wordt de zorg voor 
0–19 jarigen verder uitgebouwd. Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
wordt opgericht. Dit biedt naast een laagdrempelige locatie ook 
goede samenwerking en samenhang in de zorg rondom het kind en 
het gezin. Zo voorkomen we zoveel mogelijk opvoed- en opgroei-
problemen en is de inzet van zwaardere zorg voor kinderen 
minder vaak nodig. 

Veiligheid: Uit onderzoek blijkt dat u de gemeente over het 
algemeen als veilig ervaart. Om dit zo te houden, blijft de 

gemeente investeren in veiligheid. Dit uit zich onder 
andere in het Integraal Veiligheidsplan. Het plan 

beschrijft de prioriteiten op het gebied van veiligheid 
waar de gemeente en haar partners de komende tijd 
aan werken. Dit zijn onder andere de aanpak van 
huiselijk geweld, woning inbraken en vernielingen. 

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

DUURZAAMHEID EN PLATTELAND

ZORG EN VEILIGHEID

BEREIKBAARHEID 
EN RUIMTELIJKE ORDENING



Aanvragen om vergunning  (arti-

kel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag

Aanvraag Sloopvergunning

Verleende vergunningen

Verleende reguliere bouwvergun-

ning

2009)

Verleende lichte bouwvergun-

ning

binnen zes weken

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.

Vergadering welstandscommissie 

Kapvergunningen

Groenekan:

2009)

Aanwijzing De Biltse Duinen als 

gemeentelijk landschapsmonu-

ment

Besluit van de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap d.d. 28 oktober

Milieuklachten

Vergunningen en Toezicht 

Werk in uitvoering

Vervolg op pagina 15

Wijkservicecentrum MENS De Bilt, Tel. (030) 221 75 50

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55

Integratie

Meer informatie over inburgeren?

Belangstelling voor een brochure over de Wet inburgering?

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.
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Bekendmaking taalkundige 
aanpassing straatnamen

Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, heeft het kabinet 

besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG). 

In deze wetgeving, die medio 2010 van kracht zal worden, wordt aan gemeenten opgedragen openbare 

ruimten af te bakenen en van een naam te voorzien.

Uit archiefonderzoek is gebleken dat er in 61 straatnaambesluiten taalkundige onvolkomenheden staan vermeld. Het 

college van B. en W. heeft op 27-10-2009 besloten onderstaande namen aan te passen. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met dhr. Van der Perk van de gemeente, via (030) 228 94 11 of info@debilt.nl. 

Oude schrijfwijze volgens raadsbesluit Vastgestelde nieuwe schrijfwijze

1 ACHTERWETERINGSEWEG Achterweteringseweg

2 van Alphenstraat Van Alphenstraat

3 Amersfoortscheweg Amersfoortseweg

4 Prof.Dr. T.M.C. Asserweg Prof. Dr. T.M.C. Asserweg

5 BILTHOVENSCHEWEG Bilthovenseweg

6 BEUKENBURGERLAAN Beukenburgerlaan

7 Blauwkapelscheweg Blauwkapelseweg

8 Boschlaan Boslaan

9 Bunnikscheweg Bunnikseweg

10 da Costalaan Da Costalaan

11 Prof.dr. P.J. Crutzenlaan Prof. Dr. P.J. Crutzenlaan

12 Prof.Dr. P.J.W. Debeijeweg Prof. Dr. P.J.W. Debeijeweg

13 DORPSWEG Dorpsweg

14 van Dijcklaan Van Dijcklaan

15 van der Duyn van Maasdamweg Van der Duyn van Maasdamweg

16 EIKLAAN Eiklaan

17 GAGELDIJK Gageldijk

18 de Genestetlaan De Genestetlaan

19 van Goyenlaan Van Goyenlaan

20 GROTHELAAN Grothelaan

21 GROENEKANSCHEWEG Groenekanseweg

22 Geertgen tot St. Janslaan Geertgen tot Sint Janslaan

23 BURGEMEESTER VAN HEEMSTRAKWARTIER Burgemeester van Heemstrakwartier

24 Heerenweg Herenweg

25 Vander Helstlaan Van der Helstlaan

26 Prof. Dr.J.H. van “t Hoffweg Prof. Dr. J.H. van ‘t Hoffweg

27 van Hogendorpweg Van Hogendorpweg

28 de Hooghlaan De Hooghlaan

29 St. Hubertuslaan Sint Hubertuslaan

30 KASTANJELAAN Kastanjelaan

31 ten Katelaan Ten Katelaan

32 Leyenscheweg Leyenseweg

33 van Limburg Stirumweg Van Limburg Stirumweg

34 François Mauriacweg Francois Mauriacweg

35 MOLENWEG Molenweg

36 Nicolaïlaan Nicolailaan

37 NIEUWE WETERINGSCHEWEG Nieuwe Weteringseweg

38 van Ostadelaan Van Ostadelaan

39 Overboschlaan Overboslaan

40 Ruigenhoekschedijk Ruigenhoeksedijk

41 Dr.Julius Röntgenlaan Dr. Julius Röntgenlaan

42 Ds.. Sanderuslaan Ds. Sanderuslaan

43 de Savornin Lohmanweg De Savornin Lohmanweg

44 Schorteldoekschesteeg Schorteldoeksesteeg

45 Soestdijkscheweg Noord Soestdijkseweg noord

46 Soestdijkscheweg Zuid Soestdijkseweg zuid

47 Dr.J.J.F. Steijlingweg Dr. J.J.F. Steijlingweg

48 Prof.Dr. J. Tinbergenweg Prof. Dr. J. Tinbergenweg

49 TOLAKKERWEG Tolakkerweg

50 Utrechtscheweg Utrechtseweg

51 VELDLAAN Veldlaan

52 VOORDORPSCHE DIJK Voordorpsedijk

53 VijverLAAN Vijverlaan

54 Vuursche Dreef Vuurse Dreef 

55 Vuurschepad (M.dijk) Vuursepad (M.dijk)

56 Vuursche Steeg Vuurse Steeg

57 Vuurscheweg Vuurseweg

58 Prof. Dr. J.D. v.d.Waalsweg Prof. Dr. J.D. v.d. Waalsweg

59 Dr.Welfferweg Dr. Welfferweg

60 Prof.  Dr. P. Zeemanweg Prof. Dr. P. Zeemanweg

61 Prof. Dr. F.Zernikeweg Prof. Dr. F. Zernikeweg

Aanduiding politieke groeperingen 

boven kandidatenlijst
Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente De Bilt kan 

een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegd-

heid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor 

de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, 

aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding 

waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 

35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden 

van de raad van de gemeente De Bilt op woensdag 3 maart 2010 

wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op 

maandag 7 december 2009 schriftelijk worden gedaan bij het centraal 

stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden overge-

maakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente.

Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. 

Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing 

wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

a.  een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging 

zijn opgenomen;

b.  een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel;

c.  een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;

d.  een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van 

haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal 

stembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de 

registratie van een politieke groepering worden ter gemeentesecretarie 

verstrekt door Unit Burgerzaken, Soestdijkseweg zuid 173 in Bilthoven, 

T. (030) 228 94 11. 

Commissie vergadert op 
19 november 2009

Commissie Burger en Bestuur

De commissie Burger en Bestuur vergadert op donderdag 19 november 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. Initiatiefvoorstel D66 en CDA jeugdpenning 

20.35 uur 3.  Kredietvoorstel mobiliteitsprogramma VERDER 2009-2010

20.50 uur 4. Statuten Stichting openbaar Onderwijs

21.10 uur 5. Thuiszorg 

21.30 uur 6. Najaarsnota 2009

21.50 uur 7. Belastingverordening 2010

22.10 uur 8. Vaststelling kort verslag d.d. 8 oktober 2009

22.15 uur 9. Mededelingen

22.30 uur 10. Rondvraag

22.40 uur 11. Sluiting

Commissie Openbare Ruimte

De commissie Openbare Ruimte vergadert deze maand niet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via (030) 

228 91 64 of via raadsgriffie@debilt.nl.
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Aanbieden van bladhopen

Tijdens de bladcampagne heeft u 

de mogelijkheid om blad rond uw 

woning in de berm te deponeren. 

Dit mag +/- één week voorafgaand 

aan de week waarop de campagne 

bij u in de straat komt (dit leest u in 

onderstaande planning). Dan komt er 

een wagen langs om bladhopen op te 

laden. Het blad moet opgehoopt zijn 

en mag géén takken, hekjes van gaas 

en dergelijke bevatten. Dit bescha-

digt de veeg- en zuigwagens en dat 

zorgt voor vertraging in de campag-

ne. De bladhopen mogen niet tegen 

bomen aanliggen omdat de bomen 

beschadigd kunnen worden tijdens 

het opzuigen van het blad.

Ook adviseren wij u uw auto niet in 

de berm te parkeren in de week dat 

de bladzuigwagen bij u in de straat 

komt. De gemeente vraagt u om over-

hangend groen in uw tuin tijdig te 

snoeien. Dit maakt het opruimen van 

blad makkelijker. De bladcampagne 

komt maar één keer langs: aanbieden 

van blad wanneer de campagne al is 

geweest is dus niet toegestaan. 

Bladcampagne op doorgaande routes

Op de doorgaande wegen kan de 

bladcampagne voor oponthoud zor-

gen. Daarom wordt zo veel mogelijk 

buiten de spitsuren op deze wegen 

gewerkt. Voor uw en onze veiligheid 

worden daarbij veiligheidsmiddelen 

en verkeerssignaleringen ingezet. Wij 

doen een dringend beroep op u als 

weggebruiker om deze signaleringen 

op de juiste wijze te passeren en de 

aanwijzingen ter plekke op te vol-

gen.

Tot slot een tip

Het blad in uw tuin kunt u ook nut-

tig gebruiken door het te laten liggen 

waar het kan. Het biedt een ideale 

bescherming aan bollen en planten, 

kleine dieren en insecten en voorkomt 

het uitdrogen van de bodem. 

Bladcampagne 2009 start
op 17 november 

Op maandag 17 november gaat de gemeentelijke bladcampagne weer van start! De bladzuigwagen 

zal hoofdzakelijk in boom- en bermrijke gebieden van de gemeente aan de slag gaan. Het verwijderen 

van het blad in de wijken en overige plaatsen in de gemeente wordt verzorgd door medewerkers 

van de aannemers die het wijkonderhoud verzorgen. 

Routes

Week 47: 16 t/m 20 november 

Julianalaan, Paltzerweg, Pr. Hendriklaan(zuid), Kortelaan, Soestdijkseweg 

Zuid vanaf Groenekanseweg tot de Spoorbomen, 1e en 2e Brandenburger-

weg, Boslaan, wijk Overbosch en het gebied tussen Leijenseweg, Spoorlaan 

en Soestdijkseweg in Bilthoven.

