
‘Na dat telefoongesprek ben ik met-
een in actie gekomen en heb alle 
belanghebbende partijen uitgenodigd. 
Op 21 juli besloten B en W om bij 
de keuze van andere zorgaanbieders 
de enkelvoudige onderhandse aan-
besteding toe te passen. Dat heeft als 
voordeel dat je zelf je zorgaanbie-
ders kan uitkiezen. In combinatie met 
zorg, aandacht en begeleiding, bleek 
dit zonder Europese aanbesteding 
mogelijk te zijn. We hebben het op de 
aanbestedingskalender geplaatst en 
er werden geen bezwaren ingediend. 
We kunnen dus met die enkelvoudi-
ge onderhandse aanbesteding verder 
gaan’, vertelt de wethouder.

Integrale zorgdienst 
‘Belangenorganisaties werden geïn-
formeerd en met tien verschillen-
de zorgaanbieders zijn gesprekken 
gevoerd om hun uit te leggen wat 
wij willen in de gemeente. We wil-
len, in het project Mens denkend, de 
gemeente in vier gebieden opdelen, 
waarbij in een gebied één aanbieder 
een voorkeurspositie heeft. Die aan-
bieder biedt in dat gebied niet alleen 
huishoudelijke hulp, maar ook AWBZ 
hulp. Dat heeft als voordeel dat als 
je straks met integrale zorgdienst 
kunt gaan werken en dat hebben we 
altijd gewild. Per wijk een team waar 
mensen rechtstreeks naar toe kunnen 
gaan.’ De wethouder vergelijkt het 
met de oude wijkverpleging. ‘Om die 
terug te krijgen heb je één aanbieder 
nodig en niet tien.’ 

Offertes
Het nadeel van het wegvallen van 
Vitras heeft als voordeel dat we nu 
werkelijk die integrale zorgdienst 
kunnen gaan opzetten.’ Uit een gros-
lijst van tien krijgen drie zorgaanbie-
ders de gelegenheid een offerte uit te 
brengen. Voorwaarde is wel dat ze 
het personeel van Vitras overnemen.’ 
Mittendorff verwacht dat in week 39 
de definitieve keuze gemaakt kan 
worden, waarna het personeel van 

Vitras kan worden aangenomen. ‘Dat 
is laat, maar Vitras is bereid tot 1 
november door te gaan. Overigens 
bepalen de klanten zelf van wie ze 
diensten afnemen. Ze kunnen kie-
zen uit de aanbieders, maar kunnen 
ook een Persoonsgebonden budget 
aanvragen. We zitten nu in de finale 
fase van de keuze van de aanbieders. 
Als die is gemaakt informeren we zo 
gauw mogelijk het personeel.’
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Nog 14 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

Voorstel om hertenkamp 
te verplaatsen

Bij realisering van het project Melkweg in Bilthoven is voor de nu aanwe-
zige hertenkamp naast buurtboerderij De Schaapskooi geen plaats meer. 
Omwonenden maken zich daar zorgen over en zijn een handtekeningenac-
tie begonnen. De fractie van GroenLinks&PvdA heeft daar begrip voor en 
dient tijdens de gemeenteraadsvergadering op 24 september een motie in 
om de hertenkamp voor de wijk te behouden. In de motie stellen de indie-
ners voor om te zoeken naar een passende en tijdig beschikbare alternatieve 
locatie voor de hertenkamp. Dit in overleg met de Stichting Reinaerde, de 
beheerder van de buurtboerderij. Er wordt een locatie voorgesteld in de 
nabijheid van de woonwijken in Bilthoven-West. De fractie wil die loca-
tie bij voorkeur betrekken bij de groenvoorziening van het bedrijvenpark 
Larenstein, dat op enkele honderden meters afstand ligt. [GG]

De hertenkamp aan de Melkweg in Bilthoven.

Op weg naar integrale zorgdienst
door Guus Geebel

Op donderdag 2 juli deelde de directeur van Vitras/CMD wethouder Mittendorff telefonisch mee dat deze 
zorgaanbieder per 1 oktober de huishoudelijke hulp zou stoppen. Het personeel kreeg het de dag daarna te 
horen. Dinsdag 8 september informeerde Mittendorff de pers over de situatie die daardoor ontstond en de 

stand van zaken op dit moment.

Wethouder Herman Mittendorff.

De Vierklank gaat 
gemeentebreed

‘Waarom komen jullie niet in de hele gemeente uit?’ Het is een vraag die 
medewerkers van De Vierklank de afgelopen jaren in De Bilt en Bilthoven 
regelmatig werd gesteld. Bewoners van de voormalige gemeente Maar-
tensdijk zijn de laagdrempelige berichtgeving van de krant al sinds 1995 
gewend. Het nieuws van om de hoek wordt daar wekelijks trouw huis aan 
huis bezorgd. 

Mensen uit De Bilt en Bilthoven die met De Vierklank kennismaakten 
waren vaak meteen enthousiast en begonnen aan te dringen om het blad 
gemeentebreed te laten verschijnen. Aan deze roep wordt op 30 september 
gehoor gegeven. De redactie en de medewerkers van De Vierklank gaan 
vanaf die datum ook uitgebreid aan de slag met nieuwsfeiten uit De Bilt 
en Bilthoven. De formule blijft hetzelfde. Nieuws met daar tussendoor 
advertenties en niet omgekeerd. Ook 
de bezorging gaat op dezelfde wijze 
als tot nu toe plaatsvinden. Dus met 
bezorgers waarmee De Vierklank 
persoonlijk contact onderhoudt. In 
de beginperiode zal de bezorging 
misschien niet helemaal vlekkeloos 
verlopen, maar per 1 januari moet 
die voor het nieuwe verspreidgebied 
net zo goed gaan als nu het geval 
is. Wie op woensdag een uurtje tijd 
heeft om De Vierklank in een wijk 
van het nieuwe verspreidingsgebied 
te bezorgen, kan zich telefonisch 
aanmelden op 0346 211992 of per 
e-mail info@vierklank.nl.

Dit wordt het nieuwe beeldmerk van 
De Vierklank. Nieuws uit alle rich-
tingen.

Geef je nu op!
Bel 0346 211992

of mail naar info@vierklank.nl
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 

Maartensdijk 

27 september - 9.30 uur en 

Kapel Hollandsche Rading

27 september - 11.00 uur 

Mevr. A. v. Halsema, Soest

St. Maartenskerk Maartensdijk

26 september - 19.00 uur

27 september - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P.K.N. - Protestantse Gemeente 

De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a

27 september - 10.30 uur

Mw. Drs. I. Terlouw, Huizen

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan

27 september - 10.00 uur

Kand. G.A. van Ginkel, Maartensdijk

27 september - 18.30 uur

Ds. A. Langerak, Achterberg

Hersteld Hervormde Kerk

Groenekan

Groenekanseweg 21

27 september - 10.30  en 18.00 uur

Eerwaarde hr. A. v.d. Galiën, Dokkum

Ned. Ger. Kerk Westbroek

27 september - 10.00 uur

Ds. R. Akkerman, Sleeuwijk

27 september - 18.30 uur

Ds. D.J. de Lange, Nijkerk

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek

27 september - 10.00 uur

Ds. P. Nagel, Vlaardingen

27 september - 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

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

27 september - 10.00 uur

Ds. G.H. Kruijmer

27 september - 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Onderwegkerkje Blauwkapel

27 september - 9.30 en 10.30 uur

Drs. P.D.D. Steegman

Oecumenische dienst
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

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

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 26 september wordt door muziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading ingezameld. De wagen vertrekt om 9.00 
uur vanaf ‘Het Rondje’. U wordt vriendelijk verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek
Op donderdag 24 september zamelen leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 18.30 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te 
zetten.

Koninklijke onderscheiding 
voor Wim Elsing

Wim Elsing is blij verrast met de Koninklijke onderscheiding. 

Burgemeester Arjen Gerritsen kreeg zondag 20 september in de Michaëlkerk 
in De Bilt na de dienst het woord en hield een gloedvol verhaal over vrijwil-
ligerswerk. Juist deze week begon de vrijwilligersweek van de gemeente De 
Bilt, dus Wim Elsing uit De Bilt had totaal geen achterdocht dat het wel eens 
om hem zou kunnen gaan. Tot de burgemeester feiten begon te noemen die 
alleen hem betroffen. Toen de burgemeester hem met zijn vrouw uitnodigde 
naar voren te komen, ging er een lampje branden. Totaal verrast vernam hij 
van de burgemeester dat koningin Beatrix hem had benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau. ‘Mensen hebben mijn geschreven dat dingen vanzelf gaan 
als Wim Elsing erbij betrokken is’, aldus de burgemeester. De heer Elsing 
ontvangt de onderscheiding voor zijn bestuurlijke activiteiten sinds 1968, 
voor de samenleving op het terrein van kerkelijk leven, onderwijs, wijkco-
hesie, huisvesting en cultuur. Ook nu nog is hij van grote betekenis voor de 
Michaëlkerk. [GG]

KBO en de orchideeën
Woensdag 30 september 2009 is er een KBObustocht naar Luttelgeest, met 
een bezoek aan de Orchideeën Hoeve. Bij aankomst is er tweemaal koffie 
en gebak, vervolgens een gegidste rondwandeling en een bezoek aan de 
vlindertuin. Tussen de middag is er een koffietafel en iedere bezoeker krijgt 
een orchidee in cadeauverpakking. 
In de middag staat er een bezoek aan het natuuractiviteitencentrum van het 
natuurgebied De Weerribben met een rondvaart op het programma. Aan 
boord is er thee of koffie met boerencake. Niet-leden kunnen ook mee. Het 
vertrek uit Maartensdijk is om 8.30 uur. Inlichtingen en/of aanmelding kan 
op tel.: 06 36044271. 

2de hands Kinderkledingmarkt
Er is dit voorjaar weer een 2e hands kinderkleding- en speelgoedmarkt in 
De Bilt. Op het erf van Boerderij Nieuw Bureveld wordt op zaterdagoch-
tend 3 oktober weer een markt gehouden waar 2de hands kinderkleding en 
speelgoed verkocht wordt. De verkoop is van 9.00 uur tot 11.30 uur. Ieder-
een die niet te veel geld wil uitgeven aan leuke en modieuze kinderkleding 
en kinderartikelen kan op deze markt terecht. Er is veel aanbod voor zowel 
jongens als meisjes. De boerderij is gelegen aan de Universiteitsweg 1 in 
De Bilt (tegenover het Tuincentrum Europatuin). 

Jan, papa en opa is niet meer bij ons.
Op de verjaardag van zijn liefste en enig kind

is hij geheel onverwacht gestorven.

Johannes Cornelis Loos

‘Jan’

 Hensbroek, 22 maart 1936 Bilthoven, 19 september 2009

 Anna Loos - Veldkamp

 Martine en Charles Sherrell
 Madelief en Merel

Jan is opgebaard in het mortuarium van De Biltse Hof.
Prof. Bronkhorstlaan 4, Bilthoven.

Wij gedenken Jan op donderdag 24 september om 12.00 uur in 
het Koetshuis van Eyckenstein, Dorpsweg 195, 3738 CD, Maartensdijk.

Om 13.30 uur wordt Jan begraven op de begraafplaats Den en Rust, 
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het Koetshuis van 
Eyckenstein.

(Schoon)moeder van: Oma van:

Evert in liefdevolle herinnering en Geert

Cees en Lida Edwin
 Dennis
Jan en Jana Evert-jan en Richelle
 Marian en Benny
Nel en Cees Robin
 Kees
 Liza

Na een prachtig leven, zoals ze zelf 
zei, met ook z’n dieptepunten, is 
vredig van ons heengegaan onze lieve 
moeder en oma

Westbroeksemolenweg 24
3615 AH  Westbroek

Onze moeder en oma is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

Gelegenheid tot condoleren op donderdag 24 september
van 19.00 tot 20.30 uur in gebouw Rehoboth,

Kerkdijk 10 (achter de Hervormde Kerk) te Westbroek.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 25 september
om 14.00 uur in de Hervormde Kerk aan de Kerkdijk te Westbroek,

waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden
op de begraafplaats aldaar.

Na afloop van de teraardebestelling is er gelegenheid
tot condoleren in gebouw Rehoboth.

Degenen, die door welke omstandigheden dan ook, geen rouwbrief
hebben ontvangen, gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Elizabeth Schuurman-van Vulpen
Bep

 weduwe van Evert Schuurman sinds 18 november 1984

Achttienhoven Westbroek
10 maart 1921 21 september 2009
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De Vredesweek 2009 is van 19 tot en 
met 27 september. In de Vredesweek 
staat Nederland een week lang stil 
bij oorlog en vrede. Alhoewel, het is 
bepaald niet stil. Heel veel lokale en 
landelijke vredesgroepen organiseren 
een veelheid van activiteiten om het 
belang van vrede en de noodzaak van 
de strijd tegen oorlog onder de aan-
dacht te brengen. Die noodzaak is er 
in veel landen in de wereld waar oor-
log en geweld van alle dag zijn. Die 
noodzaak is er ook hier in Nederland, 
waar mensen van allerhande religies, 
overtuigingen en afkomst met elkaar 
samen moeten leven. Samen leven 
in een samenleving waar ook steeds 
vaker tegenstellingen opgeroepen 
worden. Een samenleving waar die 
tegenstellingen juist overbrugd moe-
ten worden.

Aalmoezenier
Inmiddels hebben vele duizenden 
militairen dienst gedaan bij brand-
haarden in onze wereld. Wat doen zij? 
Wat zoeken zij? Is dit een christen-
plicht? Of juist niet? Is dit een ideaal, 
of gewoon een job? Mag je daarvoor 
je leven inzetten, of moet je het niet in 
gevaar brengen? 

Doe je het voor regeringen, of voor 
burgers? Wat doet het met je, als 
mens, als collega, en hoe keer je 
terug in de samenleving? Verwacht je 
dat de kerk achter je staat? Wat doet 

een aalmoezenier, een legerpredikant, 
daar in die wereld? Aalmoezenier Tim 
van Kesteren zal de aftrap voor het 
gesprek geven. Hij kent de omstan-
digheden en de vragen, aangezien hij 
zelf mee uitgezonden is.

Iedereen
De uitnodiging voor deze avond is 
allereerst gericht aan de parochianen 
van de Sint Maartenkerk aan de Nach-
tegaallaan en de gemeenteleden van 
de Ontmoetingskerk (Julianalaan), 

maar verder is een ieder, die zich door 
deze vraagstelling aangesproken voelt 
meer dan welkom, zo verzekeren ons 
Pastor Gerard de Wit van de Rooms 
Katholieke St.Maartensparochie en 
ds. Rene Alkema van de PKN Ont-
moetingskerk, beiden te Maartens-
dijk. 
Vanaf 19.30 uur is de zaal open en is 
er koffie etc.; de gespreksavond duurt 
van 20.00 tot 21.30 uur. ‘De Mantel’ 
is achter de Sint Maartenkerk, Nach-
tegaallaan 40 te Maartensdijk.

Oecumenische gespreksavond in Vredesweek
door Henk van de Bunt

Op donderdag 24 september zal in het parochiecentrum ‘De Mantel’ een gesprek worden georganiseerd 
met een heel bijzonder thema. In het kader van de Vredesweek 2009 nodigt de oecumenische werkgroep 

Maartensdijk u uit om samen te spreken over een hoogst actuele vraag: ‘Hoe denk je - als christen - 
over ons vredesleger’? 

Pastor Gerard de Wit en dominee Rene Alkema nodigen iedereen uit voor de 
oecumenische gespreksavond op 24 september a.s.

Het moet, zoals Julie Meerveld van 
Alzheimer Nederland vertelde, een 
plek worden waar mensen met demen-
tie en hun familieleden,  gewoon naar 
binnen kunnen lopen om er een ant-
woord te krijgen op hun vragen, om 
lotgenoten te ontmoeten en gewoon 

voor wat gezelligheid. Er zijn op 
deze avonden zowel vrijwilligers als 
professionals aanwezig.

Opening
Wethouder Herman Mittendorff ver-
telde trots te zijn met de realisering 

van een Alzheimer Café binnen de 
gemeente De Bilt. Hiermee wordt 
het streven van de gemeente om zorg 
dicht bij huis te leveren ook voor 
mensen met dementie waargemaakt. 

Het sloot zijn openingsspeech af met 
een gedichtje van Stella Braam:
‘Ik droom van een land
waar mensen met Alzheimer
gewoon over straat kunnen dolen.
Op zoek naar hun huis;
het voor altijd zoekgeraakte huis
en dat er steeds iemand is
die zegt:
‘Ik breng u wel thuis’.

Alzheimer Café
De toegang tot het Café is gratis. Men 
hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
Voor vervoersvragen en andere inlich-
tingen of vragen over het Alzheimer 
Café kan men contact opnemen met 
Willemien Hak; zij is bereikbaar op 
telefoonnummer 030 2203490. De 
organisatie van het Alzheimer Café is 
in handen van Alzheimer Nederland, 
Alzheimer afdeling Zeist e.o., Stich-
ting De Bilthuysen locatie De Biltse 
Hof, Ontmoetingscentrum Zeist en 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt.

Alzheimer Café geopend
door Marijke Drieenhuizen

Het 175ste Alzheimer Café in Nederland is vorige week dinsdag, in het bijzijn van zeker 75  geïnteresseerden, 
officieel geopend door wethouder Herman Mittendorff. Iedere derde dinsdag van de maand vanaf 19.30 uur 

is dit Café open in het restaurant van Zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven.  

Iedere derde dinsdag van de maand vanaf 19.30 uur is dit Café open in het 
restaurant van Zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven.  

Oude films herleven 
door Marijke Drieenhuizen

Twintig senioren hebben vorige week dinsdag genoten van de film 
over de jonge jaren van Merijntje Gijzen naar de boeken van 

A.M. de Jong. De kwaliteit van de film liet iets te wensen over en ook 
het Brabantse dialect was soms moeilijk te volgen. Toch waren de 

aanwezigen zo enthousiast dat voor de volgende filmmiddag gekozen 
is voor het vervolg van de nu getoonde film. 

Het vertonen van oude films is een gezamenlijke activiteit van SWO en 
Cordaan. Gemiddeld eenmaal per twee maanden staat er op dinsdag een 
filmmiddag op het programma. Al eerder vertoond werden Fanfare en Alle-
man van Bert Haanstra en Ciske de Rat naar het boek van Piet Bakker. 

Dinsdagmiddag
Op de andere dinsdagmiddagen verzorgt Joke Peek een activiteit voor 75 
plussers. Gemiddeld zijn daar zeker tien mensen aanwezig die wisselende 
activiteiten ondernemen. Joke Peek: ‘Ik werk het liefst met thema’s en werk 
dat dan verder uit. Een deel is informatief, het andere deel bestaat vaak uit 
een spel of een quiz. Binnenkort behandelen we de thema’s Water en de stad 
Utrecht’. Ouderen die ook deze middagactiviteit willen bezoeken kunnen 
contact opnemen met SWO in Dijckstate, bereikbaar op telefoonnummer 
0346 214161. 

Dinsdag 27 oktober wordt het vervolg van Merijntje Gijzen vanaf  
14.30 uur getoond in de cursusruimte van SWO Maartensdijk. Op dinsdag 
15 december volgt een kerstfilm.

Vrijwilligersweek 2009 
gemeente De Bilt

Gemeente De Bilt heeft de week van 21 september tot en met 
25 september uitgeroepen tot de “vrijwilligersweek gemeente De Bilt 
2009”. Zo’n 100 medewerkers van de gemeente De Bilt  zetten zich in 

voor 11 maatschappelijke projecten. 

Onder leiding van de stichting Samen voor De Bilt heeft de gemeente 11 
matches gemaakt met diverse maatschappelijke organisaties. In de vrijwil-
ligersweek steken de medewerkers die zich hebben opgegeven bij verschil-
lende projecten de handen uit de mouwen. 

Totaaloverzicht van de projecten: 
•  Pannenkoekenmiddag bij woonzorgcentrum De Bremhorst in Bilthoven
•  Aanleggen voetpad in de tuin van De Schutsmantel in Bilthoven (vervolg-

klus van aanleggen Jeu de boulesbaan in 2007)
•  High tea met rondleiding op het gemeentehuis voor leden van De Zon-

nebloem Maartensdijk
•  Tuinieren bij de Van Everdingenschool in Bilthoven
•  Een Randmeren boottocht vanuit Harderwijk met bewoners van De 

Koperwiek in Bilthoven
•  Een kennismakingswandeling voor toekomstige bewoners Reinaerde van 

De Reiger in Park Brandenburg 
•  Verfklus bij het nieuwe clubhuis van scouting De Rover Crofts in Bilt-

hoven
•  Rondleiding voor het Gilde in de Dorpskerk in De Bilt
•  Demonstratie van de Brandweer voor bewoners van de Windehof in Bilt-

hoven
•  Bezoek aan de dierentuin in Amersfoort met bewoners van de Schutsman-

tel in Bilthoven
•  Aanleggen van een Jeu de Boulesbaan bij het Thomashuis in Maartensdijk

Dit is alweer de derde vrijwilligersweek voor medewerkers van de gemeen-
te De Bilt, georganiseerd door stichting Samen voor De Bilt. De stichting 
Samen voor De Bilt, opgericht in januari 2007, heeft als doelstelling bedrij-
ven en non-profit organisaties met elkaar in contact te brengen en daarmee 
de samenhang in de gemeente De Bilt te vergroten. 



