
Het agendapunt wordt ingeleid door 
Pieter de Jong, voorzitter van de 
Rekenkamercommissie. Hij vertelt 
een en ander over de werkwijze van 
commissie en de inspanning die het 
kostte de gegevens boven tafel te krij-
gen. ‘Dit leidde mede tot de conclusie 
dat er nog heel wat te verbeteren valt.’ 
Als sleutelconclusie noemt De Jong 
dat de commissie niet kon nagaan 
waarom de inhuur van derden zou 
hebben bijgedragen aan de kwaliteit 
van de interne organisatie of een beter 
presterende overheid. De Rekenka-
mercommissie constateert dat er nog 
een verbeteringsslag te maken is

Fracties
De behandeling van het rapport van 
de Rekenkamercommissie over de 
jaren 2005-2006 bleek voor veel frac-
ties vaak moeilijk los te zien van de 
situatie op dit moment. Cees Berin-
gen (CDA) vindt dat het onderzoek 
niet alleen erg lang heeft geduurd, 
hij ziet nog steeds weinig verbe-
tering. Johan Slootweg (SGP) wil 
het rapport zien als medicijn en niet 
gebruiken om een college af te schie-
ten. Ebbe Rost van Tonningen (Bilts 
Belang) noemt het een goed rapport 
met schrikbarende conclusies. ‘Met 
een dergelijk palet aan wanorde kun 
je als toezichthouder je taak niet uit-
oefenen.’ Anneke van Heertum (D66) 
vindt verantwoording over inhuur 
derden in de jaarrekening, voorzien 

van een verklaring van de accoun-
tant voldoende. ‘Het gaat uiteindelijk 
om bedrijfsvoering.’ Maaico Maarsen 
(SP) vindt het wel gemakkelijk om te 
zeggen: we nemen de conclusies over 
en gaan over tot de orde van de dag. 

Vervolgonderzoek
Désirée Schmalschläger (GroenLinks
&PvdA) stelt voor de rekenkamer-
commissie te vragen over 2007 en 
2008 een zelfde onderzoek te verrich-
ten. ‘De wethouder zegt dat de situ-
atie nu op orde is, dus met een druk 
op de knop is dit snel te doen. Het is 
voor de gemeenteraad van essentieel 
belang dat informatie over inhuur 
derden inzichtelijk is, zodat we met 
de beperkte middelen toch de juiste 
keuzen kunnen maken. Zij stelt voor 
het vervolgonderzoek binnen een 
maand uit te laten voeren. Overigens 
heeft de raad niet de bevoegdheid de 
Rekenkamercommissie opdrachten te 
geven. Schmalschläger stelt daarom 

voor dat wanneer de rekenkamer het 
verzoek niet aanvaardt, op een andere 
wijze binnen een maand een onder-
zoek uit te laten voeren. Anne Doe-
dens (VVD) vindt dat iedereen die nu 
de beschuldigende vinger opsteekt, 
de hand in eigen boezem moet steken. 
Wethouder Kamminga constateert dat 
de Rekenkamercommissie en het col-
lege op één lijn zitten. Doedens vraagt 
een behandelvoorstel. Daarop stelt 
burgemeester Gerritsen voor wanneer 
de termijnen gesloten zijn het rapport 
voor kennisgeving aan te nemen en 
vervolgens een aanbeveling aan de 
Rekenkamercommissie vast te stellen 
voor het doen van nader onderzoek 
over de jaren 2007 en 2008. De 
gemeenteraad stemt daarmee in. 

Interpellatie
De gemeenteraad gaat akkoord met 
een interpellatieverzoek van Ebbe 
Rost van Tonningen van Bilts Belang. 
In een tiental vragen ondervraagt hij 

wethouder Kamminga over de gang 
van zaken bij externe inhuur vanaf 
2006. De wethouder antwoordt dat 
geen informatie is achtergehouden en 
dat de inhuur de goedkeuring heeft 
van de accountant. Rost van Ton-
ningen geeft met voorbeelden aan 
dat in een drietal gevallen wethou-
der Kamminga niet voldaan heeft 
aan de informatieplicht. Anneke van 
Heertum vindt het betoog van Rost 
van Tonningen naar stemmingmakerij 
rieken. Beringen zegt geen vertrou-
wen in deze wethouder te hebben. 
Maarsen (SP) vindt de inschatting 
of het fout gegaan is erg moeilijk. 
‘Op andere beleidsterreinen komen 
we hetzelfde tegen.’ Doedens vindt 
dat Rost van Tonningen feiten en 
interpretaties door elkaar haalt. Hij 
vindt het onjuist dat het antwoord er 