Week 48: 23 t/m 27 november

Gebied tussen Jan Steenlaan, Soestdijkseweg, Gezichtslaan, Heidepark in 

Bilhoven. Groenekanseweg, omgeving Vijverlaan en Oranjelaan in Groe-

nekan.* Dorpsweg in Maartensdijk, omgeving Dennenlaan in Hollandsche 

Rading.*

Week 49: 30 november t/m 4 december

Gebied tussen Gezichtslaan, H. Segherslaan en Soestdijkseweg Noord en de 

straten met naaldbomen waaronder de Evert Cornelislaan, Gregoriuslaan, 

Dr.Julius Röntgenlaan, Oranje Nassaulaan, Dillenburglaan en Willem de 

Zwijgerlaan in Bilthoven.

Week 50: 7 t/m 11 december 

Gebied tussen Soestdijkseweg Noord , Lassuslaan en Bilderdijklaan in 

Bilthoven

* Bewoners aan de Kon. Wilhelminaweg en de Tolakkerweg worden wegens 

de beperkte ruimte langs deze doorgaande wegen nadrukkelijk verzocht 

alléén in week 48 blad langs de weg te deponeren.

Kinderbijschrijving paspoort 

vanaf juni 2012 ongeldig
De geldigheid van bijschrijvingen van kinderen in het paspoort vervalt 

op 26 juni 2012. Daarna moeten alle kinderen die willen reizen een eigen 

document hebben. Dit is een gevolg van een wijziging van de Europese 

verordening die voorschrijft waaraan reisdocumenten moeten voldoen.

De Europese raad heeft op 27 april 2009 met deze wijziging ingestemd.

Om gezinnen financieel tegemoet te komen in de kosten voor een eigen 

reisdocument voor kinderen wil staatssecretaris Bijleveld vanaf 1 januari 

2010 de prijs van een Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en met 

13 jaar verlagen tot een prijs die vergelijkbaar is met de huidige bijschrij-

ving. Om dit te financieren wordt met ingang van 1 januari 2010 de gratis 

verstrekking van de identiteitskaart aan 14-jarigen afgeschaft.

Kinderen van 14 jaar of kinderen die uiterlijk 25 februari 2010 14 jaar wor-

den, kunnen tot en met uiterlijk 31 december 2009 een gratis identiteitskaart 

aanvragen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de openingstijden 

van de gemeente in de periode van kerst en oud en nieuw.

Met de Nederlandse identiteitskaart kan worden gereisd binnen de Europe-

se Unie en naar Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, 

Turkije, IJsland en Zwitserland. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Burgerzaken van de 

gemeente De Bilt, via (030) 228 94 11 of info@debilt.nl. 

Milieustraat weer open! 
Deze week is de Milieustraat in De Bilt weer open. U kunt daar terecht 

voor het brengen van diverse afvalsoorten. De openingstijden zijn weer als 

gebruikelijk:

Maandag 13.00 – 16.00 uur;

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur;

Zaterdag 9.00 – 12.00 uur. 

Adres: Weltevreden 22 in De Bilt

De Milieustraat is de afgelopen maanden flink gerenoveerd. Het voldoet 

weer aan alle geldende milieueisen en is een stuk klantvriendelijker gewor-

den. Onder andere de doorstroming van auto’s is verbeterd en tillen is nau-

welijks nog nodig door het stortplateau. 

Waar wordt de prik gegeven?

De vaccinaties worden niet in de 

praktijk van uw huisarts gegeven 

maar in het HF Witte centrum, Henri 

Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.

Ik kan echt niet komen op 17, 18 

of 19 november of op 15, 16 of 17 

december. Wat nu?

Overleg met uw eigen huisarts of met 

de assistente van de huisarts of deze 

nog een alternatief beschikbaar heeft.

Is het vaccin wel veilig?

In het vaccin zit thiomersal om bac-

teriële besmetting te voorkomen. Dat 

is een kwikverbinding. Het gebruik 

van kwikverbindingen wordt het 

liefst vermeden, maar is in dit vac-

cin noodzakelijk. Thiomersal is de 

eerste keuze vanwege de effectiviteit 

en de ervaring van vele jaren dat er 

met dit middel is. Acute allergische 

reacties op thiomersal zullen, als ze 

al voorkomen, uitermate zeldzaam 

zijn. Alles overziend zijn de vaccins 

veilig. Ook na herhaalde toediening 

wordt de maximale toegestane belas-

ting niet overschreden en er zijn geen 

aanwijzingen voor een verband met 

neurologische of gedragsstoornissen. 

Dit wordt ondersteund door EMEA 

en de WHO (de Europese- en de 

Wereldgezondheidsorganisatie). 

Ook toediening tijdens de zwanger-

schap (zwangerschapsduur langer dan 

13 weken) is veilig voor moeder en 

kind en eventuele risico’s van vac-

cinatie wegen op tegen de risico’s 

van het krijgen van de  griep, die juist 

in deze groepen relatief hoog blijken 

te zijn. 

Wanneer moet ik de arts 

waarschuwen?

heeft gehad op een van de bestand-

delen van het vaccin, of op thio-

mersal, eieren, kippeneiwit, oval-

bumine, formaldehyde, gentamy-

cinesulfaat (een antibioticum) of 

natriumdeoxycholaat.

-

hoging heeft (meer dan 38°C). Als 

dit bij u het geval is, zal de vacci-

natie gewoonlijk worden uitgesteld 

totdat u zich beter voelt. Een lichte 

infectie, zoals een verkoudheid, zou 

geen probleem mogen zijn maar 

uw arts zal u adviseren of u gevac-

cineerd kunt worden.

te onderzoeken of u een infectie met 

bepaalde virussen heeft. De eerste 

paar weken na vaccinatie kunnen de 

resultaten van deze testen verstoord 

zijn. Vertel de arts die deze testen 

aanvraagt dat u onlangs een vacci-

natie heeft gekregen.

Kan mijn kind ook gevaccineerd 

worden?

Kinderen worden voor deze ronde 

alleen opgroepen als ze tot een risi-

cogroep behoren (een hartziekte, een 

longziekte, suikerziekte of chemo-

therapie). In de loop van de week 

wordt door de minister de beslissing 

genomen of gezonde kinderen zullen 

worden gevaccineerd. Dan wordt er 

beslist hoe dat wordt georganiseerd.

Mededelingen over de vaccinaties 
tegen de Mexicaanse griep

Vorige week hebben de ouderen boven de 60 jaar en de risicogroepen een oproep gehad voor de vaccinatie 

tegen de Mexicaanse griep. Hieronder bespreken wij een aantal veelvoorkomende vragen:

De natuur in ons hart

Na een prachtige zomer, die maar niet op leek te houden, heeft nu toch echt 

de herfst ingezet. In onze bosrijke omgeving is deze periode altijd weer een 

lust voor het oog. De paddenstoelen op de grond, de vallende bladeren 

daarboven en de boomkruinen in de top, afgetekend tegen de blauwe lucht. 

De straten, lanen en paden kleuren en het aanzicht maakt je blij, ondanks 

de onderliggende boodschap dat de winter in aantocht is. [foto Annemieke 

van Zanten]



Sinds eind mei staat in de Advent-

kapel in Hollandsche Rading dit 

harmonium. Een van de bespelers 

ervan is harmoniumkenner Gerard 

Zwart uit Westbroek. Enthousiast 

vertelt hij: ‘Het is een bijzonder, 

historisch instrument van de Parijse 

maker Kasriel van rond 1900 volgens 

het drukwindprincipe met uitgebreide 

mogelijkheden en handgemaakt. In 

tegenstelling tot de harmoniums die 

in den lande het meest bekend zijn 

en die volgens het zuigwindprincipe 

werken is dit instrument stralender in 

en van karakter. De klank is directer 

van toon en doet soms ook aan de 

accordeon denken. Heel bijzonder 

aan dit instrumenttype is de zoge-

naamde expression, waarmee zeer 

genuanceerd expressief gespeeld kan 

worden door op een bepaalde manier 

te trappen. Op elk moment kun je net 

als op de piano zeer zacht of juist zeer 

sterk spelen. Hierdoor is de inzetbaar-

heid van het instrument heel breed: 

naast begeleiding van zang kan het 

ook veelzijdig met andere instrumen-

ten spelen. Solitair is het instrument 

ook zeker de moeite waard. Het trap-

pen op dergelijke harmoniums is een 

kunst op zich, maar het resultaat is 

prachtig.

Cantorij

Een ander heugelijk feit is het 25 

jarig bestaan van de Cantorij van de 

Ontmoetingskerk. Zij werd indertijd 

(ad hoc) opgericht door Han Siemons 

bij de ingebruikname in 1984 van het 

orgel in genoemd bedehuis. Van een 

jubileumconcert is het niet gekomen, 

omdat de cantorij zich alleen tijdens 

de kerkdiensten presenteert; het is 

dus geen koor dat met concerten ‘naar 

buiten treedt’.

Zingend Geloven

Het concert zal een uitermate gevari-

eerd programma bieden dat draait om 

het harmonium van Kasriel en om 

de Cantorij van de Ontmoetingskerk 

onder leiding van Tiny van Eeuwijk.

Organist (in dit geval dus harmoniïst) 

Gerard Zwart is een warm pleitbe-

zorger van het harmonium en wil dit 

instrument voor verder verval behoe-

den. Hij zal ‘de Kasriel’ bespelen 

bij de begeleiding van de cantorij en 

gemeentezang, maar ook concertant 

zijn in kenmerkende Franse salonmu-

ziek van César Franck, Léon Boëll-

mann en Alexandre Guilmant. 

Het concert wordt extra feestelijk door 

de medewerking van André Boone op 

trombone. Hij zal als solist schitteren; 

zowel in muziek voor trombone en 

harmonium uit de Engelse hymentra-

ditie en klassieke muziek van Modest 

Moussorgsky. 

De Cantorij zal geheel overeenkom-

stig haar functie liturgische muziek 

van de Iona Community (een in 1938 

op het Schotse eiland Iona gestichte 

oecumenische gemeenschap) en van 

Zingend Geloven uitvoeren. Na het 

verschijnen van het 'Liedboek voor de 

Kerken' zijn dichters en componisten 

doorgegaan met het maken van lie-

deren; een keuze hieruit wordt onder 

verantwoordelijkheid van de Inter-

kerkelijke Stichting voor het Kerklied 

samengesteld en uitgegeven onder de 

titel 'Zingend geloven'. Wanneer in 

de nabije of verre toekomst, de vraag 

naar vernieuwing van het Liedboek 

aan de orde zou komen, zal er in het 

materiaal van de tot dan verschenen 

afleveringen van 'Zingend Geloven' 

een aan de praktijk getoetst reservoir 

voorhanden zijn waaruit mede geput 

kan worden.