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan

0346 21 19 92

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis. Wim de Waal Lijstenmaker
Emmalaan 2, 3738 DT  Maartensdijk

Tel: 0346-214997 

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

Geopend na telefonische afspraak
www.schilderijverlichting.nl

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROËN C5 2.0 HDIF AUT BREAK, ZILVER, CLIMATE C, ER, CV, SB, CRUISE C, LMV,
MLV, RAD/CD/NAV, ABS, PARKEERS, REGENS, ESP, 25.000 KM  ......................................  '08 €  34.500,-

PEUGEOT
206 XS 1.6 16V, ZWART MET, CLIMATE C, LMV, RAD/CD, ABS, 147.000 KM  ......................  '02 € 5.750,- 
206 2.0 HDI QUICKSILVER, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, ESP, CV, SB, RAD/CD,
AIRBAGS, ABS, LMV, MLV, 82.000 KM .................................................................................  '05 € 7.950,- 
206 1.4 16V QUICKSILVER, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ABS, ER, CV, SB, RAD/CD.LMV, 
MLV, AIRBAGS, 84.000 KM ..................................................................................................  '05 € 7.950,-
207 1.4 16V PACK, BEIGE/GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, RAD/CD, ESP,
AIRBAGS, LMV, 43.000 KM  .................................................................................................  '06 € 11.250,-
307 SW 1.6 16V HDI, GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD,
TREKH, ABS, AIRBAGS, 165.000 KM ..................................................................................  '05 € 7.950,-  
307 2.0 HDI 5DRS, GRIJS MET, RAD/CD, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, 
CRUISE C, 150.000 KM .......................................................................................................  '04 € 6.750,- 
PARTNER 1.9D, ER, CV, SB, RAD/CD, TREKH, PRIJS EXC BTW, 52.000 KM  ....................  '04 € 5.950,- 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 BREAK 2.0 16V AUT., GRIJS MET, CRUISE C, ABS, ER, CV, SB, RAD/CD,
CLIMATE C, ABS, AIRBAGS, 157.000 KM  ............................................................................  '04 € 6.950,-
CITROËN BERLING MULTISPACE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, ER, CV, 2X SCHUIFDEUR,
AIRBAGS, RAD/CD, CRUISE C, 175.000 KM  ......................................................................  '03 € 5.950,-
RENAULT MEGANE 1.6 16V RXE BREAK, D BLAUW MET, ER, CV, SB, AIRCO, ESP, 
AIRBAGS, 137.000 KM  ........................................................................................................  '99 € 3.750,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V 4X4, D GROEN MET, LEDER INT, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, MLV, ESP, LMV, STOEL VERW, RAD/CD WISS, 128.000 KM  ...........................  '00 € 7.750,-
FIAT FIORINO1.3 JTD SX AIRCO, WIT, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, TUSSENWAND, 
ESP, PRIJS EXCL BTW, 31.000 KM  .....................................................................................  '08 € 9.250,-

BUDGET CARS
CITROËN XANTIA 2.0 16V, ZILV GRIJS, AIRCO, ER, CV, SB, 196.000 KM  .........................  '99 € 2.250,-
PEUGEOT 106 1.4 XR, ROOD MET, LMV, ER, CV, SB, RAD/CASS, 140.000 KM  ................  '96 € 2.250,-

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

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

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Anna Spät Pruimen .. 500 gram 0,99

Trostomaten .............. héél kilo 1,25

Champignons .............. doosje 0,59

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

Kropsla Mandarijnen

1½ kilo

Elstar Hollandse
Sap... sap... sap...

Superknaller

Donderdag = Piekendag

Voorgekookte

Hagelwitte

1½ kilo
0,99

Sap... sap... sap...Landwaart Groente en Fruit

Handappels

Ravioli met gehakt en tomatensaus .......... 100 gram 0,99
Doesburgse Kipschotel ............................ 100 gram 0,99
Broccoli-gehakt schotel ........................... 100 gram 0,89

Vers van de Traiteur
Hollandse

Heerlijke

kilo0,49
Superknaller

kilo 0,99

Alle Stamppotten .............................. 200 gram 1,00
Alle Rauwkostsalades ........................ 200 gram 1,00

Ma-di-woe       Vers gesneden Bietjes .................. 500 gram 0,79

Grote

voor hand en pers



Op woensdag 16 september tekenden Herman Mittendorff wethouder cul-
tuur van de gemeente De Bilt en de gedeputeerde Anneke Raven van de 
Provincie Utrecht een overeenkomst over cultuurbeleid. De Bilt krijgt van 
de provincie € 130.000 voor ondersteuning en stimulering van culturele 
activiteiten binnen de eigen gemeente. Daarmee kan invulling gegeven 
worden aan de cultuurnota Ouverture van De Bilt. 

Met het ondertekenen van dit cultuurarrangement legden de gemeenten en 
de provincie afspraken vast voor de komende vier jaar over onder andere 
cultuurparticipatie, monumentenbeleid en bibliotheekbeleid. Het college 
van burgemeester en wethouders van De Bilt heeft eerder dit jaar het pro-
jectplan Cultuurparticipatie 2009-2012 vastgesteld. Daarin zijn activiteiten 
opgenomen als:
•	kunstmanifestaties	in	winkelcentra;
•	 	presentatie	van	cultureel	erfgoed	op	internet	en	door	middel	van	erfgoed-
routes;

•	 	inrichting	 van	 een	 informatiepunt	 in	 de	 bibliotheek	 over	 de	 lokale	
geschiedenis;

•	 	ondersteuning	van	amateurkunst	door	middel	van	het	project	‘Gluren	bij	
de	Buren’;

•	 	ontwikkeling	 van	 Fort	 Ruigenhoek	 als	 plaats	 voor	 cultuur	 en	 cultureel	
erfgoed.

Wethouder	cultuur	Herman	Mittendorff:	‘De	steun	van	de	provincie	Utrecht	
komt de cultuur in De Bilt ten goede. De financiële bijdrage gebruiken wij 
voor de uitbreiding van culturele activiteiten en voor de bevordering van 
cultuurparticipatie onder onze inwoners. Samen met de provincie zorgt de 
gemeente ervoor dat het culturele leven in De Bilt op een nog hoger plan 
komt.

Eduard Plate heeft een ruime ervaring 
op het gebied van grote en kleinere 
winkelcentra. Hij constateert dat win-
kelcentra steeds meer elkaars concur-
renten	 aan	 het	 worden	 zijn.	 ‘Maar	
consumenten kiezen zelf waar ze wel 
of niet gaan winkelen en dat hoeft niet 
bij het dichtstbijzijnde winkelcentrum 
te zijn. Met belangrijke winkelgebie-
den in de omgeving is het misschien 
moeilijk in Bilthoven een positie te 
veroveren, maar als je ziet dat al 
veel mensen uit Zeist en Utrecht hier 
komen winkelen dan zie je toch dat er 
kansen zijn.’

Winkelgevoel
Het centrum van Bilthoven heeft 
drie peilers: De Kwinkelier, het oude 
centrum	 en	 het	 station.	 ‘Die	 gaan	

steeds meer een compleet centrum 
vormen. Door een pact te vormen 
tussen winkeliers, vastgoedpartijen 
en de gemeente kun je aan de slag om 
de inwoners van de gemeente voor je 
te winnen’, vertelt Plate. Hij spreekt 
van het creëren van een winkelgevoel 
en noemt het voor dit gebied Heuvel-
rugwinkelen.	‘Een	groene	omgeving,	
gemakkelijk bereikbaar en authen-
tiek. Daarnaast gaan we werken aan 
de groei van het horeca- en mode-
aanbod. Ook denken we aan nieuwe 
formules.’ 

Invulling
Door het centrum als een eenheid neer 
te zetten verwacht Plate de bezoek-
duur aan het centrum te kunnen ver-
lengen.	 ‘We	gaan	 vanuit	 het	 huidige	

aanbod bekijken wat er ontbreekt en 
waar in de omgeving behoefte aan 
is. Die behoefte gaan we invullen. 
Nadrukkelijk wordt de rol van de 
lokale ondernemers daarbij betrok-
ken.’ Plate verwacht dat het Vinken-
plein zich over een jaar of vijf gaat 
ontwikkelen tot een groen horecaplein 
en dat de Julianalaan steeds meer de 
flaneerlaan	 zal	 worden.	 ‘Daar	 hoort	
een bepaald type winkels bij.’

Sturen
De komende tijd wordt de visie op 
het centrum, ondersteund door de 
branche adviescommissie, verder uit-
gewerkt. Door jaarlijks het bezoek en 
de waardering van consumenten te 
monitoren wordt de positie van het 
centrum bijgehouden, om waar nodig 

bij te kunnen sturen. Een eerste acti-
viteit van de centrummanager was het 
inrichten	 van	 een	 retaildesk.	Geïnte-
resseerde ondernemers, die zich op 

termijn in Bilthoven willen vestigen, 
kunnen daar contact opnemen met 
Sharita Lachman, telefoon 030-22 
89 122. 
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Julianalaan Bilthoven als flaneerlaan
door Guus Geebel

De gemeente De Bilt heeft Eduard Plate aangetrokken om als centrummanager het projectteam rond het 
masterplan Bilthoven Centrum te versterken. ‘Het is een vakdeskundige die we bij een project van deze 

omvang nodig hebben’, aldus wethouder Ditewig. Plate heeft inmiddels al kennisgemaakt met de winkeliers 
en de bedrijven.

Centrummanager Eduard Plate heeft hoge verwachtingen van het Centrum-
plan.

Frans Poot lijsttrekker D66
Dinsdagavond 15 september 2009 heeft D66 afdeling De Bilt Frans Poot gekozen als lijsttrekker voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2010. 

De verkiezingen voor de gemeente-
raad in maart 2010 komen er aan en 
D66 afdeling De Bilt is volop bezig 
met de voorbereidingen. Op dins-
dagavond 15 september jl. hebben 
de leden van D66 afdeling De Bilt 
tijdens een druk bezochte ledenver-
gadering	Frans	Poot	gekozen	als	hun	
lijsttrekker voor de gemeenteraads-
verkiezingen 2010. 
Frans	Poot	in	zijn	maiden	speach	als	
nieuwe	lijsttrekker:	‘Ik	wil	me	inzet-
ten om D66 in de gemeente De Bilt 
een stevige basis te geven voor een 
succesvol voortzetten van het huidige 
beleid. Duurzaamheid, betrouwbaar-
heid en betrokkenheid zijn daarin 
belangrijke items’. Hij benadrukt dat 
D66 in De Bilt altijd al een belangrijk 
gezicht heeft gehad en zich heeft 
kunnen verheugen in een grote aan-
hang. Voor de Europese verkiezingen 
haalde D66 in De Bilt zelfs de meeste 
stemmen.	Frans	Poot	schrijft	dat	voor	
een deel toe aan het landelijk beeld 

van D66, maar zeker ook aan de zeer 
eigen positie van D66 in De Bilt. Hij 
hoopt dat de positieve trend van stem-
menwinst voor D66 die is ingezet 
met de Europese verkiezingen, zich 
doorzet bij de verkiezingen voor de 
gemeenteraad in 2010.

Carriere
Sinds	1994	is	Frans	Poot	actief	in	de	
gemeentepolitiek. Eerst als fractieas-
sistent, later als raadslid. Al twee keer 
eerder (in 2001 en in 2006) was Poot 
lijsttrekker. Sinds 1972 werkt hij als 
fysiotherapeut in een grote praktijk 
in De Bilt. Door zijn werk heeft hij 
een enorm netwerk opgebouwd en 
weten inwoners hem gemakkelijk te 
vinden. 
Over zijn (huidige) fractie zegt Poot: 
‘Ik	maak	deel	uit	van	een	fractie	van	
mensen die uit hetzelfde hout gesne-
den zijn. We zijn betrokken met wel 
en wee in de gemeente en hebben 
duurzaamheid hoog in het vaandel. 

Daarom ook zal ik tijdens de cam-
pagne voor de gemeenteraadsverkie-
zingen (3 maart 2010) samen met 
de huidige fractie optrekken. Samen 
zijn we sterker dan ieder afzonderlijk 
[HvdB].

D66 afdeling De Bilt heeft Frans 
Poot gekozen als lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2010.

Piet van Maaren is de lijsttrekker  van 
het CDA bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2010.

Kunst bij de mensen brengen 
en mensen bij de kunst

Op woensdag 16 september tekenden Herman Mittendorff wethouder cul-
tuur van de gemeente De Bilt en de gedeputeerde Anneke Raven van de 
Provincie Utrecht een overeenkomst over cultuurbeleid.

Pieter van Maaren
lijsttrekker CDA

De Algemene Ledenvergadering van 
het CDA De Bilt-Maartensdijk heeft 
Pieter van Maaren (45) aangewezen 
als lijsttrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen 2010.

Pieter van Maaren is sinds 2006 
gemeenteraadslid voor het CDA. Hij 
is gehuwd en vader van vier kinderen. 
Hij is plaatsvervangend chef van het 
kabinet van de commissaris van de 
Koningin in de provincie Utrecht. 
Daarnaast is hij in zijn vrije tijd 
ouderling en voorzitter van de wijk-

kerkenraad van de Dorpskerk in De 
Bilt.

De ledenvergadering stelde vervol-
gens de volgorde van de eerste 9 
kandidaten op de CDA lijst vast: 1. 
Pieter van Maaren (De Bilt), 2. Henk 
van	 der	Broek	 (Westbroek),	 3.	Gitta	
van Eick (Bilthoven), 4. Cees Berin-
gen (Bilthoven), 5. Peter Schlamilch 
(Bilthoven), 6. Martijn Koren (De 
Bilt), 7. Karine Klyan (Bilthoven), 
8. Ruud van Zwol (Bilthoven) en 9. 
Dick Boer Bilthoven).



NAGEL

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

ER IS NU VOLOP KEUS IN:

*  SOKKEN IN DE 
WINTERKLEUERN

* KNIEKOUSEN MET RUITEN
*  MAILLOTS + LEGGINGS IN 

VERSCHILLENDE KLEUREN.
*  PANTY'S IN 35 DEN.,
 50 DEN. EN 100 DEN.
*  DAMES-LEGGING IN 

MIDDEN GRIJS-ANTRACIET 
EN ZWART 

 PER STUK € 9,95 
 NU 2 VOOR € 15,00

BEEN MODE NAJAAR 2009 Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
een flexibele, enthousiaste collega met oog 
voor de klant. Ben jij 1/2 dag of hele dag in de 
week beschikbaar en op zoek naar een leuke 
(bij)baan? En spreekt doe-het-zelf jou aan?  
Dan hebben wij precies de baan voor jou!

Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Jan de Haan, tel. 06-15304116 of kom je 
langs bij: 
Hubo Maartensdijk
Dorpsweg 170
3738 CL  MAARTENSDIJK.

De eerste de beste

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

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

Dubbeldekker

Tompouce

Nu 4 voor
€ 5,-

Een greep uit onze voorraad 

Nijverheidsweg 7
 3606 AH  Maarssen 

(tegenover Boni en Praxis)
tel. 0346-568394/562557

WWW.AUTOCENTRUMMAARSSEN.NL

AUTOCENTRUM MAARSSEN/R. VAN DER LINDEN

VERKOOP Nieuw en gebruikt 
ALLE MERKEN

OOK BEDRIJFSWAGENS

MERK DRS. BJ. KM  KLEUR PRIJS

Audi A4 TDI 85kw 1,9 TDI 4 jun-96  117.982 D grijsmet €  16.950
Chevrolet Matiz 0,8 spirit  5 nov-06  26.312 B blauwmet €   6.500
Chevrolet Matiz 0,8 spirit  5 sep-06  23.036 B geelgroenmet €  6.500
Chevrolet Kalos1,2  5 jun-06  29.699 B zwart met €   7.900
Chevrolet Tacuma 1,6 style  5 okt-05  63.020 B blauwmet €   8.750
Diverse Daewoo Kalos v.a.       €  5.900
Daewoo Matiz Style 0,8 leer  5 okt-03  37.316 B blauw €  4.900
Ford Focus C MAX 1800  5 aug-05  86.158 B zilvermet €  13.250
Ford Fusion 1,4 59kw  5 aug-04  61.388 B grijsmet €   7.750
Opel Corsa 1400 twinport  5 jul-05  118.087 B zilvermet €   8.800
Opel Corsa 1,2  5 jun-07  68.811 B geel €  9.450
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 1,6 16V stationw 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 Zafi ra Business 1,6 16V MPV sep-07  59.798 B grijsmet €  18.300
Opel Zafi ra Elegance 1,8 16V MPV maa-04  139.219 B blauwmet €  11.250
Peugeot 306 stationw 1,6 SW aug-99  163.701 B blauw €   2.750
Renault Megane 1,6 16V Coupe  3 mei-01  92.257 B blauwmet €  7.150
Renault Scenic 2,0I-16V Privel  5 mei-02  120.765 B Donkergroen €  6.150
Seat Ibiza 1,4 16V  3 maa-05  88.957 B d grijsmet €  8.950
Volkswagen Fox 1,2 40kw  3 sep-06  52.647 b zwartmet €  7.400
Volkswagen Golf 1,6 station SW jul-04  102.126 B d blauw €  8.900
Volkswagen Golf 1,6 16 V station SW mei-04  132.647 B blauwmet €  8.950
Volkswagen Golf 1,6  3 mei-05  124.550 B rood €   9.950
Volkswagen Golf 1,6 cabriolet  2 apr-95  191.579 B blauwmet €   4.950
Volkswagen Golf 1,9 TDI business  5 nov-06  88.414 D zwartmet €  14.750
Volkswagen Golf 1,6  5 aug-05  88.103 B zilvermet €   12.350
Volkswagen Polo 1,9 SDI  3 maa-04  137.089 D zilvermet €  7.450
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 €  10.500
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 €  14.500
Volkswagen Passat 1,9TDI Athene  4 maa-04  108.878 D zwartmet €  12.950

Occasions v.a. € 4.500,-- incl.6 maanden bovag garantie. Afl evering met nieuwe APK en beurt
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Tienhoven is een creatief dorp, dat 
blijkt wel uit het aantal deelnemers 
van het jaarlijkse terugkerende cul-
tuurfestijn. Verzamelaars, kunste-
naars en muzikanten zijn al geruime 
tijd bezig met de voorbereidingen. 
Inmiddels is het evenement het dorp 
ontgroeid, bezoekers komen zelfs 
van ver buiten de regio. De opening 
van het evenement vindt plaats om 
10.00 uur in de Protestantse Kerk 
aan de Laan van Niftarlake. De ope-
ning door wethouder Jaap Verkroost 
wordt muzikaal kracht bijgezet met 
een orgelconcert. 

Initiatiefneemster is Else Maingay, 
die helaas in de zomer van 2005 veel 
te vroeg is overleden. Zij was ook de 
oprichtster van de Stichting Concert 
in Tienhoven en bedacht dit eenmalig 
initiatief in 2000. Bij eenmalig bleef 
het niet, want tot ver in de regio was 
enorm veel vraag naar Tienhoven 
Toont... Kunst  Klank  Kleur. Sinds-
dien beleeft deze kunst- en cultuurdag 
alweer haar negende jaargang op de 
laatste zaterdag in september. Een 
commissie, bestaande uit Lous Roe-
lofsen, Eby de Bruin, Theo Schouten, 
Elly Methorst Willem Klap, Mari-

anne Braakman, Jan van Eyk staat 
garant voor de organisatie.

Museum
Theo Schouten, voormalig postbode 
uit Maartensdijk heeft gedurende vijf-
tig jaar een groot aantal voorwerpen 
verzameld, die een beeld geven van 
het plattelands- en boerenleven in 
deze streek in de vorige eeuw. Schou-
ten, die ook een zevental boekjes op 
zijn naam heeft staan met histori-
sche foto’s en ansichtkaarten uit de 
streek, heeft tot nu toe zijn collectie 
voorwerpen aan huis tentoongesteld 
in het boerenmuseumpje ‘Wat een 
geluk’. Hij ontving regelmatig met 
zijn vrouw groepen op afspraak in 
zijn schuurmuseum, waar de bezoe-
kers van de ene in de andere verba-
zing vielen over de bijzondere collec-
tie. Voor velen was het een feest van 
herkenning om de sfeer van vroeger 
te zien en te ervaren. 
Theo Schouten (73) is er één uit een 
gezin van 5 kinderen. Hij trouwde 
met de Maartensdijkse Janny Gasen-
beek en werd in 1957 postbode in 
Maartensdijk. Vanuit het toenmalige 
postkantoor aan de Dorpsweg 101 in 
Maartensdijk - met Leo Kalmijn als 
kantoorhouder - bezorgde hij jaren-
lang de post in Hollandsche Rading 
en Maartensdijk. In 1962 is hij naar 
Maarssen overgeplaatst en in 1995 is 

hij met pensioen gegaan. 
Omdat Theo Schouten zijn verzame-
ling wil veiligstellen voor de toe-
komst is hij blij dat Ries van Zijtveld 
en schapenhouder Bert van der Tol 
het wel zagen zitten om het museum 
in de stal van de monumentale boer-
derij Vredegoed te realiseren. Wan-
neer we hem bezoeken moet er nog 
veel gebeuren. Theo is erg enthousi-
ast en verzekert ons, dat op de dag 
dat Tienhoven weer van alles toont, 
alles wel zal zijn verhuisd, maar nog 
niet alles zal zijn ingericht. Alles zal 
wel te bezichtigen zijn, maar de echte 
opening zal eerst in het nieuwe jaar 
(vermoedelijk april) gaan plaatsvin-
den. 