ligt, voordat de wethouder gesproken 
heeft. Doedens steunt het verzoek 
van mevrouw Schmalschläger voor 
een vervolgonderzoek. Schmalschlä-
ger valt het verschil op tussen wat 
interpellant inbrengt en de antwoor-
den van de wethouder. ‘Wij hebben 
het gevoel dat soms geen antwoord 
op de vraag is gegeven.’ Rost van 
Tonningen ten slotte over een motie 
van wantrouwen: ‘Ik heb gesproken 
over een motie van wantrouwen. Het 
enige wat voor mij van belang is dat 
ik de wethouder ter verantwoording 
roep over de hele gang van zaken. Op 
basis daarvan zou ik een motie van 
wantrouwen kunnen indienen. Ik heb 
voor mezelf besloten om in te haken 
op het onderzoek over 2007 en het 
daarbij nu te laten, omdat de meerder-
heid dit ook wil.’ 
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Wethouder in zwaar weer bij behandeling 
rapport Rekenkamercommissie

door Guus Geebel

Tijdens de vergadering op 23 oktober jl. behandelde de gemeenteraad het rapport van de 
Rekenkamercommissie over de jaren 2005-2006. De raad kan zich helemaal vinden in conclusies en 

aanbevelingen van de commissie. Vooral de CDA-fractie en Bilts Belang constateren dat er nog steeds veel 
mis is met de informatie over inhuur derden. Tot een motie van wantrouwen leidt het debat echter nog niet.

Wethouder van financiën Bert Kamminga.

Initiatiefvoorstel voor nieuw 
zwembad krijgt bijval

De gemeenteraad omarmde op 23 oktober jl. met lovende woorden het 
initiatiefvoorstel  van de fractie van GroenLinks&PvdA voor een nieuw 
zwembad bij het H.F. Wittecentrum in De Bilt. De fracties dringen er wel 
op aan dat omwonenden en de gebruikers van het H.F. Wittecentrum geen 
negatieve gevolgen van het plan gaan ondervinden. Een ruime meerderheid 
steunt het plan om het college opdracht te geven verder onderzoek te doen 
naar de mogelijkheid van een zwembad. De fracties van SGP en Christen-
Unie stemmen tegen. Een amendement van de SP om ook andere locaties 
voor het plan te onderzoeken krijgt geen steun. ‘Er is naar andere locaties 
gezocht en we zijn hierop uitgekomen’, zegt Désirée Schmalschläger. 
Cees Beringen (CDA) noemt het een uitstekend initiatief. Hij denkt dat er 
een win-win situatie kan ontstaan. Wethouder Herman Mittendorff ziet in de 
quick-scan voldoende aanleiding om het voorstel uit te werken. Het college 
gaat geen andere locaties onderzoeken. ‘Vanzelfsprekend worden belang-
hebbenden bij de plannen betrokken.’ B en W komen naar de raad met een 
kredietvoorstel om het plan verder uit te werken. [GG]

Initiatiefneemster Désirée Schmalschläger op de plek waar het nieuwe 
zwembad moet komen.
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P .K .N . - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

2 november - 9.30 uur en 
K apel H ollandsche Rading

2 november - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
1 november - 19.00 uur
2 november - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
2 november - 10.30 uur

Dr. W.S. Duvekot, Utrecht

P .K .N . - H erv. K erk Groenekan
2 november - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf
5 november - 19.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Dankdag

H ersteld H ervormde K erk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

2 november - 10.30  en 18.00 uur
Eerw. J. v.d. Beek, Biddinghuizen
5 november - 14.00 uur, Dankdag