Het concert begint om 20.00 uur. De 

toegang is gratis, collecte ter bestrij-

ding van de kosten na afloop.

Jan Vink vond een ongedateerde foto 

in het familiealbum waarop zijn moe-

der, mevr. Geertje Vink - Bakker, 

aan tafel zit met op de achtergrond 

een schilderij van Teus Hunnik aan 

de muur. De familie Vink woon-

de tot aan de jaren zestig van de 

vorige eeuw aan de Dorpsweg 140 

in Maartensdijk. Jan zijn vader was 

rijksveldwachter. Hij was begaan met 

Teus Hunnik die volgens de verhalen 

nogal sober leefde. Dikwijls werd 

Teus tijdens zijn werk als huisschil-

der geïnspireerd door het zien van 

een mooie lucht of de kronkelige 

loop van bovenaardse wortels van 

een boom. Hij voelde dan zo’n grote 

drang opkomen om wat hij waar-

nam op doek vast te leggen, dat hij 

met groot gemak zijn schilderskwast 

verwisselde voor een penseel. Een 

romantisch streven, maar dat bracht 

onvoldoende geld in het laatje om 

zijn gezin te kunnen onderhouden. 

Weggegooid

Veldwachter Vink had dikwijls mede-

lijden met Teus en probeerde soms 

met kleine dingetjes zijn nood te 

verlichten. De voorstelling op het 

schilderij van Teus, dat bij Vink in de 

huiskamer hing, was van een heide-

landschap met links een schaapskooi. 

In de loop der jaren is de verf op het 

schilderij dusdanig gaan afbladderen 

dat het linnen van het doek weer 

zichtbaar werd. Er vielen steeds stuk-

jes verf vanaf. Toen de familie Vink 

52 jaar geleden van de Dorpsweg 

naar de Margrietlaan verhuisde, is het 

schilderij weggegooid.

Jan Vink herinnert zich dat Teus Hun-

nik met zijn gezin omstreeks 1946 

aan de Tolakkerweg 35 te Holland-

sche Rading woonde. Het waren twee 

witte huizen onder een kap. De fami-

lie Hunnnik woonde in het rechter 

huis en boomkweker Vergeer links. 

Jan Vink herinnert zich nog twee 

schilderijen van Teus van een vaas 

met klaprozen en een ander met serin-

gen.

Annetje Hunnik

De familie Barneveld uit De Bilt 

vertelde dat Teus familie van hen 

is. Annetje Hunnik, een zusje van 

Teus, trouwde op 12 augustus 1898 

met Kees Barneveld te Maartensdijk. 

Dit is de grootvader van de heer 

Barneveld uit De Bilt, die naar hem 

vernoemd is. Kees Barneveld is op 

3-8-1867 in Maartensdijk geboren 

en Annetje Hunnik op 4-3-1874 te 

Harmelen. Kees en Annetje woonden 

vanaf 1900 in het eerste hulppostkan-

toor van Maartensdijk, schuin tegen-

over de kerk aan de Dorpsweg 29. 

Kees was kantoorhouder. Het post-

kantoor, annex wachtruimte, bevond 

zich aan de rechter voorzijde van het 

huis. Ook was er een telegraaf- en 

telefoontoestel in het kantoor. Kees 

is op 17-4-1915 overleden en Annetje 

op 2-10-1948.

Chiel Montagne

De familie Barneveld in De Bilt is 

bezig de stamboom van hun beider 

familie uit te zoeken. Annetje Hunnik 

is de dochter van Teunis Hunnik en 

Willemina Maria Vos; dit zijn dus ook 

de ouders van Teus Hunnik. Teus was 

getrouwd met Elisabeth Poel (roep-

naam Bertha). In 1930 verhuisden 

ze van de Dorpsweg 106 in Maar-

tensdijk naar de Oosterspoorlaan 5 

te Hollandsche Rading. Bertha is in 

1939 overleden. In 1946 is Teus aan 

de Tolakkerweg gaan wonen. Teus 

en Bertha kregen vier kinderen: Joop, 

Jan, Teus en Mien. Joop heeft als por-

tier bij de AVRO-studio in Hilversum 

gewerkt. Jan is met een dochter van 

Evert Meerdink getrouwd en naar 

Hooghalen in Drenthe vertrokken, 

waar hij evenals zijn vader zich als 

kunstschilder heeft ontwikkeld. Teus 

werkte vanaf zijn 16e korte tijd als 

knecht bij slager Matthijs van Hun-

nik, de voorganger van de huidige 

(eerste generatie) slager Sukkel aan 

de Dorpsweg in Maartensdijk en is 

later in Huizen gaan wonen. Dochter 

Mien is getrouwd met Van Reenen. 

Haar zoon Bert van Reenen werd later 

bekend als Chiel Montagne. In 1971 

begon Chiel Montagne het program-

ma ‘Op Losse Groeven’; een smart-

lappenprogramma op de Nederlandse 

buis. Onbekend blijft nog steeds waar 

Teus Hunnik in 1950 vanuit Holland-

sche Rading naar toe is gegaan.
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Sporen van Teus Hunnik
Op het vervolgartikel over de Maartensdijkse kunstschilder Teus Hunnik in De Vierklank van 14 oktober jl. 

reageerden Jan Vink uit Maartensdijk en de heer en mevrouw Barneveld uit De Bilt.

Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

Mevr. Geertje Vink-Bakker met aan 

de muur een schilderij van Teus Hun-

nik.

Rijksveldwachter Vink op zijn dienst-

fiets.

De familie Barneveld uit De Bilt wisselde veel informatie uit over hun fami-

lielid Hunnik.

Feestelijk concert in de Adventkapel
door Henk van de Bunt

De cantorij van de PKN-Ontmoetingskerk bestaat dit jaar 25 jaar. Halverwege dit jaar is in de Adventkapel 

te Hollandsche Rading een harmonium geplaatst. Beide heuglijke feiten zijn voldoende aanleiding voor een 

feestelijk concert op donderdag 19 november aanstaande in genoemde kapel.

Het concert wordt extra feestelijk door de medewerking van André Boone op 

trombone.

Harmoniïst Gerard Zwart zal ‘de Kasriel’ bespelen bij de begeleiding van de 

cantorij en gemeentezang.



Ook de leerlingen van obs De Kievit uit Maartensdijk 

schaatsten voor water. Gemiddeld werd er per leerling 

zo’n twintig rondjes geschaatst; dus papa’s en oma’s 

en de buurvrouw kunnen hun portemonnee trekken. 

Alles verliep in een heel gezellige sfeer. De leerlingen 

zijn nu bezig het geld bij hun sponsors op te halen, dus 

de precieze opbrengst is nog niet bekend.

Wereldarmoede centraal
Op school met de Bij-

bel ’t Kompas in West-

broek werd er afgelopen 

dinsdag schoolbreed 

aandacht gegeven aan 

armoede in de wereld. 

In de groepen 1 tot en 

met 5 werd deze dag 

een schoenendoos ver-

sierd, die door de kinde-

ren vervolgens gevuld 

wordt met schoolspul-

len en speelgoed voor 

leeftijdsgenootjes in 

arme landen. De hoge-

re groepen gingen deze 

dag naar de ijsbaan 

voor de actie schaatsen 

voor water.  In totaal 

deden 48 kinderen uit 

de groepen 6 tot en met 

8 mee aan de schaatsac-

tie. Schaatstopper was 

toch wel Jelle de Jong 

die maar liefst 50 rond-

jes schaatste. Inmiddels 

is een groot deel van 

het sponsorgeld al door 

de kinderen opgehaald, 

zodat er al zo’n 1200 

euro mee naar school 

werd gebracht. Hoe-

veel de actie in totaal 

heeft opgebracht, is op 

dit moment nog niet 

bekend.

Het jongetje dat met zijn vader en 

moeder bij me komt zitten heeft een 

witte schipperspet op en draagt een 

shirtje met een matrozenkraag. Het 

staat hem erg leuk. Een zeeman uit 

Madurodam schiet het door mijn 

hoofd. 'Je lijkt wel een echte matroos', 

zeg ik lachend tegen hem. Hij kijkt 

me wat verontwaardigd aan. 'Maar ik 

ben ook een echte matroos, he papa', 

zegt hij zijn vader aankijkend. Die 

knikt hem bemoedigend toe. 'Natuur-

lijk, en als je wat groter bent word je 

de kapitein. Kapitein Rob.' De jongen 

kijkt tevreden en ik laat het er maar 

bij. Maar de vader vindt toch dat hij 

wat moet uitleggen. 'We hebben een 

boot in Loosdrecht, waar we vanaf het 

voorjaar in de weekenden en met de 

vakanties altijd zijn. Dit jaar hebben 

we erg geboft met het weer. Het is 

een heerlijke ruime boot waar we ons 

allemaal heel goed kunnen vermaken. 

Wat wil je, ik kan vissen en we hebben 

altijd een zwembad naast de deur.’ Zijn 

vrouw kijkt hem wat meesmuilend 

aan. ‘Je vergeet te zeggen dat je er ook 

zo lekker kan slapen. Hij hoeft maar 

even te gaan liggen en je hoort hem 

snurken.’ De man lacht er maar wat 

om. ‘Ja, als ik een dagje op het water 

ben word ik altijd wat soezerig. Maar 

zeg maar niks, jij kan er ook wat van.’ 

De jongen hoort het met gemengde 

gevoelens aan. ‘Ze snurken harder dan 

het geluid van de motor, maar ik heb 

er gelukkig geen last van, want ik heb 

een eigen hut’, zegt hij wijsneuzerig. 

De vader moet er om lachen. ‘Als we 

varen is iedereen er helemaal bij. Rob-

bie is dol op varen, daarom wil hij er 

altijd als een matroos uitzien.’ Trots 

kijkt de jongen zijn ouders aan. ‘We 

wachten hier op het vriendje van Rob-

bie. Stefan is net terug van vakantie uit 

Spanje en komt nu een weekendje bij 

ons op de boot. Het liefst was hij de 

hele vakantie bij ons gebleven, maar 

hij zal het in Spanje ook vast leuk 

gehad hebben’, zegt de vrouw. ‘Rob-

bie heeft hem wel erg gemist, want ze 

zijn altijd samen op stap. Zijn neefje 

is in die tijd nog wel een weekje mee 

geweest. Die is wat stiller, maar het 

was toch wel gezellig.’ Robbie kijkt 

al een paar keer ongeduldig op zijn 

horloge. Hij vindt dat Stefan nu toch 

wel moet komen. Maar dan klinkt 

het geluid van een sms’je op zijn 

mobieltje. ‘Hij komt er aan’, zegt hij 

verheugd. ‘Het is zeker wel uitkijken 

met die jonge jongens aan boord’, 

probeer ik het gesprek weer op gang te 

krijgen. De man knikt. ‘We zijn heel 

voorzichtig hoor. Ze kunnen gelukkig 

zwemmen, maar als we varen moeten 

ze altijd een zwemvest om hebben. We 

gaan straks eerst wat de plassen op en 

dan gaan we naar de Vecht. Dat geeft 

wat afwisseling. Maar we slapen altijd 

op onze vaste ligplaats, want daar 

hebben we ook water en stroom. Daar 

hebben we ook een paar vouwfietsen 

staan. Als we wat nodig hebben fietsen 

we naar het dorp.’ Aan het enthousi-

asme van Robbie is te zien dat Stefan 

eraan komt. Hij is niet meer te houden 

en holt zijn bruinverbrande vriendje 

tegemoet. Ze hebben elkaar heel wat 

te vertellen en gaan zonder aan iemand 

aandacht te schenken regelrecht naar 

de auto. ‘Alleen voor het vervoer heb-

ben ze ons nog nodig’, zegt de vrouw 

hoofdschuddend. Ik zie het tafereel 

glimlachend aan. Die zullen zich het 

weekend niet vervelen.