Musea
Tegelijk met ‘Boerderijmuseum Vre-
degoed’ worden de deuren geopend 
van  het ‘Schaatsmuseum’ en het 
kruideniersmuseum ‘Het Winkel-
tje’ en zijn de overige deelnemers 
beschikbaar om de bezoekers van 
Tienhoven Toont hartelijk te ontvan-
gen. Bij ons bezoek aan Tienhoven 
worden we ook nog even gewezen 
op de prachtige molen ‘De trouwe 

Wachter’, waar op 26 september a.s. 
de molenaar spannende verhalen zal 
vertellen. Kinderen (en hun ouders) 
kunnen onder begeleiding van de 
visserrijvereniging een vaartochtje 
maken op de Tienhovense plassen en 
ook een tochtje met de brandweer-
auto of de hinnikwagen behoren tot 
de mogelijkheden. Opvallend is dat 
sommige verzamelaars hun huiska-
mers of schuren als expositieruimte 
voor foto’s schilderijen etc. inrichten. 
Antieke auto’s worden uitgestald en 
wie weet maakt u een ritje in één van 
de klassiekers? 
Tussen 10.00  en 16.00 uur vinden 
diverse muziekoptredens plaats welke 
staan vermeld op de flyer en op www.
tienhoventoont.nl . Muziekvereniging 
Soli Deo Gloria sluit cultureel af met 
een swingend concert om 16.30 uur in 
het Dorpshuis De Veenkluit.

Voor meer informatie over Tienho-
ven Toont kunt u contact opnemen 
met Elly Methorst, tel. 0346-281903 
of 06-14644795, e-mail:  tienhoven-
toont@xs4all.nl of kijk voor meer 
informatie op onze internetsite www.
tienhoventoont.nl.

Tienhoven Toont weer groots opgezet
door Henk van de Bunt

Voor de zesde keer vindt zaterdag 26 september het cultureel festijn ‘Tienhoven Toont  Kunst Klank  Kleur’ 
plaats. Het evenement heeft dit jaar ten opzichte van vorige keren tal van nieuwe deelnemers.

‘De trouwe wachter’ is een Hollandse wipwatermolen. Deze verzorgde vanaf 
1832 tot 1948 de bemaling van de Oostelijke Binnenpolder. 

Theo Schouten kwam onlangs in het bezit van deze wagen uit 1840.

De start werd gemaakt door schrijf-
ster en cabaretier Paulien Cornelisse. 
Zij zorgde met haar verhalen voor een 
hilarische avond. De winkel zat vol 
met mensen die nieuwsgierig waren 
naar de vrouw die met vier andere 
vrouwen ’s avonds het televisiepro-
gramma ‘De tafel van vijf’ verzorg-
den; een programma dat vanwege 
onvoldoende kijkers alweer van de 
buis gehaald is. Paulien treedt op als 
cabaretier en heeft haar eerste boek 
geschreven: Taal is zeg maar echt 
mijn ding. 

Columns
Het boek bevat eerder verschenen 
columns in NRC.next. De columns 
gaan over taalgebruik, de veranderin-
gen erin, de verdwenen uitdrukkingen 
en de toevoegingen van deze tijd. 
Cornelisse las een aantal columns 
voor en vroeg het publiek nadruk-
kelijk om reacties. Voor de pauze was 
er nog enige terughoudendheid bij de 
aanwezigen, maar naarmate de avond 
vorderde, wisten steeds meer mensen 
voorbeelden te geven van woorden en 
uitdrukkingen, die ze opvallend von-
den. Er was zelfs een meneer in het 
publiek die een mapje had aangelegd 
met bijzonder taalgebruik. Paulien 
Cornelisse nodigde de man enthou-
siast uit samen in de pauze het mapje 
door te nemen. Een andere meneer, 

het aantal heren was vergeleken met 
andere avonden, opmerkelijk groot, 
stelde de kritische vraag wat Corne-
lisse beoogde met haar observaties. 
Haar antwoord was dat haar oma uit 
Oostenrijk met een Duits accent sprak 
en vaak vreemd werd aangekeken: 
‘Je moet alleen naar taal kijken, doe 
niet te veroordelend en sluit anderen 
niet uit’. 

Mieters
De onderwerpen die besproken wer-
den, waren divers: het non-verbaal 

gedrag van verschillende parlements-
leden tijdens de troonrede, het weer 
in het leven roepen van retrotaal, bij-
voorbeeld mieters, het woord ‘leuk’ 
dat vroeger in deftige kringen niet 
gebruikt mocht worden en nu overal 
wordt ingezet, het niet-Nederlands 
taalgebruik, whatever, uberhaupt, by 
the way, kids. Cornelisse wist overal 
een anekdote bij te vertellen en in 
de pauze ging het vrolijk door rond 
de signeertafel. Paulien Cornelisse is 
psycholoog en haar observaties van 
de taal en wat dat zegt over mensen, 
geeft een aardig beeld van de heden-
daagse communicatie.

Kinderen
Na de volwassenen zijn de kinderen 
aan de beurt in de kinderboekenweek 
van 7 tot 17 oktober. Het thema van 
de kinderboekweek zal echter ook 
volwassenen aanspreken: ‘Eten en 
snoepen’. Op 14 oktober zal Sylvia 
Vanden Heede, bekend van de Vos 
en Haas-boeken voorlezen. Voor de 
liefhebbers is er van 15 tot 24 oktober 
een tentoonstelling ‘Ex Libris 40-45’ 
in samenwerking met de Stichting 
Kunst en Cultuur in De Bilt. 
Op 19 november is Nelleke Noor-
dervliet te gast bij het RIVM. Meer 
informatie over de diverse activi-
teiten is te vinden op de website:  
www.bouwmanboeken.nl.

Hilarische avond met Paulien Cornelisse 
door Sylvia van der Laan

De herfst is weer in aantocht en dat betekent dat er bij boekhandel Bouwman een aantal interessante 
activiteiten plaatsvinden. Auteurs komen voorlezen uit eigen werk, er is een tentoonstelling 

en de Kinderboekenweek van 2009 is bijna aangebroken. 

Paulien Cornelisse: 'Mieters' zou 
eigenlijk weer terug moeten komen.

Muziek in 
het van Boetzelaerpark 

Zondag 27 september is het van Boetzelaerpark een oase van muziek. Het 
belooft weer een bijzondere middag voor jong en oud te worden. De toe-
gang is gratis! Vanaf 14.00 uur kan men wandelend door het park genieten 
van accordeonmuziek, een klassiek strijkje en onverwachte ontmoetingen 
met leden van toneelvereniging Steeds Beter. Om half drie starten de work-
shops kleutermuziek en muziek voor kinderen. Voor volwassenen zijn er 
workshops djembee en dansen. Iedereen kan meedoen, alleen toekijken kan 
natuurlijk ook. Om drie uur is de tweede ronde workshops, om half vier de 
derde. Tussendoor kan er wat gedronken worden in de theetent, waar de 
theetantes de scepter zwaaien. Tot slot is er om 16.00 uur een swingend 
optreden van The Indigo Big Band op het grote veld.
De middag wordt georganiseerd door De Culturele Tak, onderdeel van de 
Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark en is mogelijk dankzij 
sponsoring  door de Gemeente De Bilt, culturele fondsen en sponsoren uit 
het bedrijfsleven.

Bij voorgaande jaargangen was er altijd een goede belangstelling voor 
parkmuziek.



Bel 0346 211992

of mail naar

info@vierklank.nl
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Veel wordt er geschreven over de 
ernst van de Mexicaanse griep die 
tot dit moment eigenlijk nog wel lijkt 
mee te vallen. Hoewel het aantal men-
sen dat de griep krijgt niet meer wordt 
bijgehouden, maar wel het aantal zie-
kenhuisopnames in verband met de 
Mexicaanse griep, is wel duidelijk dat 
het momenteel niet explosief stijgt. 
Daarbij moet wel gesteld worden 
dat in de herfst en winterperiode de 
weerstand vaak wat afneemt waar-
door er juist dan meer kans is op een 
besmetting. Voor gezonde mensen is 
griep meestal geen gevaarlijke ziekte, 
voor kwetsbare mensen kunnen com-
plicaties als longontsteking gevaarlijk 
zijn. Daarom ook worden mantelzor-
gers en zorgverleners, die dus vaak 
met kwetsbare mensen in aanraking 
komen, opgeroepen om zich te laten 
inenten, waardoor besmetting voor-
komen kan worden. 

Tijdstippen 
De jaarlijkse griepprik vanuit de huis-
artsenpraktijken Molenweg (Maar-
tensdijk) en Westbroek, wordt rond 
half oktober verstrekt. Huisartsen-
praktijk Van Leeuwen (Maartensdijk) 
en De Jong Schouwenburg (Groene-
kan) verstrekken deze jaarlijks terug-
kerende prik eind oktober. De tijd 
die verplicht tussen deze prik en 
de Mexicaanse griepprik moet zitten 
bedraagt in ieder geval twee weken. 
De huisartsen, verbonden aan de twee 

eerstgenoemde praktijken, starten 
begin november dus met de vac-
cinatie tegen de Mexicaanse griep. 
Huisartsenpraktijk Van Leeuwen en 
De Jong Schouwenburg verstrekken 
de Mexicaanse griepprik vanaf half 
november. 

Zorgverleners
Zowel huisarts Bentz van den Berg 
als zijn collega Mientjes benadrukt de 
noodzaak om ook mantelzorgers en 
zorgverleners in te enten. Mantelzor-
gers zijn geen beroepsmatige zorg-
verleners. Mantelzorgers zijn mensen 

die, uit liefde en persoonlijke betrok-
kenheid, zorgen voor hun zieke of 
gehandicapte kinderen, ouders, fami-
lieleden, vrienden of buren. 
Mantelzorgers staan niet geregistreerd 
bij de huisarts en worden via De 
Vierklank dus opgeroepen om zich 
te melden bij hun huisarts. Ook men-
sen die in de zorgverlening werken 
en niet via hun werkgever worden 
ingeënt worden opgeroepen om zich 
te melden bij hun huisarts. Er zijn 
voldoende vaccinaties besteld om alle 
hierboven beschreven doelgroepen in 
te enten.

Huisartseninformatie jaarlijkse griepprik 
en Mexicaanse griepprik 

Oproep aan mantelzorgers en zorgverleners
door Marijke Drieenhuizen 

De huisartsen van de vier huisartsenpraktijken in de kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk 
hebben afspraken gemaakt rond het verstrekken van informatie over de jaarlijkse griepprik 

en de Mexicaanse griepprik. Mensen die behoren tot de risicogroepen krijgen voor het verstrekken van beide 
prikken een oproep thuis gestuurd. Daarnaast worden, op advies van het ministerie van Volksgezondheid 

Welzijn en Sport, ook mensen verzocht zich te melden bij hun huisarts die mantelzorger of zorgverlener zijn. 
Ook zij komen ook in aanmerking voor de Mexicaanse griepprik.

Zowel huisarts Mientjes (links) als zijn collega Bentz van den Berg benadrukt 
de noodzaak om ook mantelzorgers en zorgverleners in te enten.

Gewijzigde openingstijden 
Stomerij Maertensplein

door Marijke Drieenhuizen

Of de economische recessie de reden is dat er duidelijk minder 
mensen kleding laten reinigen is niet met zekerheid te stellen, maar 

het is wel zeker dat sinds november 2008 minder mensen de zaak van 
Nellie de Jong bezoeken. Om de kosten te drukken heeft ze daarom 

besloten dat er op korte termijn en hopelijk slechts tijdelijk, 
een aantal uren per week minder gewerkt gaat worden.

Behalve minder stoomgoed lijken mensen ook minder bereid om kleding 
en schoenreparaties uit te laten voeren en tassen, sokken en schoenonder-
houdspullen aan te schaffen. Als extra inkomstenbron is er daarom enige 
tijd geleden begonnen met een overhemdenstrijkservice. De verwachting 
blijft dat als er betere tijden komen, ook weer meer mensen gebruik zullen 
gaan maken van de mogelijkheden die deze stomerij biedt. 

Duidelijkheid
Nellie de Jong geeft met nadruk en herhaaldelijk aan niet met dit nieuws in 
de krant te willen om zielig te doen maar om duidelijkheid te verschaffen 
naar haar klanten. ‘Deze slechte periode hadden wij vooraf natuurlijk niet 
kunnen voorzien en omdat we nog in een aanloopfase zaten, konden we 
het financieel nog niet opvangen en moet er nu echt wat gebeuren. Sinds 
februari is het tijdelijke contract opgezegd van een van de medewerksters 
en ook voor een andere vaste kracht is de ontslagprocedure in gang gezet’. 
Nellie gaat voorlopig alleen haar zaak draaiende houden, maar om dat ook 
voor haar zelf verantwoord te doen wel een aantal uren per week minder. 
‘Ik hoop dat dit slechts een tijdelijke dip is en blijf vertrouwen hebben in 
de toekomst’. 

Nieuwe openingstijden
Er worden geen taken afgestoten, het betreft hier alleen een verandering 
in de openingstijden. Stomerij Maertensplein zal vanaf maandag 5 oktober 
voorlopig de gehele maandag gesloten zijn, van dinsdag tot en met vrijdag 
is de zaak open van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 
uur. 

In het kader van deze doelstellingen 
organiseert men nu een ‘langlopende’ 
fotowedstrijd met als rode draad the-
ma’s het platteland, het Noorderpark 
en de vier seizoenen. De fotowed-
strijd start op 21 september 2009 en 
loopt door tot 21 juni 2010. Gedu-
rende deze 9 maanden is men in de 
gelegenheid foto’s te maken en in te 
leveren. Er is bewust gekozen voor 
een lange periode zodat alle seizoe-
nen kunnen worden benut. Ook foto’s 
van de zomer van 2009 die wel in het 
betreffende gebied zijn gemaakt, kun-
nen worden ingezonden. 

Voorwaarden
De voorwaarden zijn eenvoudig:

•  De foto’s zijn in het tijdsbestek in 
het Noorderpark door de deelnemer 
zelf gemaakt.

•  Worden afgedrukt (Maximaal A4 
formaat) ingeleverd.

•  De foto’s moeten voorzien zijn van 
de naam, adres en woonplaats van 
de deelnemer en erop moet zijn 
aangegeven waar en wanneer ze zijn 
gemaakt.

•  Foto’s worden bij inlevering eigen-
dom van de Agrarische Natuurver-
eniging 'Noorderpark'.

In verband met de lopende spon-
sorwerving kan nog niet worden 
ingegaan op de beschikbare gestelde 
prijzen. Via dit medium zal daarover 
nadere informatie worden verstrekt. 
De prijsuitreiking zal waarschijnlijk 
plaatsvinden begin oktober 2010.
Verdere info is te verkrijgen bij het 
inleveradres: e.h.blaauwendraad@
hetnet.nl, Kooijdijk 9 3615 AA te 
Westbroek.

Fotowedstrijd Noorderpark
De agrarische natuurvereniging ‘Noorderpark’ heeft een aantal doelstellingen, zoals het behouden 

en ontwikkelen van een ‘natuurlijke’ en ‘landschappelijk aantrekkelijke’ omgeving, burgers van jong
tot oud en overheden en bedrijven op alle mogelijke wijze bij een natuurlijk platteland betrekken 

en mede daardoor een kwalitatieve bijdrage leveren aan de beleefbaarheid van het platteland 
in de vorm van recreatie, rust en ontspanning. 



Special
VOORWOORD

Werken aan onze veiligheid
De gemeente De Bilt is een veilige omgeving om in te wonen en dát moeten we zo 
houden. Je veilig voelen in de plaats waar je woont is een groot goed. Als burgemeester 
en inwoner van de gemeente De Bilt, vind ik dit een eerste levensbehoefte voor ieder-
een. Jong en oud, man en vrouw, iedere inwoner van onze samenleving verdient het 
om zich zonder angst op straat te begeven en ’s nachts rustig te kunnen slapen. 
Ik zie het dan ook als mijn belangrijke taak en die van de gemeente, om uw veiligheid 
te waarborgen. 

Partners in veiligheid
Uiteraard kunnen wij dit niet alleen en 
werken wij samen met onze partners aan 

uw veiligheid. Dit 
zijn de politie, 
het Openbaar 
Ministerie, wel-
zijnsorganisaties, 
woningbouwvereni-
ging SSW, bureau 
HALT, jeugdzorg, 
onderwijsinstellin-
gen, ondernemers 

(horeca en winkeliers) en uiteraard onze 
brandweer De Bilt. Ik wil dan ook graag van 
deze special gebruik maken om hen aan 
u voor te stellen en in de schijnwerpers te 
zetten. Deze mensen zetten zich in voor 
ons allemaal. Wij kunnen altijd een beroep 
op ze doen. Sommigen van hen riskeren 
zelfs hun eigen veiligheid om ons te helpen 
op het moment dat wij in nood zijn. Ik ben 
er trots op om met deze mannen en 
vrouwen te werken. 

Veiligheid is ieders 
verantwoordelijkheid
Daarnaast wil ik via deze special een 
beroep doen op u. Ook ú heeft een 
verantwoordelijkheid op het gebied van 
veiligheid in de gemeente waarin wij 

wonen. Uw eigen veiligheid, maar ook 
die van uw buren en andere inwoners van 
de gemeente. Zo kunt u bijvoorbeeld als 
vrijwilliger bij de brandweer gaan werken, 
maar u kunt ook extra alert zijn als uw 
buren op vakantie zijn, het melden als 
u overlast in uw wijk ervaart of u houden 
aan de maximumsnelheid op de weg.

Wat kunt u van 
de rubriek verwachten?
Vanaf vandaag leest u in de veiligheids-
rubriek op de gemeentepagina hoe wij 
werken aan veiligheid. Ik wil u informeren 
over de acties die wij onder nemen en u 
laten zien dat wij hard werken aan een 
veilige gemeente.
Verschillende aspecten rondom het thema 
veiligheid worden beschreven. Deze 
onderwerpen zijn te herkennen aan het 
logo Veilig De Bilt. Alle partijen waarmee 
wij samenwerken komen in deze rubriek 
aan bod. Zij vertellen over hun werk, maar 
geven u ook tips om uw veiligheid te ver-
beteren. Ik vraag u om deze tips ter harte 
te nemen en met ons mee te werken, want 
alleen samen kunnen wij zaken als crimina-
liteit en overlast voorkomen en bestrijden. 

Burgemeester Arjen Gerritsen

Integraal Veiligheidsplan
De gemeente werkt op het gebied van veiligheid samen met diverse partijen. Om alle 
acties rondom veiligheid te coördineren en om te zorgen dat alle partijen optimaal 
samenwerken, maakt de gemeente om de vier jaar een nieuw Integraal Veiligheidsplan 
(IVP). Dit plan bepaalt de kaders en doelstellingen voor de komende jaren op het 
gebied van veiligheid. De gemeente werkt in het IVP samen met de politie, het 
Openbaar Ministerie, welzijnsorganisaties, woningbouwvereniging SSW, bureau HALT, 
jeugdzorg, onderwijsinstellingen en ondernemers (horeca en winkeliers). 

Prioriteiten uit het IVP
Prioriteiten voor de gemeente 
in het plan zijn:
• de aanpak van jeugdoverlast;
• fi etsdiefstal en diefstal uit auto’s;
• inbraak in woningen;
• vernielingen; 
• huiselijk geweld.
Daarnaast richt de gemeente zich ook op 
de aansluiting bij het Veiligheidshuis in 
Amersfoort (veelplegers, huiselijk geweld, 
nazorg ex-gedetineerden), alcoholmati-
ging en drugspreventie. In het Integraal 
Veiligheidsplan is veel aandacht voor 
jongeren. 

Hoe wordt het IVP gebruikt? 
Bij het Integraal Veiligheidsplan hoort een 
uitvoeringsprogramma. Hierin staat wat 
er precies gedaan wordt om aan boven-
staande prioriteiten iets te doen en hoe dat 
voor u als inwoner zichtbaar is. U kunt bij-
voorbeeld denken aan de volgende acties:
• Themagesprekken op scholen over bij-

voorbeeld alcohol- en drugsgebruik;
• De Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) 

die geplaatst is in Groenekan;
• De campagne “houd de dief! … Buiten 

de deur” die zich richt op dingen die u als 
inwoner kunt doen om woninginbraak te 
voorkomen.

Planning
Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan wordt 
eind deze maand aan de gemeenteraad 
voorgelegd. De gemeenteraad kan dit plan 
dan vaststellen. In het najaar wordt het 
uitvoeringsprogramma opgesteld, zodat er 
in 2010 gestart kan worden met een nieuwe 
actielijst. Het IVP 2005–2009 kunt u vinden 
op www.debilt.nl onder Wonen en Leven > 
Openbare Orde en Veiligheid. 

Wat kunt u over het IVP 
verwachten in de rubriek?
De acties die voortkomen uit 
de uitvoeringsagenda worden 

uitgelegd in de rubriek. Zo krijgt u een 
idee wat er gemeentebreed gebeurd om 
het IVP handen en voeten te geven. 

Voor meer informatie over het Integraal 
Veiligheidsplan kunt u contact opnemen 
met de gemeente via info@debilt.nl of 
t (030) 228 94 11.