Leesdienst
5 november - 19.30 uur, Dankdag

Kand. C. Klok, Rijnsburg

N ed. Ger. K erk Westbroek
2 november - 10.00 uur

Hr. P. Kroenes, Amsterdam
2 november - 18.30 uur

Hr. C. Hoogendoorn, Amersfoort
5 november - 19.30 uur, Dankdag

Ds. J.F. Ezinga, Westbroek

P .K .N . - H erv. K erk Westbroek
2 november - 10.00 uur

Ds. D.P.C. Looijen, Amersfoort
2 november - 18.30 uur
Ds. M. van der Zwan

5 november - 10.00 en 19.00 uur
Dankdag

Ds. M. van der Zwan

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

2 november - 10.00 uur
Ds. W. van den Hul, Amersfoort

2 november - 18.30 uur
Ds. J.J. Tigchelaar, Putten

5 november - 18.30 uur, Dankdag
Prof. C.G.Baart, Renswoude

Onderwegkerkje Blauwkapel
2 november - 9.30 en 10.30 uur

Pastor A. van Dam
Oecumenische dienst
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Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel :  0346 281 71 1
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

Oud papier Westbroek
Op donderdag 30 november 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.

Snelheidsbeperking op A27
In een motie draagt de gemeenteraad B en W op om met een delegatie uit de 
gemeenteraad en het college er bij de minister van Verkeer en Waterstaat op 
aan te dringen de maximum snelheid op de A27 te verlagen tot 100 km per 
uur. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat dit een aanzienlijke beperking 
geeft in de uitstoot van fijnstof en geluidsoverlast. Bewoners van Groenekan, 
Maartensdijk en Hollandsche Rading worden blootgesteld aan uitstoot van 
fijnstof en geluidsoverlast dat veroorzaakt wordt door het verkeer op de A27. 
De motie werd op 23 oktober door een meerderheid van de gemeenteraad 
aangenomen. VVD, CDA en SGP vonden de motie wat voorbarig en stemden 
tegen. [GG]

Willibrordzondag
De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van 
het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een 
voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Wil-
librord is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protes-
tanten. Op zondag 9 november wordt in het kader van de viering van de Wil-
librordzondag een oecumenische dienst gehouden in de Maria Christinakerk 
in Den Dolder. Het thema van de dienst is: ‘Paulus, apostel van eenheid en 
verzoening’. Voorgangers zijn ds. Tom Fossen en pastor Gerard Weersink. De 
dienst begint om 10.00 uur. 

Collectanten gezocht 
Alzheimer. Dementie. Voor iedereen die met dementie te maken krijgt, is de 
ziekte een ramp. Alzheimer Nederland komt op voor de gezamenlijke belan-
gen van mensen met dementie en hun naasten, informeert en wijst de weg 
in het doolhof van de zorg bij dementie. Alzheimer Nederland stimuleert de 
overheid, verzekeraars en instellingen om de juiste voorzieningen te treffen en 
neemt waar nodig zelf initiatief. Hiermee wil Alzheimer Nederland de kwali-
teit van leven van mensen met dementie en hun naaste omgeving verbeteren. 

Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl. Van 3 tot en met 
8 november collecteren ruim 25.000 collectanten in het hele land om het werk 
van Alzheimer Nederland mogelijk te maken. Om het werk te kunnen blijven 
doen is geld en hulp nodig. Daarom de vraag: ‘Wilt u helpen met collecte-
ren voor Alzheimer Nederland in Maartensdijk, Groenekan of Hollandsche 
Rading?  Het kost u maar één avond of middag in de collecteweek. Als ieder-
een een stukje loopt en iedereen een beetje geeft kunnen we samen heel veel 
doen!  U kunt zich voor Maartensdijk aanmelden bij: Anneke Kemp, tel. 0346 
213130 of via www.alzheimer-nederland.nl/ collecte’.

CDA wil meevaller aan 
burgers geven

Het Rijk schenkt de gemeente De Bilt over 2009 eenmalig 1,3 miljoen 
euro. De CDA-fractie wil dit geld aan de burgers van de gemeente geven. 
Per huishouden zou dat op een bedrag van ongeveer 50 euro uitkomen. 
‘De kredietcrisis heeft veel mensen financieel in de problemen gebracht. 
Voor de gemeente een goede gelegenheid om het geld terug te geven aan 
de belastingbetaler’, aldus het CDA. De partij wil de reinigingsrechten 
voor 2009 eenmalig met 50 euro verlagen. Het CDA gaat dit voorstel bij de 
behandeling van de begroting 2009 aan de orde stellen [GG].
 