Maerten

Op 't bankje

Op dinsdag 17 november a.s. is er 

weer een Alzheimer Café in deze 

gemeente. De locatie is het restau-

rant in woon- en zorgcentrum De 

Koperwiek in Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is een laag-

drempelige ontmoetingsplaats voor 

mensen met (beginnende) demen-

tie, hun familieleden, vrienden en 

andere belangstellenden. 

Het thema van deze avond is: 

‘Dementie en de rol van de huis-

arts’, waarbij een plaatselijke huis-

arts op dit onderwerp zal ingaan. 

Er is daarna gelegenheid in gesprek 

te gaan en vragen te stellen. Er 

zijn muzikale intermezzo’s en er 

is ruimte voor gezelligheid en con-

tact met elkaar.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie 

klaar. Het programma begint om 

20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. 

Daarna is er nog gelegenheid om 

een drankje te nemen en even na 

te praten. 

Het programma kan de eerste keer 

iets uitlopen vanwege de officiële 

opening. De toegang is altijd gra-

tis. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Voor vervoersvragen en andere 

inlichtingen kan contact worden 

opgenomen met tel. 030 2203490.

De organisatie is in handen van 

Alzheimer Nederland, afdeling 

Zeist e.o., De Bilthuysen locatie 

De Biltse Hof, Steunpunt man-

telzorg De Bilt van SWO De Zes 

Kernen De Bilt en het Ontmoe-

tingscentrum Zeist.

Dementie en de rol van de huisarts

 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.

Geurige fresia's bos 3,95

Kunstsierfruit heel kistje 2,95

Vogelvoerkrans 8,95

Katoen tak 1,95

 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

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

kopieerpapier pinrollen kassarollen

tonercartridges drumkits inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

Pa rel Pr omotie
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

Openingstijden

!!  R O K E R S  !! STOPPEN ??

JA, ZO KAN (ik) HET OOK !!!!!!

want dankzij

“DE BREVOORD-METHODE®”

(UW LAATSTE KANS IN 2009)

* geen ontwenningsverschijnselen * zonder wilskracht

* geen slecht humeur * nooit meer heimwee

* anderen kunnen zien roken * niet dikker worden

* ook als U “eigenlijk”niet wilt stoppen * garantie overbodig

Op 1 DECEMBER a.s. zijn wij 

weer in MAARSSEN
020 - 610 2401 / 06 – 16 31 05 45 / 055 - 5409558

www.debrevoordmethode.nl
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Het was een regenachtige zaterdag-

middag. Het was goed, dat SVM 

begonnen is met een parapluverkoop 

t.b.v. het 60 jarig jubileum, zodat 

het een fleurig gezicht was met al 

die geel-blauwe paraplu's langs de 

lijn. Het spel binnen de lijnen was 

niet zo fleurig. SVM begon wel veel 

belovend. Al binnen 5 minuten had 

Tom Janssen een grote kans uit een 

mooie voorzet van de zijkant van de 

snelle Mike de Kok. Het bleek valse 

hoop, want zowel SVM als HMS 

lieten daarna geen goed voetbal meer 

zien. Het spel speelde zich af op het 

middenveld.

Voor de doelen van beide keepers 

waren nauwelijks gevaarlijke momen-

ten of doelkansen te melden. Hoogte-

punt in de 1ste helft was het buiten-

speldoelpunt van HMS. De scheids-

rechter was net als beide ploegen niet 

in vorm en liet een HMS-aanvaller in 

buitenspelpositie alleen op het SVM-

doel afgaan. De aanvaller maakte zijn 

onterechte kans knap af (0-1).

Voorspelling 

In de rust voorspelde oud eerste-

elftalspeler Bonnie Steenman, die de 

trekking verrichtte van de jubileum-

loterij, dat SVM met 2-1 zou winnen, 

net als zijn ploeg eerder op de dag 

deed. Steenman is tegenwoordig trai-

ner van het tweede team van SVM. 

Zijn voorspelling kwam uit. Dat 

kwam niet doordat SVM beter ging 

voetballen. SVM kreeg van HMS 

weinig ruimte om te voetballen. De 

Utrechters begonnen zich steeds meer 

te bedienen van harde overtredin-

gen en mochten blij zijn, dat ze het 

eindsignaal met 11 man bereikten. 

SVM trok in de 60ste minuut de 

stand gelijk. Roy Wijman draaide een 

corner in één keer het doel van HMS 

in (1-1).

Bal

SVM wilde meer en domineerde 

de wedstrijd. SVM had het meeste 

balbezit, maar kon geen doelkansen 

creëren. In plaats van met combina-

tiespel HMS te ontregelen werd vaak 

gekozen voor de lange bal. Die kwam 

niet goed aan. 

De spelers van SVM klaagden na 

afloop over de kwaliteit van de bal. 

Die was speciaal aangeschaft omdat 

die beter zou zijn op het kunstgras-

veld. De spelers hadden er echter 

nog niet mee geoefend en vonden 

het maar niets. Vijf minuten voor tijd 

echter had Ricardo van de Goede er 

geen enkele moeite mee. Vanaf een 

afstand van zo’n dertig meter schoot 

hij de bal uit een vrije trap snoeihard 

achter de HMS-doelman (2-1). SVM 

stuurde daarmee de Utrechters met 

lege handen naar huis. 

Lopik

Door de winst verstevigde SVM de 

koppositie. De enige ploeg die SVM 

nog op de voet volgt is Lopik en dat 

is de tegenstander van a.s. zaterdag. 

De wedstrijd wordt gespeeld in Lopik 

en daar kan SVM bewijzen dat het de 

terechte koploper is.

Moeizame zege SVM
SVM speelde zaterdag geen goede wedstrijd. Door te scoren uit twee dode spelmomenten werd 

uiteindelijk wel verdiend met 2-1 gewonnen van HMS. 

Dinsdag speelde Salvo op de trai-

ningsavond de inhaalwedstrijd tegen 

Almere Haven. Het was inmiddels 

drie weken geleden dat de meiden 

een wedstrijd gespeeld hadden. Dat 

was vooral de eerste twee sets zicht-

baar. Het wedstrijdritme ontbrak 

en de bewegingen en reflexen van 

de speelsters waren onvoldoende 

scherp. Het team van Almere Haven 

bestond uit een mix van zeer gerou-

tineerd en jonge talentvolle speel-

sters. Deze dames bespeelden Salvo 

goed en hadden al snel in de gaten 

dat Salvo minder sterk opereerde 

dan gebruikelijk. Alleen de laatste 

set wist Salvo te winnen. Door deze 

nederlaag kwam de top drie positie 

van Salvo onder druk.

Zaterdag kwam Forza uit Hoog-

land op bezoek. Dit team bestond 

uit jonge talentvolle speelsters die 

door geroutineerde spelverdeelsters 

worden gestuurd. Dit team had al 

zijn wedstrijden gewonnen en zag 

ook deze wedstrijd met vertrouwen 

tegemoet. Voor de wedstrijd had 

de coach de analyse van de slechte 

wedstrijd van dinsdag indringend 

besproken en dat had zijn uitwer-

king. De meiden speelden volle pas-

sie en vertouwen en zette Forza 

direct onder druk. Aanvallend speel-

de iedereen goed maar de harde 

klappen van Nienke Dalmeijer vie-

len op. Beide eerste sets waren dui-

delijk voor Salvo met 25-18 en 

25-19. Vanaf de derde set werd het 

een echte wedstrijd. Forza speelde 

beter en ging gelijk op met Salvo. 

Het sprankelende van de eerste twee 

sets was er niet meer en er moest 

gewerkt en geknokt worden voor 

elke bal. Gelukkig zorgden goede 

serviceseries van Martine Vringer 

en Marit van Ee voor evenwicht in 

de stand. Helaas wist Forza op het 

einde van de sets de strijd met harde 

services in zijn voordeel te beslissen 

met resp. 24-26 en 22-25. De vijfde 

set moest de beslissing brengen. 

Daarin werd teruggegrepen op de 

beginopstelling. Het gevolg was dat 

ook de passie en de vechtlust weer 

terug kwamen en ook het scorend 

vermogen. Salvo was weer heer en 

meester en won de set met 15-9. De 

koploper was geklopt. 

Zaterdag speelt het beloftenteam 

in de Vierstee om 15.00 uur tegen 

Sovoco uit Soest. Het herenteam 

wist zijn wedstrijd tegen Gemini 

met 3-1 te winnen. Het Salvodames-

team was vrij van competitie. 

Salvobeloften verliezen en winnen 
in één week

De afgelopen week moesten de Salvomeiden twee maal in actie komen. Dinsdag werd in de Vierstee een 

inhaalwedstrijd gespeeld tegen Almere Haven. Deze wedstrijd werd verloren met 1-3. Zaterdag trad Salvo 

in een thuisduel aan tegen koploper Forza. Deze wedstrijd werd gewonnen met 3-2. 

FC De Bilt declasseert 
Quick Amersfoort

FC De Bilt is de strijd om de tweede periode goed begonnen; op 

bezoek bij Quick 1890 uit Amersfoort was de formatie van trainer 

Ingmar de Jong heer en meester. Na een comfortabele 0-3 ruststand 

boekte De Bilt een mooie 0-5 overwinning.

Vanaf het beginsignaal werd er door De Bilt druk gezet en dat betaalde zich 

al snel uit. Na een snelle uitbraak was het Steven Schoon die FC De Bilt al 

binnen twee minuten op een 0-1 voorsprong schoot. De gastheren hadden 

geen enkel antwoord op het sterke positiespel van de Biltenaren. Via Rick 

Emelear (0-2) en Nicky Engel (0-3) zat FC De Bilt binnen het half uur al 

op rozen. 