ActieTeam Jongeren
Jeugdoverlast is één van de prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan. Het gaat dan 
met name om geluidsoverlast (scheuren met auto’s en scooters, schreeuwen etc.), 
alcohol- en drugsgebruik en het achterlaten van rommel. Om deze vormen van overlast 
te voor komen en te bestrijden is het ActieTeam Jongeren opgericht. Dit team is een 
samen werkingsverband tussen gemeente, politie, jeugdwerk, woonstichting SSW en 
Vitras dat zich richt op hangjongeren en het bestrijden van overlast door jeugd. In het 
ActieTeam Jongeren wordt de overlast door jongeren in de gemeente in kaart gebracht 
en wordt de aanpak hiervan op elkaar afgestemd. 

Wat doet de politie aan veiligheid?
De politie zorgt ervoor dat u rustig en veilig kunt leven in uw wijk. Oftewel: de politie 
werkt aan een veilige en leefbare samenleving. Politiewerk varieert van het uitdelen 
van een bekeuring tot het oplossen van moord. Daarnaast houdt zij toezicht op plaat-
sen waar een verhoogd risico op criminaliteit en overlast is. De politie is altijd voor uw 
veiligheid in bedrijf, 24 uur per dag. Zij is binnen tien minuten aanwezig bij levens-
bedreigende en verdachte situaties. Politiewerk vergt tact, zelfbeheersing en door-
tastend optreden.

Platform Respectvol Samenleven De Bilt
Veiligheid en respect zijn nauw met elkaar verbonden. Immers, in een samenleving 
waar veel respect en begrip is voor elkaar, voelt u zich sneller veilig en vertrouwd. 
Daarom is het Platform Respectvol Samenleven opgericht. Het doel van het Platform is 
om elkaar beter te leren begrijpen, zodat we samen kunnen werken aan een gemeente 
waarin we met respect voor elkaar kunnen leven. 

De Brandweer gaat voor u door het vuur!
De brandweer De Bilt staat bekend om het blussen van branden. Zij doet echter veel 
meer, zoals hulp verlenen bij ongevallen en stormschade, het leegpompen van onder-
gelopen kelders en zij redt uw kat als die hoog in de boom is gekropen en er niet meer 
uit durft. Maar ook als u uw sleutel bent vergeten en uw huis niet meer in kunt of als u 
vast komt te zitten in de lift staat de brandweer voor u klaar. Bij rampenbestrijding en 
crisisbeheersing heeft de brandweer een coördinerende rol. Samen met andere hulp-
organisaties waakt de brandweer over uw veiligheid. Kortom, de brandweer De Bilt 
gaat voor u door het vuur! 

Het ActieTeam bezoekt regelmatig ont-
moetingsplekken waar jongeren samen-
komen. Zo krijgt het inzicht in de speci-
fi eke problematiek en kan zij de overlast 
op maat aanpakken. De integrale aanpak 
van het ActieTeam Jongeren heeft al veel 
kleine en grote successen geboekt. 

Samen met u overlast bestrijden
Het ActieTeam Jongeren wil in samen-
werking met u overlast in de gemeente 
terugdringen. Zij richt zich naast jonge-
ren ook op ouders en omwonenden. Het 
team wil daarnaast met jong en oud de 

sociale samenhang in de buurt verbeteren. 
Daarom organiseert het team regelmatig 
bijeenkomsten met als doel meer begrip 
voor elkaar te krijgen, elkaar beter te leren 
kennen en samen concrete oplossingen te 
bedenken. U kunt altijd bij het ActieTeam 
terecht als u overlast door jongeren wilt 
melden of mee wilt denken. Dit kan via 
info@debilt.nl of (030) 228 94 11. 

Wat kunt u van het 
ActieTeam Jongeren 
verwachten in de rubriek?
In de rubriek geeft het 

ActieTeam u inzicht in de situatie in 
de gemeente De Bilt en op welke manier 
de verschillende vormen van overlast 
door jongeren in de gemeente aange-
pakt worden. Daarnaast geeft het team 
hier voorbeelden van successen die 
het heeft geboekt en worden vertegen-
woordigers uit het team voorgesteld. 
Uiteraard geeft het team u ook tips over 
wat u kunt doen als u overlast ervaart en 
staat het team open voor uw suggesties!

Wijkteams gemeente De Bilt
In de gemeente De Bilt werken wijkteams 
aan de veiligheid in de wijken. De teams 
bestaan uit wijkagenten, wijkteamleden, 
een wijksecretariaat en wijkchef. Zij pakken 
de problemen in de wijk aan. De wijkagent 
is uw eerste aanspreekpunt. Samen met 
partners zoals gemeente, wijkcommissies, 
winkeliers, woningbouwverenigingen, 
scholen en ú als burger, verbetert de wijk-
agent de veiligheid in uw wijk. 

Bereikbaarheid 
Bij spoedeisende en levensbedreigende 
situaties, maar ook bij heterdaad meldin-
gen van misdrijven of verdachte situaties, 
belt u het alarmnummer 112. Geen spoed, 
wel politie nodig? U kunt uw wijkteam 
bereiken via het landelijke telefoon-
nummer 0900-8844 (lokaal tarief ). Bent u 
op de hoogte van een misdrijf, maar durft 
u geen melding te doen bij de politie? Dan 
kunt u bellen met de anonieme meldlijn 
‘M’ via 0800-7000 (gratis). Deze telefoon-
nummers zijn 24 uur per dag bereikbaar. 

• Bezoekadres: Hessenweg 194D, De Bilt
• Openingstijden: ma t/m do 9.00–16.30 

uur; vr 9.00–21.00 uur; za en zo gesloten. 
• De politie is aanwezig op het Servicepunt 

van de gemeente in Dijckstate, Maertens-
plein, Maartensdijk ma 18.00–19.00 uur 
en do 9.00–10.00 uur. 

• Buiten de openingstijden kunt u 24 uur 
per dag terecht bij het districtsbureau 
aan de Utrechtseweg 141 in Zeist. 

Doe altijd aangifte!
De politie vraagt u om bij een strafbaar feit 
altijd aangifte te doen. Oók als het in uw 
ogen om een ‘klein’ misdrijf gaat waarbij u 
weinig schade heeft geleden. Want alleen 
wanneer de politie weet op welke plaatsen 
misdrijven gepleegd worden, kan zij goed 
en gericht haar werk doen. Uw aangifte is 
dus belangrijk! In een aantal gevallen is het 
ook mogelijk om via internet aangifte te 
doen. Zie voor meer informatie 
www.politie.nl/utrecht.

Wat kunt u van 
de politie verwachten 
in de rubriek?
In de rubriek geeft de politie 

u tips die u helpen om veilig te leven. 
U kunt denken aan tips tegen woning-
inbraak, wat te doen in een onveilige 
situatie op straat en hoe u autodiefstal 
kunt voorkomen. Daarnaast houdt de 
politie u via de rubriek op de hoogte 
van projecten, stelt zij uw wijkagenten 
aan u voor en informeert zij u over de 
werkzaamheden van de wijkagenten.

In het Platform zijn verschillende vertegen-
woordigers vanuit educatieve- en maat-
schappelijke instellingen en de gemeente 
actief. Dit zijn onder andere burgemeester 
Gerritsen, de oud-burgemeester Tchernoff, 
de heer Poot als initiatiefnemer, vertegen-
woordigers van Biltse sportverenigingen, 
Woonstichting SSW, de Raad van kerken 
De Bilt e.o., de Moskee, scholen (basis- en 
voortgezet onderwijs) en jongerenorgani-
saties Jeugdpunt en El Andalus. Deze leden 
vormen een denktank die op een crea-
tieve en inspirerende manier oplossingen 
bedenkt en uitvoert voor een respectvolle 
samenleving. 

Activiteiten
De leden van het Platform organiseren 
diverse activiteiten in de gemeente. Zo 
zijn er bijvoorbeeld discussiebijeenkom-
sten over Leefregels, de fi lm Fitna, en 
nemen leden van het Platform deel aan 
discussieavonden van wijkraden en de 
Jongerenraad. Ook spreekt het Platform 
met vertegenwoordigers van F.C. De Bilt en 
S.C.H.C. over respect voor elkaar tijdens 
het sporten. Daarnaast is respect op school 
een belangrijk aandachtspunt voor het 
Platform. Hierover verzorgen de leden van 
het Platform jaarlijks lessen op scholen in 
de gemeente. 

Wat kunt u van 
het Platform verwachten 
in de rubriek?
In de rubriek vertelt het 

platform over haar lustrumviering 
op 12 november, over de Dag van de 
Respect en over acties en activiteiten 
die het Platform organiseert. 

Contact
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief of 
het doorgeven van suggesties, wensen en 
opmerkingen kunt u contact opnemen:
• Ada van Dis 

VVSO WVT
Talinglaan 10, 3721 ea Bilthoven
t (030) 228 49 76
info@vvsowvt.nl 

Nieuws en informatie over activiteiten kunt 
u vinden op: www.respectvol-debilt.nl.

Vrijwillig werken aan uw veiligheid
Wist u dat het brandweerteam grotendeels 
bestaat uit vrijwilligers? En dat u dus ook 
brandweerman/vrouw kunt worden? De 
vrijwilligers zijn enthousiaste en verant-
woordelijke mensen die hun vrije tijd voor 
u inzetten. Het brandweervak is boeiend, 
sportief en uitdagend en draait om de vei-
ligheid van mensen en dieren. Kijk op www.
debilt.nl als u interesse heeft of neem con-
tact op via onderstaand telefoonnummer. 
Bij spoedeisende situaties belt u het 
 alarmnummer 112.

Om er voor te zorgen dat de vrijwillige 
brandweermensen hun taak kunnen uit-
oefenen werken dertien mensen beroeps-
matig bij de brandweer De Bilt. Zij zijn ook 
allemaal vrijwilliger en houden kantoor in 

de hoofdpost aan de Leijenseweg 40, 
3712 bd in Bilthoven,t (030) 229 12 12. 

Wat kunt u van 
de brandweer verwachten 
in de rubriek?
In de rubriek geeft de brand-

weer tips voor uw veiligheid. Zo kunt u 
denken aan tips hoe u brand kunt voor-
komen, hoe u veilig kunt barbecuen, hoe 
u veilig kunt werken, wat u moet doen 
als het brandalarm afgaat en informatie 
over rookmelders. Maar de brandweer 
houdt u via deze pagina ook op de 
hoogte van haar mooie werk! 

 Diefstal uit auto
Het gestegen aantal aangiftes van diefstal uit auto 
is in 2007 omgebogen in een daling, die zich in 2008 
blijft voortzetten. Het blijft belangrijk om de auto 
leeg achter te laten. 

 Fietsdiefstal
Het aantal aangiften van fi etsdiefstal is in 2008 t.o.v. 
2002 met 43% afgenomen. Advies richting de burger 
is om de fi ets dubbel op slot te zetten, dus ook met 
kettingslot aan een vast voorwerp.

 Inbraak woning
Tot 2007 daalde het aantal aangiften van diefstal/
inbraak woning aanzienlijk, maar in 2008 zien we 
een regionale stijging van het aantal woninginbra-
ken en dit behoeft extra aandacht. Ook dit jaar zal 
er weer een campagne houd de dief buiten de deur 
gevoerd worden.

 Jeugdoverlast
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in 2008 
weer aanzienlijk gedaald en ligt in vergelijking tot 
de overige gemeenten in Utrecht onder het gemid-
delde. Het Actieteam Jongeren is druk bezig de 
overlast verder te verminderen o.a. door gecoördi-
neerde inzet van diverse partners en het organiseren 
van bijeenkomsten.
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Uw gemeente werkt aan Veiligheid en Respect!
De gemeente werkt op verschillende 
gebieden aan uw veiligheid. In deze 
special leest u hier meer over.

Van beleid tot uitvoering 
Het blauw op straat is één van de eerste 
zaken waar u aan denkt bij het begrip 
‘veiligheid’. Maar uw gemeente doet 
meer dan dat. Alle taken die zorgen voor 
een veilige gemeente De Bilt zijn voor het 
komende jaar vastgelegd in het Integraal 
Veiligheidsplan (IVP). De gemeente werkt 
nauw samen met o.a. de politie in diverse 
campagnes en acties. Hierbij kunt u 
denken aan campagnes voor anti-inbraak, 
stop huiselijk geweld, anti fi ets- en auto-
diefstal. Daarnaast is een belangrijk onder-
deel crisis- en rampenbestrijding. 
De Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
van de gemeente zorgen ervoor dat inwo-
ners zich op straat houden aan de regels 
die gelden binnen de gemeente. Regels 
die zijn opgesteld om op een veilige en 
prettige manier met elkaar samen te leven. 
Maar bovenal is de BOA een aanspreekpunt 
voor inwoners. 

Veiligheid in de Openbare Ruimte
De inrichting van de openbare ruimte 
speelt ook een belangrijke rol in de 
beleving van veiligheid bij u als inwoner. 
U kunt hierbij denken aan een goed 
verlichte fi etstunnel, een ‘hufter-
proof’ gemaakte speeltuin of Jongeren 
Ontmoetingsplek (JOP). Ook de 

verkeersveiligheid is een belangrijk 
aandachtspunt voor de gemeente. Zij is 
continue bezig om dit zoveel mogelijk 
te optimaliseren en daarbij rekening te 
houden met de verschillende groepen 
mensen die in deze gemeente wonen. 
De gemeente wordt hierin regelmatig 
geadviseerd door de Fietsersbond en het 
Gehandicaptenplatform. Ook werkt de 
gemeente nauw samen met politie, 
brandweer en 3VO. 

Veiligheid en respect 
in de samenleving
Daarnaast staan onderwerpen als discri-
minatie, integratie en jeugdwerk hoog 
op de agenda. De gemeente stimuleert 
activiteiten op het gebied van sport, cul-
tuur, sociaal-cultureel werk, ouderen- en 
jongerenwerk en ondersteunt vrijwilligers-
werk. De gemeente levert zo een actieve 
bijdrage aan het verbeteren van de woon- 
en leefomgeving, aan het bevorderen van 
de maatschappelijke participatie en aan 
de zelfredzaamheid van mensen in deze 
gemeente. Dit doet zij in overleg met 
buurtbewoners, maatschappelijke- en 
vrijwilligersorganisaties, wijkorganisaties 
en bewonerscommissies. 

Wijk- en dorpsgericht werken: 
link tussen uw wijk en de gemeente
U kunt zelf ook bijdragen aan een prettige 
leefomgeving. De gemeente werkt name-
lijk aan een gebiedsgerichte benadering 

als het gaat om bijvoorbeeld uw veiligheid, 
verkeer en de inrichting van de openbare 
ruimte: het Wijk- en dorpsgericht werken. 
Wijk- en dorpsgericht werken wil uw 
invloed op en betrokkenheid bij uw woon- 
en leefomgeving vergroten. Hierbij zijn de 
wijkcontactambtenaren de link tussen uw 
wijk en de gemeente. Zij inventariseren 
suggesties en knelpunten uit de wijk en 
maken dit bespreekbaar. Ook stimuleren 
zij de samenwerking in de wijk. Wilt u meer 
weten over Wijk- en dorpsgericht werken? 
Zie dan www.debilt.nl > Wonen en Leven > 
Wijk- en dorpsgericht werken. 

Wat kunt u van 
de gemeente verwachten 
in de rubriek? 
In de rubriek leest u meer over 

de diverse activiteiten die de gemeente 
uitvoert om voor u een prettig woon- en 
leefklimaat te creëren én te behouden. 

Contact
Heeft u vragen voor de gemeente over 
dit onderwerp? Neem dan contact op 
via info@debilt.nl of t (030) 228 94 11. 
Ook kunt u langskomen bij het gemeente-
huis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in 
Bilthoven, of schrijven naar Postbus 300, 
3720 ah Bilthoven. 



Special
VOORWOORD

Werken aan onze veiligheid
De gemeente De Bilt is een veilige omgeving om in te wonen en dát moeten we zo 
houden. Je veilig voelen in de plaats waar je woont is een groot goed. Als burgemeester 
en inwoner van de gemeente De Bilt, vind ik dit een eerste levensbehoefte voor ieder-
een. Jong en oud, man en vrouw, iedere inwoner van onze samenleving verdient het 
om zich zonder angst op straat te begeven en ’s nachts rustig te kunnen slapen. 
Ik zie het dan ook als mijn belangrijke taak en die van de gemeente, om uw veiligheid 
te waarborgen. 

Partners in veiligheid
Uiteraard kunnen wij dit niet alleen en 
werken wij samen met onze partners aan 

uw veiligheid. Dit 
zijn de politie, 
het Openbaar 
Ministerie, wel-
zijnsorganisaties, 
woningbouwvereni-
ging SSW, bureau 
HALT, jeugdzorg, 
onderwijsinstellin-
gen, ondernemers 

(horeca en winkeliers) en uiteraard onze 
brandweer De Bilt. Ik wil dan ook graag van 
deze special gebruik maken om hen aan 
u voor te stellen en in de schijnwerpers te 
zetten. Deze mensen zetten zich in voor 
ons allemaal. Wij kunnen altijd een beroep 
op ze doen. Sommigen van hen riskeren 
zelfs hun eigen veiligheid om ons te helpen 
op het moment dat wij in nood zijn. Ik ben 
er trots op om met deze mannen en 
vrouwen te werken. 

Veiligheid is ieders 
verantwoordelijkheid
Daarnaast wil ik via deze special een 
beroep doen op u. Ook ú heeft een 
verantwoordelijkheid op het gebied van 
veiligheid in de gemeente waarin wij 

wonen. Uw eigen veiligheid, maar ook 
die van uw buren en andere inwoners van 
de gemeente. Zo kunt u bijvoorbeeld als 
vrijwilliger bij de brandweer gaan werken, 
maar u kunt ook extra alert zijn als uw 
buren op vakantie zijn, het melden als 
u overlast in uw wijk ervaart of u houden 
aan de maximumsnelheid op de weg.

Wat kunt u van 
de rubriek verwachten?
Vanaf vandaag leest u in de veiligheids-
rubriek op de gemeentepagina hoe wij 
werken aan veiligheid. Ik wil u informeren 
over de acties die wij onder nemen en u 
laten zien dat wij hard werken aan een 
veilige gemeente.
Verschillende aspecten rondom het thema 
veiligheid worden beschreven. Deze 
onderwerpen zijn te herkennen aan het 
logo Veilig De Bilt. Alle partijen waarmee 
wij samenwerken komen in deze rubriek 
aan bod. Zij vertellen over hun werk, maar 
geven u ook tips om uw veiligheid te ver-
beteren. Ik vraag u om deze tips ter harte 
te nemen en met ons mee te werken, want 
alleen samen kunnen wij zaken als crimina-
liteit en overlast voorkomen en bestrijden. 

Burgemeester Arjen Gerritsen

Integraal Veiligheidsplan
De gemeente werkt op het gebied van veiligheid samen met diverse partijen. Om alle 
acties rondom veiligheid te coördineren en om te zorgen dat alle partijen optimaal 
samenwerken, maakt de gemeente om de vier jaar een nieuw Integraal Veiligheidsplan 
(IVP). Dit plan bepaalt de kaders en doelstellingen voor de komende jaren op het 
gebied van veiligheid. De gemeente werkt in het IVP samen met de politie, het 
Openbaar Ministerie, welzijnsorganisaties, woningbouwvereniging SSW, bureau HALT, 
jeugdzorg, onderwijsinstellingen en ondernemers (horeca en winkeliers). 

Prioriteiten uit het IVP
Prioriteiten voor de gemeente 
in het plan zijn:
• de aanpak van jeugdoverlast;
• fi etsdiefstal en diefstal uit auto’s;
• inbraak in woningen;
• vernielingen; 
• huiselijk geweld.
Daarnaast richt de gemeente zich ook op 
de aansluiting bij het Veiligheidshuis in 
Amersfoort (veelplegers, huiselijk geweld, 
nazorg ex-gedetineerden), alcoholmati-
ging en drugspreventie. In het Integraal 
Veiligheidsplan is veel aandacht voor 
jongeren. 

Hoe wordt het IVP gebruikt? 
Bij het Integraal Veiligheidsplan hoort een 
uitvoeringsprogramma. Hierin staat wat 
er precies gedaan wordt om aan boven-
staande prioriteiten iets te doen en hoe dat 
voor u als inwoner zichtbaar is. U kunt bij-
voorbeeld denken aan de volgende acties:
• Themagesprekken op scholen over bij-

voorbeeld alcohol- en drugsgebruik;
• De Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) 

die geplaatst is in Groenekan;
• De campagne “houd de dief! … Buiten 

de deur” die zich richt op dingen die u als 
inwoner kunt doen om woninginbraak te 
voorkomen.

Planning
Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan wordt 
eind deze maand aan de gemeenteraad 
voorgelegd. De gemeenteraad kan dit plan 
dan vaststellen. In het najaar wordt het 
uitvoeringsprogramma opgesteld, zodat er 
in 2010 gestart kan worden met een nieuwe 
actielijst. Het IVP 2005–2009 kunt u vinden 
op www.debilt.nl onder Wonen en Leven > 
Openbare Orde en Veiligheid. 

Wat kunt u over het IVP 
verwachten in de rubriek?
De acties die voortkomen uit 
de uitvoeringsagenda worden 

uitgelegd in de rubriek. Zo krijgt u een 
idee wat er gemeentebreed gebeurd om 
het IVP handen en voeten te geven. 

Voor meer informatie over het Integraal 
Veiligheidsplan kunt u contact opnemen 
met de gemeente via info@debilt.nl of 
t (030) 228 94 11.