Quick probeerde het tij nog wel te keren, maar werd op alle fronten afge-

troefd door het oppermachtige De Bilt. Op slag van rust belandde een schot 

van Quick op de paal, maar dat was eigenlijk het enige echte wapenfeit van 

de thuisploeg in de eerste helft.

In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, FC De Bilt dicteerde en kreeg ook 

mogelijkheden om de score op te voeren. Twintig minuten na rust was 

Radboud Koopmans attent toen de doelman van Quick verkeerd uitgooide, 

maar zag zijn inzet gekeerd; uit de rebound schoot Lennart van Dijk wel 

de 0-4 binnen. De eenenzeventigste minuut bracht de mooiste Biltse aan-

val van deze middag,via de schijven Benders, van Dijk, Koopmans werd 

Steven Schoon vrij voor het doel gespeeld, maar die zag zijn inzet door 

de keeper tot corner verwerkt worden. Quick kreeg nog twee kleine moge-

lijkheden om de sportieve eer te redden, maar ook deze troffen geen doel. 

Drie minuten voor tijd zorgde Steven Schoon met zijn tweede treffer van de 

middag voor de 0-5 eindstand

Trainer Ingmar de Jong:’We lieten de vorige wedstrijden al zien dat we 

aardig kunnen voetballen, maar waar we tegen Maarssen en Vriendenschaar 

niet echt gelukkig waren, viel vandaag alles wel op zijn plaats.’

Brandenburg Heren 2 
wint van de Vuursche

Na een mindere wedstrijd vorig weekend tegen ZPCH uit Hoofddorp 

had Heren 2 wat goed te maken. Dit moest gaan gebeuren tegen het 

eerste team van de Vuursche uit Baarn. 

In de eerste periode kwam de thuisploeg moeizaam op gang, maar deze 

periode werd toch winnend afgesloten met 3-2. Een zeer gedreven Adrian 

Lammers nam in de tweede periode zijn ploeg op sleeptouw. Door een 

aantal fraaie acties wist de thuisploeg de voorsprong uit te bouwen naar 

7-4. De derde periode van de thuisploeg verliep wat minder maar de voor-

sprong bleef behouden en eindigde in 10-6. Aan het begin van de vierde 

periode wist coach Harold van de Werve zijn ploeg nogmaals op scherp te 

zetten. Dit resulteerde in een goede laatste periode, waardoor de wedstrijd 

uiteindelijk met 15-7 gewonnen werd. Ook de jonge helden van het tweede 

team, Dennis Scharenburg en Jor-

rit Yperlaan, wisten hun doelpunten 

mee te pakken in deze wedstrijd. Vol 

vertrouwen gaat de ploeg dan ook op 

weg naar de moeilijk uitwedstrijd 

bij de Heren van Nereus volgende 

weekend.

Brandenburg ging scherp door het bad 

en won met 15-7 van de Vuursche.

Nieuwe pakken voor SVM selectie
De selectie van de voetbalafdeling 

van SVM uit Maartensdijk heeft nieu-

we kleding. 

De sponsoren Onderhoudsbedrijf 

Marco Willemse te Maartensdijk, Paul 

Pessel Sports te Utrecht en Stadio Sport-

wear hebben de gehele selectie (1ste 

en 2de team) in het nieuw gestoken.

Een presentatiepak en een polo voor 

de zaterdagse wedstrijden en een 

werkpak voor de trainingavonden 

moeten de huidige koploper in de 4de 

klas zaterdag weer snel terugbrengen 

naar een hoger niveau. 

Pupil van de week Mark Schouten 

mocht mee op de foto [HvdB].

BZC-Brandenburg Heren 3 – De Ham 2

Zaterdag 7 november speelde het Heren 3 team van BZC-Brandenburg de 

uitwedstrijd tegen het tweede team van De Ham. Bij winst kon het team van 

Brandenburg zijn positie bijzonder versterken. Dit omdat het team uit Wor-

merveer de nog ongeslagen koploper is in de competitie. 

De Ham blijkt fysiek een sterke tegenstander die niet er niet voor terugdeinst 

om een slag en/of stoot uit te delen. Het was voor Brandenburg dus zaak om 

de nadruk te leggen op het verdedigen en de boel achterin op slot te gooien. 

Door dit te doen bleek Brandenburg in de 1ste en 2de periode goed weerstand 

te kunnen bieden en ging de stand aardig gelijk op. 

Bij aanvang van de 4de periode stond Brandenburg op achterstand, maar wist 

de draad goed op te pakken. Door een door de scheidsrechter vermeende 

overtreding van 3 spelers van Brandenburg werd door een Noord-Hollander 

een strafworp uitgelokt. Door het mentale overwicht van Bas Huussen, die 

de hele wedstrijd al als een beer lag te keepen, werd tegen de lat geschoten. 

Marco van Ingen wist met een fantastisch doelpunt de stand weer op te krik-

ken tot 5-4. Na een wat verwarrende situatie, die door de scheidsrechter werd 

veroorzaakt doordat niet duidelijk werd aangegeven wie er uit gestuurd werd 

en wie een vrije bal kreeg, zorgde Owen Kolvoort uiteindelijk voor de wel-

verdiende gelijkmaker (5-5).
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Alle zes de juryleden zijn woonachtig 

in de gemeente De Bilt en zijn heel 

goed op de hoogte van wat zich op 

sportief gebied in zijn of haar kern 

afspeelt. Daarom zijn ze gevraagd. 

De jury bestaat uit voorzitter Ron 

Groenewoud (De Bilt), Ellis Aan-

tjes (Bilthoven), Jan Hoppenbrou-

wer (Maartensdijk), Wilco de Rooij 

(Westbroek), Erik Versnel (Groene-

kan, woont in Utrecht) en Marjan 

Bosman (voor Hollandsche Rading, 

woont in Maartensdijk). Presentatrice 

van het NOS-journaal en voormalig 

redactielid van Studio Sport Astrid 

Kersseboom, ook woonachtig in de 

gemeente De Bilt, is bereid gevonden 

de presentatie van het gala te verzor-

gen.

Prestaties

Sportverenigingen in de gemeente 

ontvangen een nominatieformulier 

met voorwaarden waarop kan worden 

aangegeven wie een titel verdient. De 

voordrachten kunnen worden gedaan 

tot en met 31 december van dit jaar. 

Elke vereniging mag per categorie 1 

voordracht doen. De categorieën zijn: 

sportman, sportvrouw, sportploeg en 

sporttalent.

Ook Individuele sporters die in de 

gemeente wonen maar noodgedwon-

gen hun sport buiten de gemeente De 

Bilt beoefenen, komen in aanmerking 

voor de sportprijzen van 2009. 

Criteria voor de nominatie zijn: De 

sportman, sportvrouw of sportploeg 

heeft in het verkiezingsjaar één of 

meerdere opmerkelijke prestaties 

geleverd. Heeft de naam van De 

Bilt of een der kernen op positieve 

manier in het nieuws gebracht en is 

door sportieve houding en gedrag een 

voorbeeld voor anderen. Voor de titel 

van sporttalent gaat het bij de selectie 

om een sporter die een buitengewone 

vooruitgang meemaakt in zijn of haar 

sport, een belofte is voor de toekomst 

en door sportieve houding en gedrag 

een voorbeeld is voor anderen. 

Criteria

De sportman of sportvrouw moet in 

het betreffende verkiezingsjaar woon-

achtig zijn in de gemeente De Bilt 

of lid zijn van een sportvereniging 

van de gemeente De Bilt. De ver-

eniging waarbij de genomineerde is 

aangesloten dient lid te zijn van een 

organisatie die is aangesloten bij de 

NOC*NSF. De persoon mag amateur 

of professioneel sporter zijn. De per-

soon moet op 31 december van het 

verkiezingsjaar tenminste 18 jaar of 

ouder zijn. Hij of zij mag de sport 

zowel individueel als in teamverband 

uitoefenen.

De sportploeg moet behoren tot een 

sportvereniging of een andere sport-

organisatie binnen de gemeente De 

Bilt. De vereniging waarbij de geno-

mineerde is aangesloten dient lid te 

zijn van een organisatie die is aange-

sloten bij het NOC*NSF. Er zijn geen 

leeftijdscriteria.

Het sporttalent moet woonachtig zijn 

in de gemeente de Bilt of in het ver-

kiezingsjaar lid zijn van een Biltse 

sportvereniging. De vereniging waar-

bij de genomineerde is aangesloten 

dient lid te zijn van een organisatie 

die is aangesloten bij het NOC*NSF. 

Hij of zij mag de sport zowel indivi-

dueel als in teamverband beoefenen. 

De maximum leeftijd is 17 jaar. Het 

talent moet op 31 december van het 

verkiezingsjaar deze leeftijd nog heb-

ben.

Juryleden

Marjan Bosman woont in Maartens-

dijk en is voor het eerst door de 

juryvoorzitter als jurylid voor Hol-

landsche Rading gevraagd. Zij heeft 

daar heel lang gewoond, kent er veel 

bewoners en was lid van TV Holland-

sche Rading. Marjan geniet vooral 

passief van sport en weet nog niet 

precies wat er van haar wordt ver-

wacht. ‘Op de ene vergadering die 

we tot nu hebben gehad is nog niet 

alles precies duidelijk geworden. Dat 

geeft niet want het zijn immers de 

verenigingen die de keuze moeten 

maken en ik hoor nog wat ik daarmee 

moet doen. Ik zie wel als het zover 

is. Intussen is het al wel uitgewerkt 

op papier’. 

Ook Jan Hoppenbrouwer uit Maar-

tensdijk is voor het eerst gevraagd 

als jurylid. Hij was op zeer jonge 

leeftijd al betrokken bij de door zijn 

vader opgerichte volleybalvereniging 

Salvo’67. Hij zit al jarenlang in het 

verenigingsleven. Tegenwoordig is 

hij voorzitter van tennisclub Tauten-

burg. Hij heeft naast actief sporten 

altijd in organisaties voor sport en 

sportevenementen gezeten. ‘Ik kan 

het niet laten’!, zegt Jan. Hij is geko-

zen nadat de eerste keuze Frans van 

Eck, heeft moeten afzeggen omdat hij 

op de tijdstippen waarop het aankomt 

niet aanwezig kan zijn door verblijf 

in buitenland. 

Wilco de Rooij uit Westbroek is 

gevraagd om de bekendheid van zijn 

activiteiten. Zijn naam is onlosma-

kelijk verbonden aan de korfbalver-

eniging CKV DOS in Westbroek. 