ActieTeam Jongeren
Jeugdoverlast is één van de prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan. Het gaat dan 
met name om geluidsoverlast (scheuren met auto’s en scooters, schreeuwen etc.), 
alcohol- en drugsgebruik en het achterlaten van rommel. Om deze vormen van overlast 
te voor komen en te bestrijden is het ActieTeam Jongeren opgericht. Dit team is een 
samen werkingsverband tussen gemeente, politie, jeugdwerk, woonstichting SSW en 
Vitras dat zich richt op hangjongeren en het bestrijden van overlast door jeugd. In het 
ActieTeam Jongeren wordt de overlast door jongeren in de gemeente in kaart gebracht 
en wordt de aanpak hiervan op elkaar afgestemd. 

Wat doet de politie aan veiligheid?
De politie zorgt ervoor dat u rustig en veilig kunt leven in uw wijk. Oftewel: de politie 
werkt aan een veilige en leefbare samenleving. Politiewerk varieert van het uitdelen 
van een bekeuring tot het oplossen van moord. Daarnaast houdt zij toezicht op plaat-
sen waar een verhoogd risico op criminaliteit en overlast is. De politie is altijd voor uw 
veiligheid in bedrijf, 24 uur per dag. Zij is binnen tien minuten aanwezig bij levens-
bedreigende en verdachte situaties. Politiewerk vergt tact, zelfbeheersing en door-
tastend optreden.

Platform Respectvol Samenleven De Bilt
Veiligheid en respect zijn nauw met elkaar verbonden. Immers, in een samenleving 
waar veel respect en begrip is voor elkaar, voelt u zich sneller veilig en vertrouwd. 
Daarom is het Platform Respectvol Samenleven opgericht. Het doel van het Platform is 
om elkaar beter te leren begrijpen, zodat we samen kunnen werken aan een gemeente 
waarin we met respect voor elkaar kunnen leven. 

De Brandweer gaat voor u door het vuur!
De brandweer De Bilt staat bekend om het blussen van branden. Zij doet echter veel 
meer, zoals hulp verlenen bij ongevallen en stormschade, het leegpompen van onder-
gelopen kelders en zij redt uw kat als die hoog in de boom is gekropen en er niet meer 
uit durft. Maar ook als u uw sleutel bent vergeten en uw huis niet meer in kunt of als u 
vast komt te zitten in de lift staat de brandweer voor u klaar. Bij rampenbestrijding en 
crisisbeheersing heeft de brandweer een coördinerende rol. Samen met andere hulp-
organisaties waakt de brandweer over uw veiligheid. Kortom, de brandweer De Bilt 
gaat voor u door het vuur! 

Het ActieTeam bezoekt regelmatig ont-
moetingsplekken waar jongeren samen-
komen. Zo krijgt het inzicht in de speci-
fi eke problematiek en kan zij de overlast 
op maat aanpakken. De integrale aanpak 
van het ActieTeam Jongeren heeft al veel 
kleine en grote successen geboekt. 

Samen met u overlast bestrijden
Het ActieTeam Jongeren wil in samen-
werking met u overlast in de gemeente 
terugdringen. Zij richt zich naast jonge-
ren ook op ouders en omwonenden. Het 
team wil daarnaast met jong en oud de 

sociale samenhang in de buurt verbeteren. 
Daarom organiseert het team regelmatig 
bijeenkomsten met als doel meer begrip 
voor elkaar te krijgen, elkaar beter te leren 
kennen en samen concrete oplossingen te 
bedenken. U kunt altijd bij het ActieTeam 
terecht als u overlast door jongeren wilt 
melden of mee wilt denken. Dit kan via 
info@debilt.nl of (030) 228 94 11. 

Wat kunt u van het 
ActieTeam Jongeren 
verwachten in de rubriek?
In de rubriek geeft het 

ActieTeam u inzicht in de situatie in 
de gemeente De Bilt en op welke manier 
de verschillende vormen van overlast 
door jongeren in de gemeente aange-
pakt worden. Daarnaast geeft het team 
hier voorbeelden van successen die 
het heeft geboekt en worden vertegen-
woordigers uit het team voorgesteld. 
Uiteraard geeft het team u ook tips over 
wat u kunt doen als u overlast ervaart en 
staat het team open voor uw suggesties!

Wijkteams gemeente De Bilt
In de gemeente De Bilt werken wijkteams 
aan de veiligheid in de wijken. De teams 
bestaan uit wijkagenten, wijkteamleden, 
een wijksecretariaat en wijkchef. Zij pakken 
de problemen in de wijk aan. De wijkagent 
is uw eerste aanspreekpunt. Samen met 
partners zoals gemeente, wijkcommissies, 
winkeliers, woningbouwverenigingen, 
scholen en ú als burger, verbetert de wijk-
agent de veiligheid in uw wijk. 

Bereikbaarheid 
Bij spoedeisende en levensbedreigende 
situaties, maar ook bij heterdaad meldin-
gen van misdrijven of verdachte situaties, 
belt u het alarmnummer 112. Geen spoed, 
wel politie nodig? U kunt uw wijkteam 
bereiken via het landelijke telefoon-
nummer 0900-8844 (lokaal tarief ). Bent u 
op de hoogte van een misdrijf, maar durft 
u geen melding te doen bij de politie? Dan 
kunt u bellen met de anonieme meldlijn 
‘M’ via 0800-7000 (gratis). Deze telefoon-
nummers zijn 24 uur per dag bereikbaar. 

• Bezoekadres: Hessenweg 194D, De Bilt
• Openingstijden: ma t/m do 9.00–16.30 

uur; vr 9.00–21.00 uur; za en zo gesloten. 
• De politie is aanwezig op het Servicepunt 

van de gemeente in Dijckstate, Maertens-
plein, Maartensdijk ma 18.00–19.00 uur 
en do 9.00–10.00 uur. 

• Buiten de openingstijden kunt u 24 uur 
per dag terecht bij het districtsbureau 
aan de Utrechtseweg 141 in Zeist. 

Doe altijd aangifte!
De politie vraagt u om bij een strafbaar feit 
altijd aangifte te doen. Oók als het in uw 
ogen om een ‘klein’ misdrijf gaat waarbij u 
weinig schade heeft geleden. Want alleen 
wanneer de politie weet op welke plaatsen 
misdrijven gepleegd worden, kan zij goed 
en gericht haar werk doen. Uw aangifte is 
dus belangrijk! In een aantal gevallen is het 
ook mogelijk om via internet aangifte te 
doen. Zie voor meer informatie 
www.politie.nl/utrecht.

Wat kunt u van 
de politie verwachten 
in de rubriek?
In de rubriek geeft de politie 

u tips die u helpen om veilig te leven. 
U kunt denken aan tips tegen woning-
inbraak, wat te doen in een onveilige 
situatie op straat en hoe u autodiefstal 
kunt voorkomen. Daarnaast houdt de 
politie u via de rubriek op de hoogte 
van projecten, stelt zij uw wijkagenten 
aan u voor en informeert zij u over de 
werkzaamheden van de wijkagenten.

In het Platform zijn verschillende vertegen-
woordigers vanuit educatieve- en maat-
schappelijke instellingen en de gemeente 
actief. Dit zijn onder andere burgemeester 
Gerritsen, de oud-burgemeester Tchernoff, 
de heer Poot als initiatiefnemer, vertegen-
woordigers van Biltse sportverenigingen, 
Woonstichting SSW, de Raad van kerken 
De Bilt e.o., de Moskee, scholen (basis- en 
voortgezet onderwijs) en jongerenorgani-
saties Jeugdpunt en El Andalus. Deze leden 
vormen een denktank die op een crea-
tieve en inspirerende manier oplossingen 
bedenkt en uitvoert voor een respectvolle 
samenleving. 

Activiteiten
De leden van het Platform organiseren 
diverse activiteiten in de gemeente. Zo 
zijn er bijvoorbeeld discussiebijeenkom-
sten over Leefregels, de fi lm Fitna, en 
nemen leden van het Platform deel aan 
discussieavonden van wijkraden en de 
Jongerenraad. Ook spreekt het Platform 
met vertegenwoordigers van F.C. De Bilt en 
S.C.H.C. over respect voor elkaar tijdens 
het sporten. Daarnaast is respect op school 
een belangrijk aandachtspunt voor het 
Platform. Hierover verzorgen de leden van 
het Platform jaarlijks lessen op scholen in 
de gemeente. 

Wat kunt u van 
het Platform verwachten 
in de rubriek?
In de rubriek vertelt het 

platform over haar lustrumviering 
op 12 november, over de Dag van de 
Respect en over acties en activiteiten 
die het Platform organiseert. 

Contact
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief of 
het doorgeven van suggesties, wensen en 
opmerkingen kunt u contact opnemen:
• Ada van Dis 

VVSO WVT
Talinglaan 10, 3721 ea Bilthoven
t (030) 228 49 76
info@vvsowvt.nl 

Nieuws en informatie over activiteiten kunt 
u vinden op: www.respectvol-debilt.nl.

Vrijwillig werken aan uw veiligheid
Wist u dat het brandweerteam grotendeels 
bestaat uit vrijwilligers? En dat u dus ook 
brandweerman/vrouw kunt worden? De 
vrijwilligers zijn enthousiaste en verant-
woordelijke mensen die hun vrije tijd voor 
u inzetten. Het brandweervak is boeiend, 
sportief en uitdagend en draait om de vei-
ligheid van mensen en dieren. Kijk op www.
debilt.nl als u interesse heeft of neem con-
tact op via onderstaand telefoonnummer. 
Bij spoedeisende situaties belt u het 
 alarmnummer 112.

Om er voor te zorgen dat de vrijwillige 
brandweermensen hun taak kunnen uit-
oefenen werken dertien mensen beroeps-
matig bij de brandweer De Bilt. Zij zijn ook 
allemaal vrijwilliger en houden kantoor in 

de hoofdpost aan de Leijenseweg 40, 
3712 bd in Bilthoven,t (030) 229 12 12. 

Wat kunt u van 
de brandweer verwachten 
in de rubriek?
In de rubriek geeft de brand-

weer tips voor uw veiligheid. Zo kunt u 
denken aan tips hoe u brand kunt voor-
komen, hoe u veilig kunt barbecuen, hoe 
u veilig kunt werken, wat u moet doen 
als het brandalarm afgaat en informatie 
over rookmelders. Maar de brandweer 
houdt u via deze pagina ook op de 
hoogte van haar mooie werk! 

 Diefstal uit auto
Het gestegen aantal aangiftes van diefstal uit auto 
is in 2007 omgebogen in een daling, die zich in 2008 
blijft voortzetten. Het blijft belangrijk om de auto 
leeg achter te laten. 

 Fietsdiefstal
Het aantal aangiften van fi etsdiefstal is in 2008 t.o.v. 
2002 met 43% afgenomen. Advies richting de burger 
is om de fi ets dubbel op slot te zetten, dus ook met 
kettingslot aan een vast voorwerp.

 Inbraak woning
Tot 2007 daalde het aantal aangiften van diefstal/
inbraak woning aanzienlijk, maar in 2008 zien we 
een regionale stijging van het aantal woninginbra-
ken en dit behoeft extra aandacht. Ook dit jaar zal 
er weer een campagne houd de dief buiten de deur 
gevoerd worden.

 Jeugdoverlast
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in 2008 
weer aanzienlijk gedaald en ligt in vergelijking tot 
de overige gemeenten in Utrecht onder het gemid-
delde. Het Actieteam Jongeren is druk bezig de 
overlast verder te verminderen o.a. door gecoördi-
neerde inzet van diverse partners en het organiseren 
van bijeenkomsten.
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Uw gemeente werkt aan Veiligheid en Respect!
De gemeente werkt op verschillende 
gebieden aan uw veiligheid. In deze 
special leest u hier meer over.

Van beleid tot uitvoering 
Het blauw op straat is één van de eerste 
zaken waar u aan denkt bij het begrip 
‘veiligheid’. Maar uw gemeente doet 
meer dan dat. Alle taken die zorgen voor 
een veilige gemeente De Bilt zijn voor het 
komende jaar vastgelegd in het Integraal 
Veiligheidsplan (IVP). De gemeente werkt 
nauw samen met o.a. de politie in diverse 
campagnes en acties. Hierbij kunt u 
denken aan campagnes voor anti-inbraak, 
stop huiselijk geweld, anti fi ets- en auto-
diefstal. Daarnaast is een belangrijk onder-
deel crisis- en rampenbestrijding. 
De Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
van de gemeente zorgen ervoor dat inwo-
ners zich op straat houden aan de regels 
die gelden binnen de gemeente. Regels 
die zijn opgesteld om op een veilige en 
prettige manier met elkaar samen te leven. 
Maar bovenal is de BOA een aanspreekpunt 
voor inwoners. 

Veiligheid in de Openbare Ruimte
De inrichting van de openbare ruimte 
speelt ook een belangrijke rol in de 
beleving van veiligheid bij u als inwoner. 
U kunt hierbij denken aan een goed 
verlichte fi etstunnel, een ‘hufter-
proof’ gemaakte speeltuin of Jongeren 
Ontmoetingsplek (JOP). Ook de 

verkeersveiligheid is een belangrijk 
aandachtspunt voor de gemeente. Zij is 
continue bezig om dit zoveel mogelijk 
te optimaliseren en daarbij rekening te 
houden met de verschillende groepen 
mensen die in deze gemeente wonen. 
De gemeente wordt hierin regelmatig 
geadviseerd door de Fietsersbond en het 
Gehandicaptenplatform. Ook werkt de 
gemeente nauw samen met politie, 
brandweer en 3VO. 

Veiligheid en respect 
in de samenleving
Daarnaast staan onderwerpen als discri-
minatie, integratie en jeugdwerk hoog 
op de agenda. De gemeente stimuleert 
activiteiten op het gebied van sport, cul-
tuur, sociaal-cultureel werk, ouderen- en 
jongerenwerk en ondersteunt vrijwilligers-
werk. De gemeente levert zo een actieve 
bijdrage aan het verbeteren van de woon- 
en leefomgeving, aan het bevorderen van 
de maatschappelijke participatie en aan 
de zelfredzaamheid van mensen in deze 
gemeente. Dit doet zij in overleg met 
buurtbewoners, maatschappelijke- en 
vrijwilligersorganisaties, wijkorganisaties 
en bewonerscommissies. 

Wijk- en dorpsgericht werken: 
link tussen uw wijk en de gemeente
U kunt zelf ook bijdragen aan een prettige 
leefomgeving. De gemeente werkt name-
lijk aan een gebiedsgerichte benadering 

als het gaat om bijvoorbeeld uw veiligheid, 
verkeer en de inrichting van de openbare 
ruimte: het Wijk- en dorpsgericht werken. 
Wijk- en dorpsgericht werken wil uw 
invloed op en betrokkenheid bij uw woon- 
en leefomgeving vergroten. Hierbij zijn de 
wijkcontactambtenaren de link tussen uw 
wijk en de gemeente. Zij inventariseren 
suggesties en knelpunten uit de wijk en 
maken dit bespreekbaar. Ook stimuleren 
zij de samenwerking in de wijk. Wilt u meer 
weten over Wijk- en dorpsgericht werken? 
Zie dan www.debilt.nl > Wonen en Leven > 
Wijk- en dorpsgericht werken. 

Wat kunt u van 
de gemeente verwachten 
in de rubriek? 
In de rubriek leest u meer over 

de diverse activiteiten die de gemeente 
uitvoert om voor u een prettig woon- en 
leefklimaat te creëren én te behouden. 

Contact
Heeft u vragen voor de gemeente over 
dit onderwerp? Neem dan contact op 
via info@debilt.nl of t (030) 228 94 11. 
Ook kunt u langskomen bij het gemeente-
huis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in 
Bilthoven, of schrijven naar Postbus 300, 
3720 ah Bilthoven. 



Aanvragen om vergunning (arti-
kel 41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
•  Groenekan, Vijverlaan 14, oprich-

ten serre;
•  Holl.Rading, Gr. Floris V weg 3, 

uitbreiden woning;
•  Holl.Rading, Tolakkerweg 118, 

plaatsen muur en 3 lantaarnpalen;
•  Maartensdijk, Dorpsweg 55, uit-

breiden garage/berging;

U kunt tegen bovenstaande bouw- 
en/of sloopplannen pas een bezwaar-
schrift indienen nadat een vergun-
ning is verleend. Deze besluiten 
maakt de gemeente bekend in de 
BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-
de vergunningen’. 

Verleende sloopvergunning
•  Maartensdijk, Tolakkerweg 29, 

slopen woning en verwijderen 
asbest (11-9-2009)

 
Vindt u dat u door één van de boven-
staande besluiten dan wel beide 
besluiten rechtstreeks in uw belang 
bent getroffen? Dan kunt u op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B&W 
van De Bilt (Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven). U moet dat doen 
binnen zes weken na de verzend-
datum (=datum achter de verleende 
vergunning) van de besluiten. In het 
bezwaarschrift moet in elk geval 
worden vermeld naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht en de redenen waarom 
bezwaar wordt gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
vergunning en (eventueel onthef-
fing op grond van artikel 3.6, eerste 
lid, sub c van de Wet op de Ruim-
telijke ordening) gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U 
moet voor een dergelijke voorzie-
ning griffierecht betalen. Voor meer 
informatie over de hoogte daarvan 
kunt u contact opnemen met de 
griffier van de rechtbank, tel. 030 
– 2233000.

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

Op de maandagmiddagen in de 
oneven weken vindt in principe de 
openbare vergadering plaats van de 
commissie Welstand en Monumen-
ten Midden Nederland.
De eerstvolgende vergadering van 
de welstandscommissie is op maan-
dagmiddag 5 oktober 2009.

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

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

Openbare kennisgeving kapver-
gunning

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

Maartensdijk:
•  3 berken, Dorpsweg 83 (16-09-

2009)

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kunnen 
binnen zes weken na de verzendda-
tum van de beschikking een schrif-
telijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

 
Wet Milieubeheer

Algemene wet bestuursrecht

Beschikking

Burgemeester en wethouders heb-
ben het volgende besluit genomen:

•  Kerkdijk 85 Westbroek. Het 
betreft een revisievergunning voor 
het uitbreiden van een rundvee-
houderij van Mts. C. en A.N.H. 
Wijnen-vd Bosch en E.P. Hen-
nipman. De vergunning wordt 
onder voorschriften verleend. De 
beschikking is ten opzichte van de 
ontwerpbeschikking niet gewij-
zigd.

•  Universiteitsweg 2 De Bilt. Het 
betreft de intrekking van de ver-
gunning voor de opslag en ver-
koop van consumentenvuurwerk 
op verzoek van de vergunning-
houder op grond van artikel 8.26 
van de Wet milieubeheer.

De beschikking met de daarop 
betrekking hebbende stukken lig-
gen gedurende zes weken ter inza-
ge, vanaf 23 september 2009 tot 
en met 4 november 2009. Tevens 
kunnen de stukken gedurende die 
periode op verzoek tenminste gedu-
rende drie aaneengesloten uren per 
week buiten de werkuren worden 
ingezien. Gedurende zes weken na 
de dag dat de beschikking ter inza-
ge is gelegd staat bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State beroep open voor belang-
hebbenden.

Het beroepschrift moet voor 5 
november 2009 worden gezonden 
aan de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 AE 's Gravenhage. 
Tegelijkertijd met of na het instel-
len van het beroep kan worden 
verzocht om een voorlopige voor-
ziening te treffen op grond van 
artikel 36 en 37 Wet op de Raad van 
State juncto artikel 8:81 Algemene 
wet bestuursrecht. Daartoe moet 
een verzoek worden ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Het griffierecht bedraagt 
€ 143,- voor individuele personen 
en € 285,- voor rechtspersonen. 

Inzage van stukken
De desbetreffende stukken kun-
nen gedurende de inzagetermijn op 
verzoek kosteloos worden ingezien 
bij:
•  de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, 

Laan van Vollenhove 3211 in Zeist 
(iedere werkdag van 8.30 - 12.30 
uur en 13.30 - 17.00 uur)

•  de gemeente De Bilt, Soestdijkse-
weg Zuid 173 in Bilthoven (iedere 
werkdag van 8.30 - 12.30 uur) 
en de openbare bibliotheek, De 
Kwinkelier 20 in Bilthoven (tij-
dens openingsuren)

Een kopie-exemplaar van de stuk-
ken wordt tegen vergoeding van 
de werkelijk gemaakte kosten ver-
strekt.

 
Wet Geluidhinder

Om het verplaatsen van de basis-
school Nijepoort mogelijk te maken 
stelt de gemeente het bestemmings-
plan Versteeglaan op. Ter hoogte 
van het plangebied is, vanwege het 
wegverkeer op de A27, de geluids-
belasting 51 dB en is hiermee hoger 
dan de wettelijke voorkeurswaarde 
van 48 dB. Voordat de gemeente het 
bestemmingsplan vast kan stellen 
moet ontheffing worden verleend 
van de voorkeurswaarde. De Wet 
geluidhinder biedt de mogelijkheid 
om, onder voorwaarden, ontheffing 
te verlenen van deze voorkeurs-
waarde. Het college van burgemees-
ter en wethouders is voornemens 
voor het bestemmingsplan gebruik 

te maken van deze mogelijkheid.

Op grond van de Wet geluidhinder 
kunnen belanghebbenden geduren-
de zes weken na verschijning van 
deze krant hun zienswijze ten aan-
zien van dit ontwerpbesluit indie-
nen bij het college van b&w van de 
gemeente De Bilt. Uw brief dient u 
te richten aan burgemeester en wet-
houders van de gemeente De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven, 
onder duidelijke vermelding van 
uw naam en adres alsmede het ken-
merk van het betreffende ontwerp-
besluit hogere waarden (HW).