Hij speelde ruim een decennium in 

het eerste team, dat hij daarna ook 

nog een drietal jaren coachte. Ook op 

bestuurlijk- en vrijwilligersgebied is 

hij al jaren betrokken bij DOS. Het is 

de eerste keer dat hij als jurylid door 

de leiding is gevraagd en vindt het 

leuk om te doen.’Door die ene eerste 

vergadering heb ik over de wijze van 

het beoordelen een goed gevoel. Het 

wordt serieus aangepakt’. 

Potje

Erik Versnel is opgegroeid in de Bilt 

en speelde onder meer op topniveau 

bij Kampong in de hoofdklasse. Hij 

woont in Utrecht, is al heel lang 

zeer betrokken bij hockeyvereniging 

Voordaan en heeft veel inzicht in 

andere verengingen in de omgeving. 

Het is ook zijn eerste keer als jurylid. 

Hij is momenteel bij Voordaan actief 

in de topsport- en sponsorcommissie, 

‘en ik speel nog elke week een potje 

hockey bij de veteranen’! Erik werd 

vorige maand met dit team Europees 

kampioen. ‘Ik vind het gala en de 

verkiezing leuk en zou er graag een 

traditie van maken. De Vierklank kan 

daarmee helpen’..

Ellis Aantjes is ook al opgegroeid 

in De Bilt en is van jongs af aan lid 

geweest van BZC Brandenburg. Met 

het eerste dames waterpoloteam werd 

ze begin jaren negentig zowel Neder-

lands als Europees kampioen. Ze is 

actief als trainster bij de provinciale 

talentencentrale. Ook speelde ze, na 

een enorme leegloop van het dames 

topteam, afgelopen seizoen mee in 

dames 1 ‘maar alleen dit seizoen 

hoor’!

Juryvoorzitter Ron Groenewoud 

komt uit het voetbal. Hij is bij diverse 

profclubs (assistent-) coach geweest, 

onder andere hoofdcoach bij Sparta 

en FC Groningen. Hij was jarenlang 

werkzaam bij de KNVB in Zeist 

als trainer van nationale selecties en 

cursusleider voor de opleiding tot 

betaald voetbaltrainer. ’Ik kom uit 

Groningen, maar ben in De Bilt ver-

ankerd sinds ik bij de KNVB ging 

werken’.

Selectie

Uit alle voorgedragen sporters zul-

len per categorie eerst maximaal 3 

genomineerden door de jury geselec-

teerd worden. Elke nominatie wordt 

voorzien van een juryrapport. De jury 

kiest  daarna omstreeks januari uit 

de geselecteerden per categorie de 

winnaars van de sportprijs van het 

jaar. Tijdens het Sportgala op vrijdag 

5 januari wordt duidelijk wie zich 

sportman, sportvrouw, sportploeg of 

sporttalent van 2009 mag noemen. 

Juryleden Sportgala De Bilt 2010 
door Kees Pijpers

Het Sportgala vindt plaats op zaterdag 5 februari 2010 in het H. F. Witte Centrum in de Bilt. Verenigingen 

kunnen kandidaten voor sportvrouw, sportman, sportploeg en sporttalent van het jaar 2009 voordragen. 

Uit alle zes de kernen van de gemeente is een jurylid gekozen. Ook de presentatrice van het gala is bekend.

Schaakkampioenschap
basisscholen

Woensdagmiddag 4 november werd in De Voorhof, gelegen naast de 

Hervormde Dorpskerk te De Bilt het schoolschaaktoernooi van de 

gemeente De Bilt gehouden. Het toernooi werd georganiseerd door 

de Schaakvereniging DBC en was mede mogelijk gemaakt door het 

Fonds Sportbevordering De Bilt. 

Er hadden zich acht basisscholen aangemeld: De winnaar van 2008 de van 

Everdingenschool uit Bilthoven, de Biltse Groen van Prinstererschool, 

de Bilthovense Julianaschool, Openbare basisschool De Kievit uit Maar-

tensdijk, de Bilthovense Laurens- en St. Michaelschool en De Rietakker. 

Patioschool ‘De kleine Prins’ uit De Bilt was met maar liefst vier teams 

vertegenwoordigd.

Spannend

In totaal waren er 65 kinderen die met enthousiasme aan het schaken waren. 

Als de partij niet tijdig was beslist werd er door een aantal leden van de 

schaakvereniging gearbitreerd. Uiteindelijk werd het nog spannend omdat 

het team van de Van Everdingenschool en van de Julianaschool gelijk 

stonden in de voorlaatste ronde. Een knappe zege van 4,5 – 0,5 van de Van 

Everdingenschool op de Groen van Prinstererschool mocht niet baten: het 

tweede team van de Julianaschool deed het net iets beter en wist met een 

half bordpuntje meer het kampioenschap en de beker in de wacht te slepen. 

Zij mogen meedoen aan het regionale toernooi voor basisscholen dat geor-

ganiseerd wordt door de Stichts-Gooise Schaakbond.

Jasper, Robert, Nick, Stijn en Tjeerd, allen uit groep 7b van de Juliana-

school.

Marjan Bosman woont in Maar-

tensdijk en is voor het eerst door 

de juryvoorzitter als jurylid voor 

Hollandsche Rading gevraagd.

Ook Jan Hoppenbrouwer is voor het 

eerst gevraagd als jurylid. Hij was 

jarenlang actief betrokken bij de door 

zijn vader opgerichte volleybalver-

eniging Salvo’67. Tegenwoordig is hij 

voorzitter van tennisclub Tautenburg.

De naam van Wilco de Rooij uit Westbroek is onlosmakelijk verbonden aan de 

korfbalvereniging CKV DOS in Westbroek. Hij speelde ruim een decennium in 

het eerste team, dat hij daarna ook nog een drietal jaren coachte.

Erik Versnel (opgegroeid in De Bilt) speelde op topniveau bij Kampong in de 

hoofdklasse. Hij woont in Utrecht en is al heel lang zeer betrokken bij hockey-

vereniging Voordaan. Het is ook zijn eerste keer als jurylid.



Huish. HULP enkele uren p. 

week, ordelijke huish. van 2 

pers. Tel. 06-34454588

OPPAS voor de avonduren 

gezocht in Holl. Rading voor 

2 kinderen 9/11 jaar oud. Tel. 

035-886518 / 06-30797730

Thuis KAPSTER Karine knip-

pen / Föhnen v.a. € 20,-. Tel. 

0346-211141

Voor 65-plusser(s) dakgoot en 

tuin bladvrij maken. Klusjes 

in/om huis. Tel. 06-26604779 

Hans Groenekan.

Avondje weg en oppas nodig? 

Meisje van 15 wil graag (in 

Groenekan) oppassen. Bel na 

17.00 uur 0346-213204

AVALLEN en op gewicht 

blijven. In W’broek met de 

EGA, 30-jarig jubileum nwe 

cursist nov+dec gratis kook-

boek. Info en cursus bij Heleen 

Blaauwendraad. Tel. 0346-

281082

Gezellig en goed geknipt bij 

BETTY’S CORNER!

Elke vrijdag en zaterdag bij 

“Kapper Hans” in Maartensdijk. 

Bel voor info. of een afspraak: 

06-33722022.

Zorg voor uw haar!

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iedere 

gewenste hoeveelheid. We heb-

ben er bergen van. Stal Arends, 

Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 

Tel 06-54753516
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4 WINTERBANDEN op vel-

gen 195-65-15 i.z.g.s. Vraagpr. 

€ 100,-. Tel. 0346-214065 of 

06-29506849

Z.g.a.n. grijze Philips 

BREEDBEELD kleuren TV, 

beeld 75 cm. € 90,-. Tel. 0346-

213501

3 jonge pauwen van 3 maanden 

oud. € 5 per pauw. Tel. 0346-

212548

Dunlop lieslaarzen, maat 43. 

Slechts één seizoen gebruikt, 

€35,-. Tel. 0346-280309

Poppen kinderstoel. € 12,50 kan 

tafel en stoel van gemaakt wor-

den. En leuke pop met brilletje 

op. € 10,-. Z.g.a.n. poppenbad-

je. € 6,50. Tel. 06-54665050

Veel Baby Born spullen o.a. 

kinderwagen, heel mooi org. 

houten kinderstoel, maxicosy 

en veel kleding voor de pop, 

alles in nieuwe staat. v.a. € 

19,50. Tel. 06-54665050

Nieuwe originele Miele turbo 

stofz. borstel. € 30,-. Miele 

nw. originele zuigmond verst.

bare borstel. € 20,-. Tel. 0346-

214065 of 06-29506849

Te koop Exyuisit combi mag-

netron 20 lt. € 40,-. Nieuw € 

89,-. Met garantie. Tel. 030-

2287446

Te koop gevraagd loop/sloop 

en schade AUTO’S, busjes, 

vrachtwagens, bedrijfswagen 

en pick-ups, tractoren, hef-

trucks, caravans en aanhangers. 

Tel. 06-27500115

Heren stationsfiets in goede 

staat. € 25,-. Tel. 035-6015185

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

1

2

3

4

5

6

7

Kruis de betreffende rubriek aan:

Te koop aangeboden

(particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van  De Vierklank kunnen artikelen 

tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - (zie 1. Zie ook 2.)

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

Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer 

dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

Fietsen/brommers  (is de vraagprijs € 50,00  of meer

dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

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

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

Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in aanmerking 

komen voor een gratis plaatsing - zie 1. Voor overige zaken geldt 2.)

Groenekan 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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-

werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 

Tel. 06-20166310, te Groenekan

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

MeVo tapijt en vinyl. Het adres voor topkwaliteit 

Tapijt, Vinyl, Carpetten en Matten

Tegen "bodem" prijzen 06 30186342 www.mevoshop.nl

voedingsshake in de morgen betekent een dag zonder zorgen. 

Vragen voor advies en begeleiding bel 0346-571377 of e-mail 

vink-herbalife@filternet.nl

MeVo tapijt en vinyl. Het adres voor topkwaliteit 

Tapijt, Vinyl, Carpetten en Matten

Tegen "bodem" prijzen 06 30186342 www.mevoshop.nl

Leg in 42 dagen het fundament voor een lichamelijk betere 

toekomst! Zie www.weethoejeeet.nl, kenmerk enny.boogaard. 

Programma kan gunstige invloed hebben op: darmfunctie, over-

gewicht, cholesterol, bloeddruk, nachtrust, bloedsuikerspiegel, 

spieren, gewrichten, overgang, energie en vitaliteit, enz. Info/

afspr.: 0346-212687 of em.boogaard@planet.nl 

Reisclub 55 + Maartensdijk - De Bilt

Voordelige dagtochten en mini vakantie's

inl.tel.0346-212288 e.mail broeku2@xs4all.nl

website: www.reisclub55plus.nl

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

Te koop gevraagd

Fietsen/Brommers

Nootjes per e-mail*

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan

0346 21 19 92

Muziek van U2 in 

Het Nieuwe Lyceum
Zaterdagavond 14 november wordt een U2-concert 

gegeven in Het Nieuwe Lyceum door een band uit 

Zeist. Zij hebben in februari dit jaar eenzelfde con-

cert in Zeist gegeven. 