Het ontwerpbesluit HW met de bij-
behorende stukken ligt gedurende 
zes weken ter inzage, van 25 sep-
tember 2009 tot en met 5 november 
2009

Inzage van de stukken
Het besluit HW met bijbehorende 
stukken kan gedurende de inza-
getermijn worden ingezien bij het 
informatiecentrum van het gemeen-
tehuis in Bilthoven (Soestdijkseweg 
Zuid 173).

Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de heer A. van Breda 
(tel. 030-2289606) van de afdeling 
Beleid en Strategie van de gemeen-
te De Bilt.

Beleid en Strategie

Terinzagelegging ontwerp 
bestemmingsplan en ontwerp 
exploitatieplan “Versteeglaan”.

Het ontwerp bestemmingsplan en 
het ontwerp exploitatieplan “Ver-
steeglaan” liggen, overeenkom-
stig artikel 3.8 en artikel 6.14 van 
de Wet ruimtelijke ordening, met 
ingang van 25 september 2009 tot 
en met 5 november 2009, bij het 
informatiecentrum van het gemeen-
tehuis in Bilthoven (Soestdijkseweg 
Zuid 173) ter inzage.

Het ontwerp bestemmingsplan 
bestaat uit een toelichting, plan-
regels en plankaart. Het plange-
bied ligt aan de Versteeglaan aan 
de oostelijke rand van het dorp 
Groenekan. De grenzen van het 
plangebied worden gevormd door 
de Versteeglaan in het westen, het 
perceel Groenekanseweg 74 in het 
noorden, de gronden achter Groe-
nekanseweg 76 in het oosten en in 
het zuiden ligt de grens ter hoogte 
van Versteeglaan 142. Aanleiding 
voor het opstellen van het bestem-
mingsplan is om de nieuwbouw 
van de basisschool De Nijepoort 
mogelijk te maken. 
Het ontwerp exploitatieplan bestaat 
uit een kaart van het exploitatie-
gebied, een omschrijving van de 
werken en werkzaamheden en een 
exploitatieopzet. 
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

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

wordt het verkeer omgeleid;
•  De Bilt: La Plata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegreconstructie 

en rioolrenovatie vanaf 27 april tot eind september;
•  De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijdelijk verplaatst 

naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl onder Actueel 
→ Nieuws;

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

•  De Bilt: Veldzichtstraat, vanaf 24 augustus, opnieuw bestraten trottoirs en 
gedeelte van de weg, tot eind september;

•  De Bilt: Alfred Nobellaan, vanaf 24 augustus tot eind september, vervangen 
plateaus kruisingen Prof. Dr. Zeemanweg en Prof J.H. van ’t Hoffweg. 

•  Hollandsche Rading: In de nacht van 23 op 24 september is de spoorwegover-
gang in Hollandsche Rading van 23.30 uur tot 6.00 uur afgesloten.

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

Vervangen riolering Paltzerweg
De werkzaamheden aan de Paltzerweg zijn gestart op 21 september 2009. De 
kruising met de Julianalaan is nu voor twee weken afgesloten. De omleiding 
loopt via de Soestdijkseweg Noord, de Beethovenlaan en de Händellaan. 
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Het exploitatieplangebied valt vol-
ledig samen met de begrenzing van 
het bestemmingsplangebied. 

Tot en met 5 november 2009 kunt u 
mondeling of schriftelijk reageren 
door een zienswijze op het ontwerp 
bestemmingsplan “Versteeglaan” 
kenbaar te maken. Belanghebben-
den kunnen tot en met 5 novem-
ber 2009 mondeling of schriftelijk 
reageren door een zienswijze op 
het ontwerp exploitatieplan “Ver-
steeglaan” kenbaar te maken. Uw 
schriftelijke zienswijze moet u stu-
ren aan de gemeenteraad van de 
gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

U kunt het ontwerp bestemmings-
plan inzien tijdens de openingstij-
den van het informatiecentrum: ma, 
woe, do van 8.30 uur – 17.00 uur, di 
van 8.30 uur – 19.00 uur en vrij 8.30 
uur – 16.00 uur.
Voor het maken van mondelinge 
zienswijze of voor specifieke vra-
gen of opmerkingen over de ont-
werpplannen dan kunt u contact 
opnemen met de heer A. van Breda 

(tel. 030-2289606) van de afdeling 
Beleid en Strategie van de gemeente 
De Bilt.

Verkeer

Evaluatie gemeentelijk verkeers-
beleid: concept-rapport ter inza-
ge

Het verkeersbeleid van de gemeente 
is vastgelegd in het Verkeerscircu-
latieplan (VCP). Hierin staat onder 
andere aangegeven welke functies 
wegen hebben (verkeersfunctie/50 
km-weg of verblijfs-functie/30 km-
weg) en welke knelpunten aangepast 
moeten worden voor de veiligheid 
en de doorstroming. Het huidige 
VCP is begin 2003 door de gemeen-
teraad vastgesteld. Na een aantal 
jaren is er reden om te bekijken of 
het VCP nog actueel is en mogelijk 
aangepast moet worden. Momenteel 
wordt het VCP geëvalueerd. Ingeni-
eursbureau DHV heeft een rapport 
opgesteld. Daarbij is onder andere 
gekeken naar trends op het gebied 
van verkeersveiligheid, intensiteiten 
en doorstroming, de voortgang en 

knelpunten die zich voordoen. Voor 
alle duidelijkheid: dit is nog geen 
nieuw verkeerscirculatieplan.   

Rapport inzien
De rapportage ligt voor iedereen 
m.i.v. 24 september tot en met 23 
oktober 2009 ter inzage bij het 
informatiecentrum van het gemeen-
tehuis op Soestdijkseweg Zuid 173 
in Bilthoven, alsmede op de website 
van de gemeente (www.debilt.nl, 
zoeken onder hoofdrubriek “wonen 
en leven”, subrubriek “verkeer en 
vervoer”).
Inwoners van de gemeente De Bilt 
en belanghebbenden kunnen in die 
periode een schriftelijke reactie stu-
ren aan burgemeester en wethouders 
van De Bilt, postbus 300, 3720 AH  
Bilthoven o.v.v. “reactie op evalu-
atie VCP”. 
Het streven is om de evaluatie, met 
de eventueel ingebrachte reacties, 
begin 2010 in de gemeenteraad te 
behandelen. 

Informatie: T.H. van den Hurk, tel. 
(030) 228 96 08, email: hurkt@
debilt.nl   
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Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt 
en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

Wijkservicecentrum MENS De Bilt, Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
Openingstijden: ma t/m vr van 9.00-12.30 uur.
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 
Openingstijden: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Sportgala 2010
Wie nomineert u? 

Het Sportgala 2010 komt eraan. Wie heeft volgens u een topprestatie 
geleverd? Welk team uit onze gemeente verdient volgens u de prijs? 

U kunt individuele topsporters en sportteams – uit de zes kernen 
Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en 

Westbroek – nomineren en dat kunt u op de volgende wijze doen:

Per categorie kunt u één sporter/sportteam voordragen. Het Sportgala 2010 
kent de volgende categorieën:
•  Sportman van het jaar
•  Sportvrouw van het jaar
•  Sportploeg van het jaar
•  Sporttalent van het jaar

Per categorie worden er drie sporters/teams genomineerd. Tijdens het Sport-
gala 2010, gehouden op vrijdag 5 februari 2010, wordt bekend gemaakt wie 
zich sportman, sportvrouw, sportploeg of sporttalent van 2009 mag noemen. 
De criteria voor aanmelding, een nominatieformulier en alle overige informa-
tie kunt u vinden op www.debilt.nl onder de knop Vrije Tijd en Cultuur/sport. 
Wanneer u niet beschikt over een internetverbinding dan kunt u het aanmel-
dingsformulier op deze pagina gebruiken. Voor meer informatie kunt u mailen 
met dhr. G. van de Klomp, secretaris Sportgala, g.vandeklomp@casema.nl.

Categorie
❏ Sportman ❏ Sportvrouw ❏ Sporttalent ❏ Sportploeg
Naam  .......................................................................................................................................
Voornaam  ...............................................................................................................................
Geboortedatum  ....................................................................................................................
Adresgegevens .....................................................................................................................

Sport  ........................................................................................................................................
Vereniging  .............................................................................................................................
Vereniging gevestigd te  ....................................................................................................

Motivatie
Geef een duidelijke omschrijving waarom u vindt dat de sporter(s) of het 
team genomineerd moet worden (zie ook de aanvullende criteria).
 ....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Formulier uiterlijk 31 december 2009 inleveren bij of insturen naar Secre-
taris Sportgala, G. van de Klomp, Kromhoutkwartier 5, 3723 AE Biltho-
ven. e-mail: g.vandeklomp@casema.nl

Dit formulier is ingevuld door 
Naam  .......................................................................................................................................
Adres  .......................................................................................................................................
Postcode +woonplaats  ......................................................................................................
Tel  .............................................................................................................................................
Email  .......................................................................................................................................

Indien mogelijk beeldmateriaal van de genomineerde, in de vorm van 
foto’s of bewegend beeld, meesturen.

De gemeente wil u informeren over 
het Handboek Inrichting Openbare 
Ruimte (HIOR) voor de gemeente 
De Bilt. Het concept handboek is 
vanaf 25 september als .pdf docu-
ment te downloaden van onze web-
site, www.debilt.nl onder Wonen en 
Leven → Openbare ruimte. 
Het inrichtingshandboek geeft 
inrichtingseisen voor de openbare 
ruimte, het schept kaders bij (her)
inrichtingen. Hierbij kunt u denken 
aan materiaalgebruik en minimale 

maten van bijvoorbeeld fiets- en 
voetpaden.

Het inrichtingshandboek is nog niet 
vastgesteld, wij willen uw mening 
over het plan graag horen. Hiervoor 
worden er 3 avonden georganiseerd. 
Op deze informatieavonden kunt u 
uw mening over het concepthand-
boek geven. 
-  Woensdag 30 september om 19:30 

in het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4 te De Bilt

-  Donderdag 1 oktober om 19:30 
in Dijckstate, Maertensplein 98 te 
Maartensdijk;

-  Dinsdag 6 oktober om 19:30 in H.F. 
Witte Centrum, Henri Dunantplein 
4 te De Bilt.

Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben, dan kunt u contact opnemen 
met de heer M. Bloeming van de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte, 
via info@debilt.nl of het algemene 
telefoonnummer (030) 228 94 11. 

Handboek Inrichting Openbare Ruimte
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Bericht van de 
Dorpsraad Groenekan

De Dorpsraad Groenekan vergadert op 28 september 2009 vanaf 20.00 uur in 
Dorpshuis de Groene Daan. 

Agenda
1. Mededelingen en ingekomen stukken
2. Inventarisatie punten van toehoorders
3. Vaststellen verslag vorige vergadering(en) 
4.  Behandeling punten n.a.v. verslag(en) en actiepuntenlijst onder meer nalo-

pen van de status van:
  -  Ruigenhoek Polder/Dijk/Fort
  -  Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied (LOP)
  -  Hooge Kampse Plas (HKP)
5. Handhavingsbeleid in relatie tot verkeersvoorschriften in Groenekan.
6. Groenekanseweg, éénrichtingsverkeer
7. Behandeling ingebrachte punten toehoorders
8. Rondvraag
9. Afsluiting, vaststellen volgende vergadering 
Zodra beschikbaar kunt u de verslagen vinden op de website van de Dorpsraad 
www.dorpsraadgroenekan.nl. Daar kunt u ook de vergaderstukken en dossiers 
vinden. Verslagen en agenda's kunt u ook vinden op de www.debilt.nl. 

De bijeenkomsten van de Dorpsraad Groenekan zijn openbaar. Toehoorders 
kunnen punten voor de agenda inbrengen, vooraf via email secretaris@dorps-
raadgroenekan.nl of tijdens agendapunt 2 van de vergadering. 

Veilig De Bilt
specialpagina’s

Deze week leest u alles over vei-
ligheid in de gemeente De Bilt op 
de specialpagina’s: Veilig De Bilt, 
elders in deze krant. De gemeente 
wil u met deze special informeren 
over hoe zij werkt aan uw veilig-
heid. Ook worden de diverse par-
tijen waarmee de gemeente samen-
werkt aan u voorgesteld. Blader dus 
snel verder naar Veilig De Bilt! 
Deze special is een introductie op 
de gelijknamige rubriek Veilig De 
Bilt, die voortaan wekelijks op de 
Biltbuispagina te vinden is. 
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Nu iedereen terug is van vakantie is 
het weer tijd om te gaan sporten en 
bewegen. Sport mee! organiseert het 
komende seizoen de volgende acti-
viteiten:

Project School en Sportiviteit
Vijf basisscholen en een middelbare 
school in De Bilt starten met het 
project School en Sportiviteit. Door 
middel van theorie- en praktijkles-
sen leren leerlingen wat sportief en 
onsportief gedrag inhoudt en wat voor 
effect dit gedrag heeft op anderen. 
Het doel van dit project is dat leerlin-
gen weerbaarder worden én anderen 
met respect weten te benaderen. De 
praktijklessen bestaan uit judo, karate 
en kickboksen. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Teun 
Kruijff, tel. 06-42139668, e-mail: 
info@sportmeedebilt.nl.

Club Extra
Club Extra start weer voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar met een 
motorische achterstand. Wekelijks en 
onder begeleiding van een speciaal 

opgeleide docente oefent deze club 
op vrijdag van 17.00 – 19.00 in 
de gymzaal van de Theresiaschool 
(Bilthoven). Voor meer informatie 
hierover kunt u contact opnemen met 
SV Irene, Joyce van Houten, tel.: 
06-11517117.

Sportbus
De sportbus, vol met sport- en spel-
materiaal, rijdt weer wekelijks de 
wijk in. Op dinsdagmiddag staat de 
bus bij de Regenboogschool (De Bilt), 
op woensdagmiddag op de Orionlaan 
(Bilthoven) en op vrijdagmiddag op 
de Nachtegaallaan (Maartensdijk). 
Voor meer informatie raadpleeg: 
www.sportmeedebilt.nl.

GALM-project
Inwoners tussen de 55-65 jaar kun-
nen weer deelnemen aan het GALM-
project, bewegen voor sernioren, bij 
gymnastiekvereniging Fraternitas 
(tel. 030-2202345), 65-70 jarigen 
kunnen hiervoor terecht bij Stichting 
Welzijn Ouderen (Leefstijl Actief, tel. 
030-2203490).

Voor 55-60 jarigen organiseert Sport 
mee! een fitheidstest op zaterdag 10 
oktober van 10.00 tot 17.00 in sport-
hal De Bilt. De test neemt ongeveer 
1,5 à 2 uur in beslag en kost 5 euro. 
U kunt zich direct inschrijven voor 
beweeggroepen bij gymnastiekver-
eniging Fraternitas te De Bilt. De 
kosten voor deze lessen bedragen 4 
euro per les. In de week van 14 tot 
19 september ontvangt u een brief 
met verdere informatie en een deel-
nameformulier. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met: Teun 
Kruijff, Sportconsulent Sport Mee! 
De Bilt, tel. 06-42139668, e-mail: 
info@sportmeedebilt.nl.

Kijk ook eens op www.sportmeede-
bilt.nl.

Sport mee! nieuws: sportief op weg!

Waterschap houdt open 
dag in De Bilt!

Op zaterdag 26 september organiseert Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden een open dag op de geheel vernieuwde rioolwaterzuiverings-
installatie in De Bilt. Iedereen is van 11.00 uur tot 16.00 uur van harte 
welkom aan de Groenekanseweg 189 in De Bilt/ Groenekan. Ieder half uur 
starten er gratis rondleidingen over de zuivering. Voor de kinderen zijn er 
diverse spelletjes. Kom zelf kijken hoe het waterschap het rioolwater zo 
schoonmaakt dat er weer vissen in kunnen zwemmen!  

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u kijken op www.destichtserijnlanden.nl.

Gemeentehuis 
vrijdag 25 september

gesloten vanaf 13.00 uur
In verband met een personeelsdag is het gemeentehuis vrijdag 25 september 
aanstaande vanaf 13.00 uur gesloten. De Milieustraat, de Vierstee en het 
zwembad Brandenburg zijn gewoon open. In het kader van deze dag wor-
den er van 13.00 uur tot 17.00 uur op het veld tegenover het gemeentehuis 
aan de overkant van de Soestdijkseweg- Zuid diverse activiteiten georga-
niseerd. Om 18.00 uur verplaatst de activiteit zich naar het park achter het 
gemeentehuis. Hier  wordt een barbecue opgesteld. Om 21:00 u worden de 
activiteiten afgesloten. We hopen op uw begrip en doen er uiteraard alles 
aan om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. 

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.

Optreden van amateurgezelschap 
Gooise Operette

De Gooise Operette is een professioneel werkend amateurgezelschap dat met operetteproducties
en gevarieerde operetteconcerten volle zalen trekt in het Gooi en omstreken.

Op vrijdag 25 september a.s. verzorgt dit gezelschap een optreden in de recreatiezaal van Dijckstate.

De optredens van het amateurgezelschap Gooise Operette 
bestaat naast drie voorstellingen jaarlijks eind oktober 
in Theater Spant! te Bussum, met professioneel orkest, 
decors, kostuums,  grime en solisten van formaat ook uit 
concerten, meestal met begeleiding op vleugel of piano. 

De concertlocaties zijn afhankelijk van opdrachtgever 
of de eigen wens van het gezelschap dan wel van een 
sponsor. Onder leiding van de dirigent Rutger van Leyden 
speelt en zingt men de sterren van de hemel. Deze avond 
zullen zij verschillende prachtige operette melodieën tot 
gehore brengen. 

Houdt u van operette muziek, dan mag u deze prachtige 
muzikale avond niet missen. De aanvang is om 19.45 uur 
en de entreekosten bedragen € 4,00 p.p.[HvdB]

Een groepsfoto van de Gooise Operette (genomen eind 
2008 in Wesopa te Weesp). 

Als u voor een robuuste aanpak kiest ben u bij ons aan het juiste adres voor o.a.: 
Beschoeiing - Damwand - Bestrating - Sierbestrating - Tuinaanleg - Etc.

bel gerust voor  vrijblijvend advies, of een offerte !! 

Dillenburg 6, 3738 VN  Maartensdijk  •  06-22369773  •  info@dewerkverzetter.nl  •  www.dewerkverzetter.nl
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Er zijn naar schatting 150.000 scoot-
mobielen in Nederland. Dat aantal 
zal de komende jaren toenemen tot 
ongeveer 600.000. Per jaar raken tus-
sen de 600 en 650 mensen gewond 
bij een ongeval met een scootmo-
biel. Gemiddeld vijf personen per jaar 
overlijden bij een dergelijk ongeval.
Gemeentebesturen zijn verantwoor-
delijk voor de toewijzing van scoot-
mobielen. Senioren en gehandicapten 
komen, mits in het bezit van een 
medische indicatie, voor een scoot-
mobiel in aanmerking. Maar hen is 
vaak niet duidelijk wat ze wel en niet 
mogen en kunnen. 

VVN
Waarnemend voorzitter van VVN 
Afd. De Bilt Enny M. Doornenbal-
Boogaard: ‘Ook zijn er mensen die 
de scootmobiel niet gebruiken, sim-
pelweg omdat ze het moeilijk vinden 
om de scootmobiel te besturen. Dat 
is jammer, want juist de scootmobiel 
biedt mensen die slecht ter been zijn 
meer bewegingsvrijheid. Veilig Ver-
keer Nederland vindt het belangrijk 

dat iedereen zo veilig en zo lang 
mogelijk mobiel blijft. VVN Afd. De 
Bilt zet zich in om ook deze mensen 
letterlijk en figuurlijk op weg hel-
pen’. 
Deze cursus wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Gemeente De 
Bilt, Autorijschool Doornenbal en 
SWO De Zes Kernen De Bilt. De 
scootmobielcursus zal plaatsvinden 
op maandag 12 oktober 2009 in het 
Centrum H.F. Witte, Henri Dunant-
plein 4 te De Bilt. De cursus wordt 
gegeven van 9.00 tot 12.00 uur en 
bij voldoende belangstelling ook van 
13.00 tot 16.00 uur. 

RVV
Voor scootmobielen zijn in het RVV 
specifieke verkeersregels neergelegd, 
zoals bijvoorbeeld de kwestie van 
‘Op de rijbaan of op de stoep’? Scoot-
mobielen mogen zowel op de rijbaan 
als op de stoep rijden. Op het fietspad 
of op de rijbaan bent u een bestuur-
der. Op de stoep bent u een voetgan-
ger. Ook vragen over voorrangsregels 
komen aan de orde tijdens de cursus. 

Scooter
‘Op het moment dat ik niet meer met 
mijn elektrische scooter - wettelijk 
fiets met elektrische ondersteuning 
- kan rijden, zal de scootmobiel een 
mooie oplossing zijn’; aldus gemeen-
teraadslid Nico Jansen. Jansen is 
altijd erg betrokken bij dergelijke en 
andere activiteiten van bijvoorbeeld 
SWO De Zes Kernen De Bilt. ‘Alleen 
welke verkeersregels daarbij horen 
weet ik niet. Vandaar dat ik zeker naar 
dit initiatief van Veilig Verkeer ga. 
Trouwens bij de cursus voor automo-
bilisten, de BROEMcursus ben ik ook 
op een leuke manier met de nieuw-
ste verkeersregels bijgespijkerd. Ik 
kan het een ieder aanraden. Je rij-
bewijs raak je nooit kwijt. Je wordt 
alleen maar wijzer en wanneer je de 
aanwijzingen overneemt, veiliger in 
het verkeer. Voor jezelf maar ook je 
medemens’.

Inhoud en kosten
De scootmobielcursus is gericht op 
het krijgen van behendigheid met 
het eigen voertuig en het vergroten 

van het verkeersinzicht. De volgende 
onderdelen komen aan bod.
Theorieles, waarin wordt ingegaan 
op de verkeersregels waar scootmo-
bielers mee te maken krijgen. Bij het 
onderdeel voertuigbeheersing wordt 
in een zaal geoefend op praktische 
vaardigheden zoals snelheden, het 
manoeuvreren tussen obstakels, het 
nemen van drempels en hellingen, en 
het parkeren. In de praktijk gaan de 
cursisten, in groepjes, onder begelei-
ding van instructeurs, een route rijden 
op de openbare weg. Bij het napraten 
na afloop ontvangen de deelnemers 
een bewijs van deelname.
Uiteraard wordt voor koffie en thee 
gezorgd. Voor deze leerzame ochtend 

of middag wordt van de deelnemer 
een bijdrage van 5 euro gevraagd. 

Aanmelden
Aanmelden kan op velerlei manieren: 
persoonlijk, schriftelijk, telefonisch 
of per e-mail bij de beide vestigingen 
van SWO De Zes Kernen De Bilt: 
voor Maartensdijk, Maertensplein 96, 
3738 GR, tel 0346 214161, info-m@
swodebilt.nl of de Biltse vesting, Jas-
mijnstraat 6, 3732 EC De Bilt; tel. 030 
2203490; e-mail: info@swodebilt.nl. 
Bij aanmelden s.v.p. naam, postadres 
en telefoonnummer vermelden. De 
aanmelding sluit zodra het maximum 
aantal deelnemers is bereikt, doch 
uiterlijk op 30 september 2009. 

Zelfverzekerd het verkeer 
in met de scootmobiel

door Henk van de Bunt

Veel mensen hebben een scootmobiel. Het gebruik van de scootmobiel is de afgelopen jaren 
flink toegenomen. Niet alleen vanwege de verbeterde techniek maar oook omdat de gemeente 
of verzekeringen ze steeds vaker ter beschikking stelt. VVN Afd. De Bilt-Maartensdijk geeft 

voor beginnende en ervaren scootmobielers een cursus.

Mevrouw Aalderink is kortgeleden verhuisd van Lage Vuursche naar Touten-
burg in Maartensdijk. Ze is sterk afhankelijk van haar scootmobiel. Gemeen-
teraadslid Nico Jansen voelt zich met een elektrische scooter sterk verwant. 
Enny Doornenbal is blij met deze promotie van de activiteiten van VVN.

Peuterspeelzaal ‘t Bruggetje is 35 
jaar geleden opgestart door Marijke 
Schaap, Harmke Boonstra en Maud 
Draaier in het voormalige Wilhelmi-
nagebouw aan de Dorpsweg waar nu 
het Sojosgebouw staat. De naam van 
de peuterspeelzaal verwijst naar dat 
bruggetje tussen het Sojosterrein en 
de Dorpsweg. Van het Wilhelminage-
bouw is men daarna verhuisd naar de 
oude kleuterschool van de School met 
de Bijbel aan de Fazantlaan. Sinds 
1985 worden twee lokalen van het 
scholencomplex aan de Nachtegaal-
laan gebruikt.

Kwaliteit
In 35 jaar is de visie op peuterspeel-
zalen gewijzigd. In de beginjaren 
was het vooral een verlenging van 
de woonkamer. Sindsdien zijn de 
leidsters steeds bezig geweest met 
het verbeteren van de kwaliteit. Joke 
van Lierop, die 11 jaar lang peuter-
speelzaalleidster van ’t Bruggetje is 
geweest, ziet, nu ze als oma met haar 
kleinkinderen dezelfde peuterspeel-
zaal bezoekt, duidelijk verschillen. 
’Het materiaal is van een veel hogere 
kwaliteit, de Arbo is ingevoerd en laat 
ook zijn sporen na en het is gewoon 
professioneel nu’. De leidsters van nu 
werken, net als de basisscholen, met 
een leerlingvolgsysteem. Hierdoor 
kunnen ze de ontwikkeling van de 
peuters goed volgen, signaleren ze als 

iets niet volgens schema verloopt en 
kunnen ze de kinderen beter overdra-
gen aan de juffen van de basisschool. 

Oudercommissie
Sinds enige tijd is er een overkoepe-
lend bestuur die zich met alle peu-
terspeelzalen in de gemeente bezig 
houdt. Peuterspeelzaal ’t Bruggetje 
beschikt sinds kort over een eigen 
oudercommissie. Deze taak is twee-
ledig: het helpen organiseren van 
bijzondere activiteiten op de peuter-
speelzaal zelf en het als spreekbuis 
fungeren namens de leidsters van de 
peuterspeelzaal naar het bestuur. 

Feest
Er zijn veel peuters op vrijdag 18 sep-
tember. De leidsters laten op speelse 
wijze zien hoe ze omgaan met de peu-
ters. Er wordt meegezongen, kaarsjes 
worden geteld en gevraagd en onge-
vraagd vertellen de peuters wat ze er 
van vinden. 

Rond elf uur gaan alle peuters met een 
kleurige ballon naar buiten en samen 
met de leidsters tellen ze tot drie en 
na het blazen op de toeter gaan alle 
ballonnen de lucht in. Een jongetje 
vertelt tenslotte trots dat ook hij zijn 
‘ballon de lucht in heeft gegooid’.

Peuterspeelzaal ’t Bruggetje viert 
35 jarig bestaan

door Marijke Drieenhuizen 

Peuters, ouders en grootouders hebben afgelopen vrijdag samen met de leidsters van peuterspeelzaal 
’t Bruggetje in Maartensdijk feestelijk het 35-jarig bestaan gevierd. Hoogtepunt voor de peuters was het 

oplaten van de vele gekleurde ballonnen.

’t Bruggetje; 35 jaar. Eén groot ballonnenfeest.

Open dag ‘Beth Shamar’ 
goed bezocht

Dagverzorgingscentrum voor Ouderen ‘Beth Shamar’ in Groenekan orga-
niseerde zaterdag 19 september voor de 1ste keer een geslaagde open dag. 
Dit prachtig groen gelegen en kleinschalige dagverzorgingscentrum achter 
de boskapel in Groenekan viel bijzonder in de smaak bij de vele bezoekers. 
Alle geïnteresseerden, waaronder ook veel mantelzorgers, roemden de visie 
en de kleinschaligheid maar ook de huiselijke en smaakvolle inrichting 
van het gebouw. Verpleegkundige Astrid Brussee benadrukte nogmaals dat 
deze, warme en veilige plek, het ideale alternatief is voor ouderen die zo 
lang mogelijk thuis willen blijven wonen.
Beth Shamar werkt vanuit een algemeen christelijke visie en richt zich op 
alle ouderen in de gemeente De Bilt en Utrecht Noord-Oost die de visie 
en natuurlijk ook de (groene) kleinschaligheid belangrijk vinden. Voor 
meer informatie: Dhr. J.M. Moggré, coördinator tel. 0346 211755 of www.
bethshamar.nl

Gespot door 
Veilig Verkeer Maartensdijk

Wees vriendelijk, dus ‘Zeg het met bloemen’. Maar ... komt de totale 
boodschap over het inhaalverbod zo wel over? (Foto Veilig Verkeer  
Maartensdijk)



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

Wij verkopen de volgende kwaliteitsmerken:

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

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

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

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

Wij bezoeken* u op 
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Schoen- en pantoffelverkoop
voor dames en heren

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Geurige freesia's bos 3,95
Sierkomkommer bakje 2,50
Bloembollen per zakje v.a. 1,50

Buitenbakjes v.a. 4,95

Tuinheide
 winterhard 3 voor 5,-

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

 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

Heb jij een passie voor kinderen en werk je graag in een klein team 
op een knusse en gezellige  – deels nieuwe –  kleinschalige 

BSO-locatie in Maartensdijk?

Op BSO de Paddestoel is nu ruimte voor jou als je

➢  Samen met je collega’s de kinderen van De Paddestoel graag een spetterende middag bezorgt;
➢  Kinderen serieus neemt en samen met hen wilt bouwen aan een wereld van mogelijkheden;
➢  Stevig in je schoenen staat, het prettig vindt om zelfstandig te mogen werken en houdt van een 

dynamische omgeving.

Op dit moment hebben wij een vacature voor 15 uur per week (3 middagen, ma/di/do) 
en 20 uur per week (4 middagen, ma/di/do en vr).

Interesse?
Voor aanvullende informatie over onze organisatie en deze vacatures (incl. opleidingseisen) kun je 
kijken op: www.kinderopvang-debilt.nl Ook kun je op dinsdag, woensdag of donderdag contact 
opnemen met Yvonne van Wordragen (06-51124809).

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 5 oktober a.s. op het volgende 
adres:  Kinderopvang De Bilt, t.a.v. José Luca, Postbus 218, 3720 AE Bilthoven.
Een e-mail mag natuurlijk ook: pz@kinderopvang-debilt.nl

ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

De giga weken 
zijn begonnen

en maak met de 
gigakaarten kans op 

leuke prijzen.



Colijn werd aangemoedigd om deel 
te nemen door de heer Soede, die de 
Vreelandse Bromfietsrees samen met 
Rijk Zeldenrijk organiseert. ‘Soede 
komt regelmatig op mijn bedrijf en 
hij liet een keer een filmpje van de 
bromfietsrees zien. Dat zag er heel 
gezellig uit dus heb ik me over laten 
halen een keer mee te doen. Ik ging 
samen met mijn zoon, hij met een 
Sparta en ik met de Solex.’ Alfred 
Colijn woont in Hollandsche Rading, 
maar komt oorspronkelijk uit Vree-
land waar hij nog veel mensen kent. 

Geen wedstrijd
De Vreelandse Bromfietsrees is geen 
wedstrijd. Het gaat er niet om wie de 
snelste is, maar een grote zandloper 
bepaalt wie de winnaar wordt. Die 
gaat bij de start lopen en wie als de 
zandloper leeg is als eerste over de 
streep gaat wint de rees. Dan is er 
ongeveer twintig minuten gereden. 
‘Toevallig zat er tussen mij en degene 
voor mij reed een gat en was de 
zandloper net leeg toen ik de finish 
passeerde. Ik ben dus eigenlijk een 

toevallige winnaar’, vertelt Alfred 
Colijn. Aan de Vreelandse Brom-
fietsrees namen 42 bromfietsen deel, 
bereden door zowel mannen als vrou-
wen. De meeste deelnemers kwamen 
uit Vreeland en omstreken, maar er 
waren ook mensen uit Houten, Eem-
nes en Westbroek. Er was zelfs een 
Amerikaanse deelnemer.

Uniek evenement
‘Het leuke van de bromfietsrees is dat 
je zelf mag bepalen hoe hard je wilt 
rijden. Wie als laatste binnenkomt kan 
toch nog winnaar worden. Dat is het 
leuke en sportieve ervan.’ Colijn kent 
geen andere evenementen zoals dit. 
‘Dit is uniek en het is gewoon gezel-
lig.’ De Solex heeft hij al een jaar of 
tien in zijn bezit. ‘Maar ik rij er bijna 
nooit op. Ik rij eigenlijk het liefst in 
oude auto’s.’ Alfred Colijn houdt van 
oude dingen. In het bedrijf heeft hij 
een verzameling oud gereedschap, 
oude radio’s en een indrukwekkende 
collectie oldtimers. Als hij daarover 
begint te vertellen is hij helemaal in 
zijn element. Hij praat er vol passie 

over laat ze graag zien. Zijn oudste 
auto’s zijn in 1911 gebouwd. Ze zien 
er mooi gepoetst uit en kunnen alle-
maal rijden. Colijn neemt nog wel 
eens deel aan oldtimer tochten en zijn 
auto’s worden soms ook gebruikt als 
bruidsauto.

De vereniging SVM heeft rond de 
500 leden. Daarvan spelen er 30 
squash, zijn er 29 veldvoetbalteams 
waaronder één damesteam, 15 heren 
zaalvoetbalteams en 1 damesteam. 
Behalve squash en voetbal staan dar-
ten en klaverjassen ook met vaste 
regelmaat op het programma. Naast 
de spelende leden zijn er ook veel 
oud-spelers die frequent aanwezig 
zijn om bijkomende zaken te rege-
len.

Terugloop squash
De landelijke trend dat steeds minder 
mensen georganiseerd squash spe-
len zet ook door bij SVM. Van 100 
leden in de bloeitijd tot de 30 leden 
nu. Frans van de Tol en Hans Nauta, 
beide bestuursleden, vertellen dat er 
iets moest gebeuren omdat de verlich-
ting van de banen aan vernieuwing 
toe was. ‘We hebben toen in overleg 

besloten dat geprobeerd zou worden 
om het ledenaantal op te krikken naar 
50. Dat is helaas niet gelukt. Daarom 
hebben we besloten om één baan 
geheel te renoveren en de andere te 
verbouwen tot vergader- c.q. ont-
vangstruimte. Trots zijn we op het 
feit dat dit in slechts drie maanden 
gelukt is met de hulp van bijna alleen 
maar vrijwilligers: Eric en Eddy Ver-
schuur, Ron van Dijk, Jaap de Vries 
jr., Harry Wijman, Gerrit van der 
Heyden, Karel Schouten, Tom Kuin, 
Marco Willemse en Sjef Sollman. Dit 
maakt gelijk duidelijk waar onze ver-
eniging groot in is: we zetten samen 
onze schouders er onder’, legt Frans 
van de Tol uit. De vergaderruimte 
ziet er mooi uit en zou zomaar passen 
bij een grote club. ‘Natuurlijk hebben 
we wel weer de oude bekerkasten, 
destijds gemaakt door Ries Biljardt 
e.a., aan de muur gehangen’. 

Veldvoetbal
De grootste tak van SVM is die 
van het veldvoetbal. Frans van de 
Tol: ‘Voor mij zijn alle teams even 
belangrijk, voor anderen blijft het 
eerste seniorenteam toch het parade-
paardje van de club waar iets extra’s 
voor gedaan moet worden. Die mix 
werkt naar tevredenheid. Besturen 
blijft altijd zoeken naar compromis-
sen. Met elkaar hebben we de lijnen 
uitgezet. Zo gaan we investeren in 
onze eigen leden, door ze in staat te 
stellen de KNVB cursus Oefenmees-
ter 2 te volgen. Sjoerd Harte, Bonnie 
Steenman en Remco van de Brink 
zijn hiermee gestart en het zou mooi 
zijn als ze eens trainer van ons eerste 
kunnen worden. Voor deze cursus is 
veel belangstelling en je moet dan 
ook ingeloot worden. Paul van Dijk 
wil ook graag de cursus volgen maar 
is daarom nog niet toegelaten’. Het 
eerste team wordt dit jaar getraind 
door Wout van Dronkelaar. Hans 
Nauta: ‘Jammer genoeg is het eerste 
vorig jaar gedegradeerd en speelt het 
nu in de vierde klasse. Er zit nu wel 
een aantal spelers in, die vanuit de A 
junioren zijn overgekomen. Deze jon-
geren stimuleren de andere spelers in 
het eerste, het is nu een mix van jonge 
talenten en ervaring. Aan Wout nu 
de taak om met dit vernieuwde team 
toch zeker wel bij de bovenste drie te 
eindigen. Dat is hij ons eigenlijk wel 
verplicht’, vertelt hij lachend, ’Wout 

is de eerste trainer die een eigen 
kantoor heeft op het complex en ook 
de beschikking heeft over een eigen 
hersteltrainer’. 

Dames en 45+
Beide mannen vinden het jammer dat 
er slechts één damesteam is, maar 
vertelt Hans Nauta: ‘Er is hoop voor 
de toekomst. In elk jeugdteam zit 
wel een aantal meiden, die gaan we 
goed begeleiden en wellicht leidt dat 
tot meer specifiek damesvoetbal bin-
nen SVM’. Meisjes of dames die 
graag willen voetballen kunnen con-
tact opnemen met Sjef Sollman (tel. 
0346 212379) om een afspraak te 
maken om op proef vier weken mee 
te trainen. 
Nieuw bij SVM is het 45+ voetbal. 
Onder supervisie van de KNVB spe-
len mannen van 45 jaar en ouder op 
vrijdagavond in teams van maximaal 
zeven spelers op een half veld wed-
strijden in toernooivorm. Er spelen al 
2 teams in de regio rondom Utrecht. 

Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Henk van Veelen (tel. 
0346 212794).

SVM
Het complex zit goed in de verf met 
natuurlijk veel geel en blauw. Het 
aantal leden, waaronder heel veel 
jeugd biedt een goed perspectief voor 
de toekomst. Het nieuwe veld, op het 
complex van korfbalvereniging Twee-
maal Zes, ligt weliswaar wat buiten 
het zicht maar is een prima veld om 
op te voetballen. Een tweede kunst-
grasveld staat op het verlanglijstje. 
Vrijwilligers, zowel in de teambege-
leiding als bestuur en klussers zijn er 
altijd wel te vinden. Frans van de Tol: 
‘Ze zien dat wij er veel tijd in stop-
pen en zijn daarom als ze gevraagd 
worden bijna altijd wel bereid om ook 
hun handen uit te mouwen te steken. 
We zijn een goed georganiseerde, 
gezellige dorpsclub, met volgend jaar 
ons 60 jarig jubileum. We zijn klaar 
voor de toekomst!’
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SVM klaar voor de toekomst
door Marijke Drieenhuizen

SVM Maartensdijk heeft de laatste drie jaren hard gewerkt, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend gebied. 
Er zijn beleidsplannen geschreven waar naar gehandeld wordt en het hele complex is inmiddels gerenoveerd, 
inclusief een rokersruimte en de laatste verbouwing van een squashzaal naar een bestuurskamer en voor/na 

besprekingzaal voor alle teams.

Eén baan is geheel gerenoveerd en verbouwd tot vergader- c.q. ontvangst-
ruimte. V.l.n.r. Hans Nauta, Sjef Sollman en Frans van der Tol.

In de eigen ruimte van hoofdtrainer Wout van Dronkelaar is ook te lezen dat 
de vereniging nauw samenwerkt met FC Utrecht.

Zandloper bepaalt winnaar bij
Vreelandse Bromfietsrees

door Guus Geebel

Zaterdag 12 september werd in het dorpshart van Vreeland voor de vijfde keer de Vreelandse Bromfietsrees 
verreden. Winnaar werd Alfred Colijn van Autobedrijf Colijn in Westbroek. Hij nam deel met een Solex uit 

midden jaren zestig. Als prijs kreeg hij een ‘gouden’ wisselschaal, een beker en
een grote bos bloemen voor zijn vrouw.

Alfred Colijn met de winnende Solex en de ‘gouden’ wisselschaal plus beker.

Schoolkorfbal
Vorige week donderdag en vrijdag is onder prima weersomstandigheden het 
jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor basisscholen op de velden van korf-
balvereniging TweemaalZes gehouden. Het toernooi  werd mede mogelijk 
dankzij een financiële bijdrage van het Fonds Sportbeoefening De Bilt.

Donderdag waren de leerlingen van de groepen 3 en 4 druk met spelletjes 
en ook een echt partijtje. Vrijdagochtend streden de groepen 5 en 6 om de 
hoogste eer. De finale werd gespeeld tussen een team van ’t Kompas uit 
Westbroek tegen een team van de Bosbergschool uit Hollandsche Rading. 
Het laatste team won de beker. ’s Middags werden er wedstrijden gespeeld 
tussen leerlingen van groep 7 en 8. De teams van de Martin Luther Kinschool 
uit Maartensdijk waren oppermachtig. Zowel de halve als de hele finale werd 
tussen leerlingen van deze school gespeeld en het team van groep 8 werd 
kampioen.

De beide kampioensteams mogen in juni meedoen met het Provinciaal 
Schoolkorfbaltoernooi.

Het was heerlijk weer tijdens de 
wedstrijden van het schoolkorfbal-
toernooi.



immense verzameling vinden ze een oud boek met 
daarin de Top 40 van het jaar 1803, maar.... de pagina 
met de nummer 1 hit ontbreekt! Maar door goed te 
luisteren kunnen ze misschien uitvinden welke tophit 
dat was... 

verschil
De Van Swieten Society laat het verschil horen tussen 
geluid en muziek. Kan een klok muziek tikken? Wat 
voor plaatjes zie je bij muziek? Baron Frits voelt het 
aan zijn water en maakt ondertussen een dansje. Over 
hoe een pianoles zomaar een meesterwerk kan ople-
veren en over muziek die je doet dansen van plezier. 
Een programma met pianotrio en vol met tophits van 
Haydn en Beethoven.

Dit vertelconcert wordt georganiseerd door het 
Muziekpodium De Bilt, een samenwerkingsverband 
tussen de Concert Commissie van de Biltse Muziek-
school, De Stichting Kunst en Cultuur De Bilt en het 
Walter Maas Huis. Kaarten voor de voorstelling (€ 
10,00, kinderen tot 12 jaar € 7,50) zijn verkrijgbaar 
bij de administratie van de Biltse Muziekschool, 
De Kwinkelier 47, Bilthoven. Kaarten zijn tevens 
verkrijgbaar bij: Primera Kees van Holland (Win-
kelcentrum De Kwinkelier) en een half uur voor de 
voorstelling aan de kassa. 