Tijdens het concert in Het Nieuwe Lyceum speelt 

de band veel nummers van U2, waaronder ook een 

aantal van de nieuwe CD No line on the horizon. 

Het concert heet In the name of love, wat verwijst 

naar het liedje Pride. Tussen de nummers door 

wordt een interview met Bono getoond op groot 

scherm. Het concert op 14 november begint om 

20.30 uur (zaal open 20.00 uur). Kaartjes kosten 

€ 7,50. Voorverkoop gaat via U2concert.bilthoven@

gmail.com of op de avond zelf aan de deur. De bar 

is open. De opbrengst gaat naar het AIDS-fonds.

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

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.

Leerlingen in actie
tegen aids

Op het plein van De Kwinkelier in Bilthoven hiel-

den Tibe Dengel (12) en Kira Mertens (13) woens-

dag 4 november een actie om geld in te zamelen 

voor dance4life. Dance4life is een internationale 

organisatie die zich samen met jongeren inzet om 

de verspreiding van hiv en aids terug te dringen. 

Tibe en Kira zijn leerlingen van De Werkplaats 

Kindergemeenschap in Bilthoven. De school doet 

met ongeveer 200 kinderen mee aan het project. 

‘Iedere vijftien seconden overlijdt iemand aan aids 

en met de opbrengsten van dance4life kunnen voor-

behoedsmiddelen en medicijnen worden gekocht’, 

vertelt Kira. Om aan geld te komen hebben de 

Werkplaatsleerlingen allemaal wat anders bedacht. 

‘Sommigen doen klusjes en wij doen een kaarttruc. 

Als die lukt is het de bedoeling dat mensen een 

kleine donatie geven. Lukt het niet dan geven we ze 

een zelfgebakken koekje’, zegt Tibe. [GG]

Het spandoek geeft aan waar Kira en Tibe voor 

staan.

Zeer markante vrijst. 30er jaren villa
in Groenekan, inh. 600 m3 op 860 m2 grond. 

Grote woonk. met 2 erkers en serre. Woonkeuken, 

geh. nieuw in 2008. 1e etage: 3 ruime slk en grote 

recent vern. badk. 2e etage: 2/3 slk en bergzolder. 

3e etage: Vliering. Was en wijnkelder. Fraai 

aangelegde geh. omsloten tuin met beregening, 

electr. bed. inrijpoort en sierhek. Riant terras, 

tuinhuis, garage met bergzolder. Alarminstallatie. 

Prijs € 895.000,- k.k. Info en kijken:

06-55376037/-38.



Nederland telt zo’n 100.000 korfbal-
lers verdeeld over ongeveer 650 ver-
enigingen. Door hen wordt jaarlijks 
zowel in de zaal als buiten op het 
veld in competitieverband gespeeld. 
Tweemaal Zes heeft 300 leden en 
haar buitenoptreden vindt plaats op 
Sportpark van Eck aan de Dierenriem 
in Maartensdijk. In de zomer van 
2010 krijgt de club de beschikking 
over een tweede kunstgrasveld en 
zullen de nu nog in eigendom van 
de gemeente De Bilt zijnde opstallen 
worden geprivatiseerd.

Overgang 
We spreken in het weekeinde voor-
afgaande aan de start van de zaal-
competitie met voorzitter Peter van 
Brenk, die ook de PR van de club ver-
zorgt. Allereerst kijken we nog even 
terug op de voorbije eerste helft van 
de veldcompetitie. Peter van Brenk: 
‘Tweemaal Zes 1 neemt een gedeelde 
2de plaats in en heeft daarmee volop 
uitzicht op een van de 3 promotie-
plaatsen naar de Hoofdklasse van de 
veldcompetitie. In de zaalcompetitie 
is vorig seizoen de promotie naar de 
Hoofdklasse al bewerkstelligd’.

Vierstee
Voor wat betreft de zaalcompetitie 
is de plaatselijke sporthal De Vier-
stee de thuisbasis. Al jaren speelt de 
vereniging met dispensatie van het 
KNKV in deze hal, die alhoewel ver-
trouwd en knus, niet (meer) voldoet 
aan de eisen van NOC/NSF. 

Van Brenk: ‘De gemeente de Bilt 
profileert zich op tal van terreinen 
als een gemeente waarin men graag 
iedereen van jong tot oud in staat wil 
stellen om gezond te blijven door 

onder andere te sporten. Onlangs nog 
is zij hiervoor zelfs genomineerd als 
‘Sportgemeente van het Jaar’. Een 
van de gevolgen daarvan is even-
wel dat de capaciteit van de bin-
nensportaccommodatie en dan met 
name in de woonkern Maartensdijk 
de laatste jaren als onvoldoende door 
de daarvan gebruikende sportvereni-
gingen wordt ervaren. 
Voor de vereniging Tweemaal Zes 
betekent dit dat ook dit zaalseizoen 
weer met een aantal teams thuis-
wedstrijden buiten Maartensdijk moet 
worden gespeeld. Dit te kort aan capa-
citeit vormt een grote belemmering 
voor de vereniging om mede uitvoe-
ring te kunnen geven aan de eerder-
genoemde ambitie van de gemeente. 
Onlangs is aan de wethouder alsmede 
aan alle politieke partijen daarover 

zelfs een gezamenlijke (klaag-)brief 
gestuurd’. 

Organisatie
Om in de Hoofdklasse in de zaal te 
mogen uitkomen heeft het KNKV 
een aantal voorwaarden gesteld. Een 
daarvan is - omdat de Hoofdklasse-
competitie onderdeel uitmaakt van 
het segment Topkorfbal - dat de orga-
nisatie daarvan dient bij te dragen aan 
het versterken van het 'imago' van 
korfbal in het algemeen. Het heffen 
van entree, het uitbrengen van een 
programmaboekje en een Presenta-
tiegids en het opnemen op video, zijn 
voorbeelden in dit verband. Voor en 
tijdens de wedstrijd zullen telkens 
zo’n 20 vrijwilligers aan het werk 
zijn om alles in goede banen te leiden. 
Voor wat betreft die presentatiegids is 
de vereniging waarschijnlijk met vlag 
en wimpel geslaagd. Voor ons tijdens 
dit interview ligt een exemplaar, dat 
er meer dan ‘gelikt’ uitziet. 

Trainer/coach
Tweemaal Zes 1 debuteert zoals 
gezegd in de Hoofdklasse en vol-
gens trainer/coach Gert van den Brink 
is handhaven de eerste doelstelling 
daarbij. Daarnaast is het streven om 
de Hoofdklasse zo veel mogelijk als 
ploeg te beleven. De ploeg moet 
genieten van wedstrijden op dit nivo 
en de ambiance daaromheen. De 
kracht van de ploeg is volgens van 
den Brink dat de kwaliteiten van 
de individuele spelers en speelsters 
elkaar goed aanvullen. Ook dat het 
team op belangrijke momenten iets 
extra’s kan brengen. Daarvoor is vol-
doende kwaliteit en discipline aan-
wezig. Voor het eerst zal er gespeeld 
gaan worden met de zgn. ‘schotklok’. 

Gert verwacht dat dit voor leuke 
en spectaculaire momenten zal gaan 
zorgen. De afronding moet sneller 
tot stand komen, waardoor ook de 
doelgerichtheid omhoog gaat. Door 
de snelheid van het spel zal de amuse-
mentswaarde stijgen. Van den Brink: 
‘Vanaf augustus trainen we al met 
het principe van de schotklok en ik 
hoop dat wij als ploeg daar straks 
goed mee om kunnen gaan in de 
wedstrijden. Inmiddels hebben we 
een aantal weken binnen getraind. 
De faciliteiten om op dit nivo goed te 
kunnen trainen laten helaas te wensen 
over. Onvoldoende alsmede heel late 
dan wel vroege trainingsuren dragen 
helaas niet bij aan een optimale voor-
bereiding’.

Tweemaal Zes heeft al enkele zaal-
oefenwedstrijden achter de rug, waar-
onder tegen het grote Dalto uit Drie-
bergen. Vanaf zaterdag 14 november 
tot en met half maart 2010 zullen er 
in de zaalcompetitie door de Maar-
tensdijkers 14 wedstrijden worden 
gespeeld. Van een echte ‘winterstop’ 
zoals in voetbal zal er dan ook geen 
sprake zijn. 

T-Zide
De T-Zide is de supportersvereniging 
van Tweemaal Zes en heeft meer 
dan 100 leden. Het belangrijkste doel 
is het zorgen van een fantastische, 
positieve sfeer, voor, tijdens en na 
de wedstrijden van TZ 1. Thuisbasis 
De Vierstee wordt dan ook door de 

T-Zide bij alle thuiswedstrijden voor 
met name de tegenstanders omge-
bouwd tot ‘de hel van Maartensdijk’. 
Maar ook bij andere belangrijke wed-
strijden is de T-Zide aanwezig. Span-
doeken, muziek, spotlights, trom-
mels, sjaals, polo’s, fakkels en ander 
attributen worden hiervoor ingezet. 
Ook bij uitwedstrijden worden zono-
dig een of meerdere supporters- 
bussen ingezet. De ‘Oranje Leeuw’, 
het symbool van de supportersver-
eniging heeft ook weer de nodige 
ludieke acties in petto. 

Toeschouwers
Binnen de Maartensdijkse gemeen-
schap vervult Tweemaal Zes zeker 
ook in sociaal- en maatschappelijk 
opzicht een belangrijke rol. Het zijn 
dan ook zeker niet uitsluitend leden 
die de sportieve verrichtingen van de 
club volgen. Veel vrijwilligers, waar-
onder veel ouders en mensen die de 
vereniging een ‘warm hart’ toedragen 
zitten bij de thuiswedstrijden van TZ 
1 op de tribune. 
Helaas mag er op last van de brand-
weer maar een gelimiteerd aantal 
toeschouwers worden toegelaten en 
het is dan ook onvermijdelijk dat 
er bij de komende thuiswedstrijden 
het principe VOL=VOL zal moeten 
worden gehanteerd. Voor wat betreft 
de prestatie van het vlaggenschip zijn 
de supporters de laatste jaren al flink 
verwend. Vol verwachting wordt dan 
ook uitgekeken naar het zaaldebuut in 
de Hoofdklasse.
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Tweemaal Zes start zaalseizoen in de Hoofdklasse
door Henk van de Bunt

Voor korfbalvereniging Tweemaal Zes uit Maartensdijk is het zaterdag 14 november een historische dag. 
Het ‘vlaggenschip’ van de vereniging zal dan haar eerste wedstrijd in het shirt van de nieuwe Hoofdsponsor 

‘Hilko Partyverzorging’ spelen in de Hoofdklasse van de Zaalkorfbalcompetitie. In het dorp wordt vol 
verwachting uitgekeken naar dit debuut.

Sportagenda
Badminton

16/11 - 20.00u Reflex1 - Apollo1

Hockey
15/11 - 12.45u  SCHC - Den Bosch (D)

Korfbal
14/11 – 20.25u Tweemaal Zes 1 - SKF 1

Het eerste team van Tweemaal Zes in de outfit van Hilko Partyverzorging.

Voor het zaalseizoen dient iedere 
hoofdklasser een presentatiegids uit 
te geven. Die van TZ ziet er uiterst 
fraai uit.

Overtuigende overwinning 
BC Reflex

Afgelopen zaterdag trad BC Reflex aan tegen DVS in Utrecht en keerde 
met een overtuigende overwinning huiswaarts. Erwin, Eric, Dragana en 
Lida wisten alle single-wedstrijden te winnen. 

De herendubbel won Reflex met 11-21 en 14-21, de dames dubbel werd 
gewonnen met 18-21 en 11-21. Dragana en Erwin boekten winst met 7-21 
14-21, maar Lida en Eric moesten 3 setter te spelen was erg spanend toch 
gewonnen met 17-21 21-19 en 18-21.Kijk eens op de site: www.badmin-
tonmaartensdijk.nl

Het Maartendijkse ondernemersduo Janneke en Hans Versteeg van Bonkers Design is de shirtsponsor van meisjes 
D2 van hockeyclub Voordaan. Bonkers Design vertegenwoordigt twee grote merken op de Nederlandse markt van 
interieuraccessoires: Koziol en Bodum. De meiden zijn apetrots op hun nieuwe Voordaan shirts met de kleurige 
logo's. Dit zal het spel van dit toch al zeer succesvolle team zeker ten goede komen!

Shirtsponsor



De milieustraat is de afgelopen maan-

den op een aantal punten vernieuwd. 

Wethouder Ditewig vertelt de gemo-

tiveerde kinderen wat de voordelen 

zijn van de vernieuwde milieustraat. 

‘Mensen hoeven minder lang te wach-

ten en door een verhoogd stortbor-

des niet zo zwaar te tillen. De oude 

milieustraat voldeed niet meer aan 

de milieueisen.’ De wethouder vertelt 

dat zoals we het hier gaan doen uniek 

is in Nederland. ‘Onze gemeente 

heeft veel groen en veel tuinen. Daar 

komt veel tuinafval uit en dat gaan 

we benutten door er groene stroom 

uit te halen. Dat gaan we hier doen 

met een mobiele composteermachine 

die in staat is ter plekke gft-afval tot 

compost te verwerken.’

Zowel met de opening van de nieu-

we milieustraat als met de mobiele 

composteermachine wil de gemeente 

De Bilt laten zien dat het scheiden 

van afval zeer de moeite waard is. 

‘Afval is vaak namelijk geen afval, 

maar juist een grondstof voor nieuwe 

producten. Bovendien bespaart afval 

scheiden kosten’, aldus de wethouder. 

De Bilt start binnenkort samen met 

alle andere Utrechtse gemeenten de 

afvalcampagne ‘Doe meer met afval’. 

Hiermee wil de gemeente haar inwo-

ners stimuleren om afval nog beter 

te scheiden. ‘Dat levert geld op en 

is bovendien goed voor het milieu.’ 

Sinds maandag 9 november kan afval 

op de nieuwe milieustraat worden 

gebracht.

De Vierklank 24 11 november 2009

Een cultureel erfgoed afbreken?

Daar gaan we een stokje voor steken

want zo lang de bunker er is

gaat het ook niet meer mis

dat heeft de raad heel goed bekeken

Guus Geebel
Limerick

Vrijdagmiddag 3 april van dit jaar 

brak brand uit in de bakkerij van bak-

ker Bos aan de Dorpsweg in Maar-

tensdijk. De enorme vuurzee ver-

woestte het bedrijf. Daarna werd alles 

weggehaald. Alle machines gingen 

naar de schroothoop. Niets mocht 

weer worden gebruikt.

Zelfs de winkelinventaris moest ver-

dwijnen. Het hele pand achter de win-

kel ging tegen de vlakte. ‘We hebben 

ons na de brand wel kunnen redden’, 

vertelt Bert Bos, ‘maar je bent minder 

flexibel. Je bent van anderen afhan-

kelijk. We konden zelf maar een deel 

van onze eigen producten en speciali-

teiten maken. Na de Pinksteren ging 

de banketafdeling wel weer draaien, 

evenals de winkel aan de Dorpsweg, 

maar het brood werd gebakken bij 

andere bedrijven met hulp van ons 

personeel.’

Als vanouds

‘Na de bouwvak konden we in augus-

tus volop aan de gang met bouwen. 

Op de laatste beetjes na, staat er nu 

een volledig nieuwe grote bakkerij. 

We hadden eerder al verbouwings-

plannen en die hebben we nu uitge-

voerd nadat we eerst het hele traject 

van vergunningen hebben gevolgd. 

Er is veel meer ruimte gekomen. Alle 

spullen die hier na de brand door een 

gespecialiseerd bedrijf zijn wegge-

haald, zijn inmiddels schoongemaakt 

en terug. We zijn nu bezig met het 

installeren van alle technische zaken, 

zoals diepvriezers, rijskasten, ovens 

en allerlei machinerie.’ 

Afgelopen zaterdag troffen we een 

verheugde bakker Bos die bezig was 

met het inrichten en hij vertelde: 

‘Water, gas en elektriciteit zijn aange-

sloten en de machines voor de deeg-

verwerking zijn nu ook geplaatst. 

Dinsdag draaien we proef en vanaf 

donderdag 12 november leveren we 

weer brood als vanouds.’ 

Open Huis.

Bakker Bos heeft ook nog verras-

singen in petto die hij alvast wel wil 

vertellen. ‘We doen binnenkort wat 

aanbiedingen maar willen pas na de 

komende drukke feestdagen in janu-

ari een feestelijk ‘open huis’ organi-

seren. Dan kan iedereen bekijken hoe 

alles er bij staat. Er komt dan ook een 

vlammende actie. Vier weken lang 

op donderdag, vrijdag en zaterdag.’ 

Bert Bos is de derde generatie van 

de familie die in 1953 in hetzelfde 

pand begon en hij is enthousiast over 

het resultaat van de herstelwerkzaam-

heden. De brand was een catastrofe 

voor de bakkerij, de vier winkels, 

de 35 medewerkers en onze klanten. 

‘Je moet maar afwachten,’ zegt Bert, 

‘hoe de mensen er op reageren. Dat 

weet je pas na een jaar. Maar we zijn 

erg blij dat zoveel klanten ons trouw 

gebleven zijn en daar blijven we onze 

uiterste best voor doen.’ 

Bakker Bos bakt morgen weer brood  
Vlammende feestactie in januari

door Kees Pijpers

Bakker Bos is ‘uit de brand’. Er staat een groot nieuw bakkerijpand inclusief moderne machines voor het 

maken van brood en gebak. Vanaf morgen 12 november levert hij weer brood en in januari wordt het feest. 

Bert bedankt al zijn klanten die hem trouw gebleven zijn en zit vol actieplannen.

Bert Bos in de hoek ‘deegverwerking’. 

Milieu winnaar bij afvalrace 
door Guus Geebel

De groepen 6, 7 en 8 van de Patioschool uit De Bilt kregen donderdag 5 november op de milieustraat 

in Weltevreden een praktijkles over afvalscheiding. Het was een onderdeel van de feestelijke opening door 

wethouder Arie-Jan Ditewig van de vernieuwde Biltse milieustraat. Twee acteurs van theatergroep Tract 

maakten met een bijzondere ‘mobiele composteermachine’ zichtbaar hoe een en ander in zijn werk gaat. 

De kinderen hielden daarna een ‘afvalrace’. 

Een acteur van theatergroep Tract demonstreert een ‘mobiele composteer-

machine’.

Quinten krijgt van wethouder Ditewig een zakje compost, het eindproduct van 

de machine.

Chocolademelkloop
op 29 november

De traditionele Chocolademelkloop vindt dit jaar plaats op 

zondag 29 november a.s. Het is inmiddels de zesde editie van dit Bilt-

hovense evenement. De chocolademelkloop is uitgegroeid 

tot een gezellige recreatieloop voor het hele gezin.

Elk jaar nemen meer kleine en grote lopers deel. Voor de jongsten is er de 1 

km-loop en voor wat oudere kinderen en beginners is er een route van 2 km. 

Voor de meer ervaren lopers is er een prachtig parcours van 5 km helemaal 

door het bos. Bij de finish is er voor alle deelnemers natuurlijk een beker 

warme chocolademelk! 

Behalve een prettige loopafstand voor iedereen, zijn er tal van gezellige 

activiteiten. Er is een warming-up om 10.45 uur: onder deskundige begelei-

ding samen rekken en strekken met muziek voor de start, tijdwaarneming, 

mini-loopparcours voor kinderen (waar de Zwarte Pieten ook oefenen!) en 

een grote verloting met prachtige prijzen. Diverse sponsors hebben leuke 

prijzen ter beschikking gesteld.

Programma

De Chocolademelkloop vindt traditiegetrouw plaats in het Houdringebos 

rond het clubhuis van de Rooster-groep, Soestdijkseweg t.o. 129 in Biltho-

ven. De inschrijving start vanaf 9.30 uur. Om 10.45 uur is de warming up. 

Vanaf 11.00 uur starten de lopers op de verschillende afstanden. Om 12.30 

is de grote verloting, want de startnummers van de deelnemers worden 

geluksnummers als de grote ballenpot met lotnummers te voorschijn komt.

Organisatie

De chocolademelkloop wordt georganiseerd door Loopschool Saskia uit 

Bilthoven. Deelnamekosten bij voorinschrijving zijn: 4 euro voor 1 of 2 km 

en 5 euro voor 5 km.

Op de dag zelf kost deelname resp. 

4,50 en 5,50 euro. De voorinschrij-

ving (tot 20 november) gaat via 

www.loopschoolsaskia.nl. Meedoen 

op de dag zelf, dat kan tot maximaal 

500 deelnemers. Inmiddels hebben 

al ruim 200 lopers zich als deelne-

mer gemeld!

Inschrijven voor de chocolademelk-

loop 2009 kan via www.loopschool-

saskia.nl
'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
19-11

Woe.
18-11

Vrij.
20-11

9,95Do.
12-11

Woe.
11-11

Vrij.
13-11

9,95

Wildzwijngoulash

met stoofpeertje

of

Kipsaté met frietjes

Diverse stampotten met

worst, spek

of

gehaktballetje
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