Voor verdere inlichtingen en reserveringen:
tel 030 2283026 en via e-mail:
info@biltsemuziekschool.nl

65-plusser doet klusjes voor 
65-plussers. € 10,-. per uur. 
Dakgoot bladvrij maken. € 
2,50 p. mtr. Tel. 06-17896843. 
Groenekan. Auto + aanhanger 
aanwezig. Tevens reparatie 
zonwering

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

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

Kom voor goed geknipt haar 
naar BETTY’S CORNER!
Elke vrijdag en zaterdag bij 
“Kapper Hans” in Maartensdijk. 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

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

KALLIGRAFIECURSUS: 
10 lessen voor beginners op 
maandagmiddag start in okto-
ber info: Desiree van Dijk. Tel. 
0346-210944

R o m m e l m a r k t / s p e e l g o e d 
verkoop zaterdag 26 sept. 
Voordorpsedijk 27. De koffie 
& limonade staat klaar! Komen 
hoor!

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

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 % .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl
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KLOOFMACHINE voor 
brandhout. € 150,-. Tel. 0346-
214084

Heel veel knex met originele 
koffer en voorbeelden. € 45,-. 
Tel. 0346-213818

Goed uitziende autokinderstoel-
tje met beertjes erop, blauw van 
kleur. € 30,-. Tel. 0346-214084

Leerboek rijbewijs AM brom-
fietscertificaat + cd laatste 10 
examens, laatste druk. Nieuwe 
staat. € 35,-. Tel. 06-49747769

Sint tip, schattige poppenwieg. 
€ 20,- als nieuw. Houten fornuis. 
€ 35,-. z.g.a.n. Nieuwe pop 40 
cm. € 10,-. Tel. 06-54665050

Grote plastic teil bijna nieuw. € 
6,50. Philips citruspers. € 6,50. 
Glasservies div. o.a. borden, 
kop en schotels, schaaltjes van 
Arcoroc. Alles is nieuw. € 1,- 
per stuk.  Ong. 70 stuks. Tel. 
06-54665050

Konijnenhoek te koop. € 25,-. 
Tel. 06-42037854

Dansschoenen aangeboden 
z.g.a.n. mt. 36 papillon, hoog 
met veters. € 35,-. Tel. 0346-
212963

Opa gazelle fiets. € 49,-. Tel. 
06-18102979

Wie wil ons 1x in de 2 weken 
helpen met onderhoud van 
onze TUIN in Groenekan. Tel. 
06-55376038

Iemand met naaimachi-
ne voor af en toe simpel 
VERSTELWERK. Bel Sonja 
06-22980667

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

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan 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, afscheidin-
gen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsop-
gave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

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

Weet hoe je eet ® is meer dan een zogenaamd dieet.
Het toonaangevende programma geeft je echt inzicht in
hoe je eet, beweegt, vet verbrandt en je stofwisseling aanpast.
Werkt ondersteunend bij gewichtsafname en gezondheidsklachten.
Begin NU aan een gezonder, slanker en vitaler lichaam. 
Website begeleider kenmerk: enny boogaard
Informatie: Enny Doornenbal-Boogaard, 0346-212687,
em. boogaard@planet.nl

Personeel aangeboden

Personeel gevraagd

Diversen

Fietsen/Brommers

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

Bel of mail snel voor een wijk bij jou in de buurt.

Kindervertelconcert 
‘Haydn’s Karwei’ 

Op zondag 27 september om 15.00 uur 
wordt in de Julius Röntgenzaal van de Biltse 
Muziekschool (Kwinkelier 47, Bilthoven) de 

kindervoorstelling ‘Haydn’s Karwei’ gegeven. 
Dit voorstelling wordt gespeeld door de Van 

Swieten Society en is bedoeld voor
kinderen van 6-11 jaar. 

In 2009 is het 200 jaar geleden dat Haydn over-
leed. Dit jaar is dan ook uitgeroepen tot Haydn-jaar. 
Het publiek wordt uitgenodigd voor een bezoek in 
de muzieksalon van Baron Frits van Swieten, de 
achterkleinzoon van de legendarische muziekbaron 
Gottfried van Swieten. De oude Baron van Swieten 
was een Belangrijke Man rond het jaar 1800: hij was 
degene die zorgde dat grote componisten als Haydn en 
Beethoven de mooiste muziek componeerden! Baron 
Frits is verzamelaar van zoekgeraakte melodieën en 
hij helpt om een optreden voor te bereiden. In zijn 

Beleef het verschil tussen geluid en muziek met de Van 
Swieten Society.

J.V.V. Glasbewassing
Net werkende glazenwasser.
Wassen, zemen en houtwerk.

Tevens reinigen dakgoten en al uw vloeren. Tel. 
06 - 24 99 63 31

Het Rode Kruis vergadert
De afd. De Bilt van het Rode Kruis

houdt op dinsdag 29 september 2009 haar
alg. ledenvergadering in het gebouw 

St. Laurensweg 13 te De Bilt. 
Aanvang 20.00 uur.

Zie ook het bericht elders in
De Vierklank



Het tweede deel van de clubkampi-
oenschappen 2009 is afgerond. Op 
het prachtige tennispark van TV tau-
tenburg was er veel publiek om te 
zien wie er dit jaar met de prijzen naar 
huis zouden gaan. Ondanks de lastige 
wind en af en toe een bui waren het 
twee fantastische tennisweken. Bij 
de jeugd werden de mix en de single 
partijen gespeeld en bij de senioren 
waren de dubbels aan de beurt.
Mooi tennis met prachtige slagen-
wisselingen zorgde voor veel oh en 
ah rondom de baan. Vooral de aan-
stormende jeugd doet het bijzonder 
goed in Maartensdijk. Grote spron-
gen maken deze spelers door het 
vele werk wat de jeugdcommissie 
en de tennisschool er in stoppen. Tel 
daarbij een talentvolle, leergierige 
lichting waarvan een groot deel bijna 
dagelijks op de baan staat en dit is het 
resultaat.

De dubbelpartijen bij de senioren 
waren vooral in de finales ook van 
hoge kwaliteit waarbij ook de nieuwe 
generatie toppers zich aankondigde. 
Uiteraard wist een aantal routiniers 
dit jaar de prijzen nog binnen te 
slepen maar zal vooral door de vele 
nieuwe gezichten op het park wellicht 
in 2010 worden afgelost.

Vorig seizoen was niet best voor 
de geel-blauwen uit Maartensdijk. 
Aan degradatie was niet te ontkomen, 
zodat dit seizoen geacteerd moet wor-
den in de 4de klasse. Twee weken 
geleden had SVM al de eerste com-
petitiewedstrijd gewonnen. Uit tegen 
DVSU werd het 1-2. De tweede wed-
strijd was opnieuw uit. EDO was de 
tegenstander. EDO is de oude ploeg 
van de Maartensdijkse familie van de 
Goede en dat was te zien. De gehele 
familie was paraat van oma tot aan de 
kleinkinderen. Oma kon zich herin-
neren, dat EDO twintig jaar geleden 
met 26-1 van SVM had gewonnen, 
maar dat was zaterdag anders. Bij 
EDO stond geen Van de Goede meer 
in het veld. Bij SVM inmiddels wel. 
Het centrale verdedigingsduo van 
SVM bestaat uit de neefjes Michel 
en Ricardo van de Goede. Op het 
middenveld dartelt ‘schoonzoon’ Roy 
Wijman (vriendin van) nichtje Step-
hanie van de Goede, die zelf in de 
dames van SVM speelt. Tot slot is 
papa en oom Eddie van de Goede de 
leider van de hoofdmacht van SVM.

Niveau 
In de eerste helft van de wedstrijd 
was het niveau van het voetbal de 4de 
klasse waardig. Zoals het zaterdag 
voetbalde liet vooral EDO zien dat 
zij geen kampioenskandidaat is. De 
gemiddelde leeftijd was vrij hoog en 
tactisch en technisch waren er geen 
hoogstandjes te zien. Het leek wel 
of SVM een beetje verrast was van 

dat niveau. In de eerste tien minuten 
kreeg SVM drie dotten van kansen, 
maar deze werden door de spitsen 
Tom Jansen en Henri Stone vak-
kundig om zeep geholpen. Dat was 
de voorbode voor het missen van 
nog meer grote kansen. Bij rust had 
het minstens 4-0 voor SVM kunnen 
staan, maar het bleef 0-0. SVM straal-
de geen vechtlust uit en in plaats van 
met snel combinatievoetbal het ‘oude’ 
EDO te ontregelen zakte het ‘jonge’ 
SVM terug in traag en inspiratieloos 
spel. De linies speelden ver uit elkaar, 
zodat er weinig aansluiting was. De 
verdediging van SVM was geluk-
kig als vanouds solide. EDO maakte 
niet de indruk te kunnen scoren maar 
kreeg kort voor het rustsignaal toch 
nog een kopkans op een onverdiende 
voorsprong.

Doelpuntenfestijn
De tweede helft bracht de doelpunten 
die de toeschouwers, althans die van 
Maartensdijk, wilden zien. SVM nam 
opnieuw het overwicht en het was 
duidelijk zichtbaar, dat EDO conditi-
onele problemen kreeg. Het drukkend 
warme weer was daarvan misschien 
mede de oorzaak. Het keerpunt in de 
wedstrijd was het moment, dat Jorgen 
Straalman in het veld werd gebracht 
voor Sjoerd Burgers. Straalman heeft 
meer aanvallende aspiraties en dat 
bleek in de 55ste minuut. Straalman 
kopte uit een SVMcorner in en de bal 
belandde via een EDO-speler in het 
doel. Eindelijk was voor SVM de ban 

gebroken. Twee minuten later maakte 
Henri Stone uit een combinatie met 
Tom Jansen 2-0 en tien minuten later 
was het Bram van Eck die opnieuw 
uit een voorzet van Tom Jansen er 3-0 
van maakte. 
Het laatste deel van de wedstrijd werd 
het de Mike de Kok-show. EDO lag 
toen natuurlijk allang op de rug. In 
een tijdbestek van 5 minuten maakte 
De Kok uit een counter zelf eerst 4-0, 
gaf daarna een voorzet aan Kevin van 
Dronkelaar (5-0) en maakte tot slot 
op aangegeven van Rick Vos de 6-0. 

Goed begin halve werk
Grote verschil met vorig jaar is, dat 
SVM nu een jonge bewegelijke voor-
hoede heeft. Het lijkt er op, dat SVM 
een serieuze gooi gaat doen naar het 
kampioenschap om zo direct weer 
terug te keren naar de 3de klasse. 
SVM is de enige ploeg in de 4de 
klasse zonder verliespunten en staat 
met één wedstrijd minder gespeeld 
te hebben en één punt minder op de 
tweede plaats achter koploper VVJ. 
Al met al een goede start voor SVM. 
Hardlopers zijn doodlopers wordt 
weleens gezegd, maar aan de andere 
kant is een goed begin het halve werk. 
A.s. zaterdag is om 14.30 uur de 
eerste thuiswedstrijd van SVM, dat 
op het F.J.H. van Eck-sportpark aan 
de Dierenriem tegenwoordig op het 
nieuwe kunstgrasveld speelt. Tegen-
stander is v.v. Maarssen. Misschien 
dat oma Van de Goede nu supporter 
is van SVM! 
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Goede seizoenstart SVM
SVM heeft zaterdag de uitwedstrijd tegen het Utrechtse EDO met grote cijfers gewonnen. Bij rust stond er 

nog 0-0 op het scorebord, maar in de tweede helft drukte SVM het veldoverwicht uit
in de einduitslag van liefst 0-6.

Tweemaal Zes pakt eerste punten
Vorige week liet Tweemaal Zes een kans onbenut om het eerste punt te 
pakken tegen OVVO. Deze week stond er daardoor een extra belangrijke 
ontmoeting op het programma in Arnhem tegen OA/Hotel Warnsborn. 
Beide ploegen waren nog puntloos na twee duels, dus ging het om het ver-
laten van de laatste plaats. Na een verdedigend slordige eerste helft pakte 
Tweemaal Zes de draad in de tweede helft prima op en werd er overtuigend 
gewonnen met 15-26.

Vanaf de start wilde Tweemaal Zes het initiatief pakken tegen de thuis-
ploeg uit Arnhem. Dit gelukte ook, want Tweemaal Zes wist steeds op een 
lichte voorsprong te komen. Zo stond er na een klein kwartier spelen een 
2-4 stand op het scorebord. Echter, verdedigend maakte Tweemaal Zes 
veel onnodige fouten. Rond de korf wist OA hier goed van te profiteren, 
waardoor de thuisploeg op dat moment nog in het spoor bleef. Bij 8-8 wist 
Tweemaal Zes de draad weer goed op te pakken, waardoor er voor de rust 
nog een gaatje geslagen kon worden. Met een stand van 9-11 in het voor-
deel van Tweemaal Zes gingen beide ploegen de rust in.

De tweede helft wilde Tweemaal Zes de voorsprong uitbreiden. Dit gelukte 
en dat kwam mede door verdedigend meer concentratie. Via 10-15 stond 
er twintig minuten voor tijd al een 12-19 tussenstand op het scorebord. Na 
een time out wilde Tweemaal Zes aanvallend ook in de eindfase blijven 
scoren om de wedstrijd goed uit te spelen. Met een aantal mooie treffers 
lukte dit ook en OA had toen eigenlijk al de wedstrijd opgegeven. Eind-
stand: 15-26.

Een prima overwinning, waarin de aanvallende scherpte op een goed 
niveau was. Volgende week komt De Meervogels uit Zoetermeer op bezoek 
in Maartensdijk. Deze ploeg heeft al vier punten, dus zal er wederom ‘volle 
bak’ gespeeld moeten worden. Aanvang: 15.30 uur.

Na een slordige eerste helft herpakte Tweemaal Zes zich en won uiteindelijk 
met 15-26.

Mooi tennis tijdens
clubkampioenschappen TV Tautenburg

De winnaars bij de Jeugd. Mix-C: 1. Willemijn Groenewegen + Jerom Groe-
newegen, 2. Marlijn Mosterd + Max van de Berg. Mix-B: 1. Eline Mosterd + 
Tieme Schardam, 2. Renee van Ginkel + Thomas Ehrencron. Mix-A : 1. 
Joelle Blankenstijn + Thijs Bax, 2. Aletta Verberg + Martijn Leenders. Single 
jongens C: 1. Max van de Berg, 2. Teun van Dijk. Single jongens B: 1. Thomas 
Ehrencron, 2. Derk de Brauw. Single jongens A: 1. Bob Gerritsen, 2. Mar-
tijn Leenders. Single meisjes C: 1. Tessa van der Werf, 2. Nienke Lamers. 
Single meisjes B: 1. Lisanne Mosterd, 2. Marit Bos. Single meisjes A: 1. Nadia 
van Beerschoten, 2. Eline Mosterd. Senioren Heren dubbel C: 1. Marcel 
Bos + Martin Brinks, 2. Efred Kool + Stefan Splint. Heren dubbel B: 1. Jan 
Kramer + Pieter van der Meijs, 2. Adri Laarman + Maikel van Mil. Heren 
dubbel A: 1. Jeroen Stenger + Yannick Verhoeven, 2. Daniel Floor + Warner 
Harmsen. Dames dubbel C: 1. Angelique Mosterd + Rianne Wolff, 2. Simonne 
Delcroix + Marijke Perlee. Dames dubbel B: 1. Marja Ehrencron + Margo 
Kraan, 2. Tessa van der Blonk + Ilse Diepeveen. Dames dubbel A: 1. Anita 
Blankestijn + Marije Schreuders, 2. Wima van de Hoef + Simone Mosterd. Naast de nieuwe Hoofdsponsor ‘Hilko Partyverzorging’ heeft korfbalver-

eniging Tweemaal Zes een aantal lokale ondernemers als subsponsor aan 
zich weten te binden. Op de foto Bert Bos, eigenaar van Bakkerij Bos, die 
de bloemen daarvoor in ontvangst neemt.

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



De groepsles demo's werden goed 
bezocht tijdens de Open Dag bij 
Fysio Fitness Visscher aan de Rui-
genhoeksedijk in Groenekan. Er 
was ruime belangstelling voor Kick 
& Fun, Spinning, Pilates, Kickbox 
en met name Zumba. (foto rechts).

Flip en Mark waren afgelopen zon-
dag de jongste deelnemers aan de 
Fysio Fit run. Mark wist als tevens 
kleinste deelnemer in het wat 
tegenvallende overwegend volwas-
sen deelnemersveld een 5e plaats 
te bemachtigen. (foto onder)

De hele week hadden de kinderen 
zich met het milieu beziggehouden. 
Ze hadden met meester Jan en juf 
Wilma de middag heel goed voor-
bereid. De wethouder kreeg dan ook 
veel vragen en tips. Waarom staan er 
geen windmolens in de gemeente. Als 
de bussen gratis worden laten meer 
mensen de auto staan en gaan met de 
bus. Voer een vergunning in om met 
de auto gebracht te mogen worden en 
geef die alleen af als kinderen ver weg 
wonen. Wethouder Mittendorff zegt 
toe dat hij de ideeën bij de gemeente 
zal bespreken. Juf Wilma brengt de 
wethouder nog even in verlegenheid 
met de vraag hoe hij naar de school 
gekomen was. Met de auto dus.
In de provincie Utrecht deden maar 
liefst 10.000 leerlingen in 14 gemeen-
ten mee aan de Groene Voetstappen-
actie. 
Het totaal aantal voetstappen dat 
afgelopen week in Nederland is ver-
zameld wordt tijdens de Kinderkli-

maattop in Den Haag op 7 december 
overhandigd aan minister Jacqueline 
Cramer. Op deze Kinderklimaattop 
gaan Groene Voetstappendeelnemers 

nadenken over een Gouden Tip die 
zij de minister, vóór zij een week later 
naar de Klimaattop in Kopenhagen 
afreist, mee willen geven. 
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Vierklank
week 39-2009
2x380
red ap

2 flessen

 

gezellig

voor de kleine 

2 stuks

vers uit eigen oven 

lekker snel 

Voordeel 
nieuws

C1000 Johan de Zeeuw 
Maertensplein 31 3738 GM Maartensdijk tel. 0346-211212 

Als eerste elke week de
aanbiedingen in uw mailbox

kijk op www.c1000.nl/dezeeuw.

Week 39 2009
Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 september 2009. Prijswijzigingen, 
drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers 
en/of wederverkopers. Voor deze aanbiedingen geldt: maximaal 3 stuks per klant, OP=OP.
wij verkopen geen alcohol aan personen jonger dan 16 jaar.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag   08.00 - 19.00
Vrijdag          08.00 - 21.00 
Zaterdag       08.00 - 18.00

 

 

Gourmetschotel 
de luxe
500 gram 7,49

Wijn 
La siega
rood of wit
� es 75cl

Stokbrood
wit of bruin
per stuk 1,29

Mini 
krentenbollen
zak à 10 stuks
van 1,39

C1000 mini kriel

zak 600 gram
van 1,49

Erhrmann
Grand Dessert
chocolade of vanille
2 bakjes à 200 gram
van 1,32

0.990.99

5.995.99

5.005.00

0.990.99

0.990.99

0.990.99

wij verkopen geen 
alcohol aan personen 

jonger dan 16 jaar

Duurzaamheid leeft bij schoolkinderen
door Guus Geebel

Kinderen van Daltonschool De Rietakker in De Bilt kregen vrijdag 18 september bezoek van wethouder 
Herman Mittendorff. Hij was er om de Groene Voetstappen op te halen. Iedere keer als de kinderen tijdens 
de Week van de Vooruitgang niet met de auto, maar met de fiets of lopend naar school kwamen, mocht een 

voetstapsticker in een speciaal boekje worden geplakt. Er werden 2196 voetstappen verzameld en dat aantal 
werd op een speciale oorkonde vermeld. 

De wethouder kreeg de 2196 voetstappen van Keri en Annemiek.

Traditioneel begonnen de Jeugd-
clubkampioenschappen van TV 
Hollandsche Rading op de finale 
zondag van de Senioren. Dit was 
meteen een mooie gelegenheid om 
met een druk bezochte receptie het 
40-jarig jubileum af te sluiten met 
veel tennis en het sleutelspel. 

Iedereen kreeg een glas (kinder)
champagne met daaraan gehangen 
een sleutel. De sleutel van Chloe 

Otten paste op de kluis en zij won de 
ballonvaart van Red Balloon. 

Er waren veel oud-leden weer eens 
op de club en ook wethouder Kam-
minga gaf acte de presence. Bij de 
dames werd Lotte Stuurman kam-
pioen en bij de heren Cor Boorsma. 

Oud-voorzittter Jan Harmsen (l) 
werd tot Erelid benoemd en Jan van 
Kooij tot Lid van Verdienste.

Erelid en het sleutelspel

Open Dag Fysio Fitness Visscher

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
1-10

Vrij.
2-10

Woe.
30-9

9,95

Vrij.
25-9

Woe.
23-9

9,95
Entrecóte met pepersaus

of
Pangafilet met garnalensaus

Varkenshaas met kaassaus
of

Zeewolffilet met spek
en roomsaus

donderdag 24-09 gesloten i.v.m. bruiloft
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