Ouderenraad vergadert
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 
5 november 2008 om 14.00 uur in het gemeentehuis Soestdijkseweg Zuid 
172 te Bilthoven (Gakpezaal). Op de agenda staat o.m. het gemeentelijk 
beleid inzake de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Belangstellenden 
voor deze openbare vergadering zijn van harte welkom. Uw suggesties 
voor onderwerpen betreffende het gemeentelijke beleid die voor advise-
ring in aanmerking kunnen komen zijn van harte welkom!  Voor verdere 
informatie: Secretariaat: W.Wanrooy , Kon. Julianalaan 33 te Maartensdijk  
Tel. 0346 211299 of e-mail: wanmast@casema.nl.

GroenLinks en P vdA 
opnieuw samen verder 

Sinds 2006 trekken de politieke partijen GroenLinks en de PvdA in de 
gemeente de Bilt in een gezamenlijke fractie op. Beide partijen heb-
ben onlangs besloten deze samenwerking te continueren en de volgende 
Gemeenteraadsverkiezingen (2010) wederom met een gezamenlijke lijst 
uit te komen. 

De ledenvergaderingen van beide partijen hebben unaniem uitgesproken 
voortzetting van de progressieve samenwerking van belang te vinden. Deze 
progressieve samenwerking heeft ertoe geleid dat de combinatie sinds de 
vorige verkiezingen de grootste fractie in de Gemeente de Bilt is. 

Door de deelname aan het college kunnen veel voor beide partijen belang-
rijke zaken in de gemeente worden gerealiseerd. 

Dag van de Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt nodigt Mantelzorgers in deze gemeente 
uit voor de Dag van de Mantelzorg op maandag 10 november a.s. in de 
Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6. Op het 
programma staan een High Tea en een voorstelling van ‘Duo Doorgedraaid’. 
Dit is een muzikaal clownsduo, dat naast tal van andere instrumenten 
gebruik maakt van een handdraaiorgel. De clowns weten door vindingrijk 
gebruik van de instrumenten en rekwisieten, oog voor detail en een sterke 
verbeeldingskracht jong en oud te boeien. Tijdens een optreden wisselen 
ingetogen spel en momenten van bruisende uitbundigheid elkaar af terwijl 
een bont scala van muziekstijlen aan het publiek voorbijtrekt: van filmmu-
ziek tot volksmuziek en van blues tot Beethoven. Duo Doorgedraaid speelt 
uitsluitend op eersteklas muziekinstrumenten en musiceert op professioneel 
niveau. Na de voorstelling bestaat de mogelijkheid om zelf aan het orgel 
te draaien. Zo kan men het ‘draaiorgeldiploma’ behalen. De bijeenkomst is 
van 14.00 tot 16.00 uur en zal door wethouder Herman Mittendorff worden 
geopend. Aanmelding bij de Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen De 
Bilt, tel. 030 2203490. De Rotary Club De Bilt/  Bilthoven draagt bij aan de 
financië le ondersteuning van deze dag.
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Maarten Luther (10 november 1483 - 
18 februari 1546) was een zeer belang-
rijke Duitse protestantse theoloog en 
reformator. Begonnen als augustij-
ner monnik (1506) die het sacrament 
van de priesterwijding ontvangen had 
(1507), ontwikkelde hij zich na zijn 
benoeming in 1508 tot hoogleraar in 
de moraaltheologie aan de universi-
teit van Wittenberg tot de leidende 
persoonlijkheid van de Reformatie 
in het Duitse Rijk. De publicatie 
van zijn academische stellingen tegen 
de handel in aflaten op 31 oktober 
1517 is het sym bolische begin van 
het protestantisme. Zijn naam wordt 
dikwijls in één adem genoemd met 
de reformatoren Huldryc h Zwingli en 
Johannes Calvijn.

Toentertijd
Wie zich verplaatst in de tijd van 
Maarten Luther beseft dat het nogal 
wat geweest moet zijn toentertijd 
als enkeling tegen de stroom in te 
roeien. Hoeveel keer zal Luther zich 
afgevraagd hebben of hij het wel bij 
het rechte eind had?  Hij ging door 
en met zijn stellingen presenteerde 
hij een hoogst belangrijk document 
in de kerkgeschiedenis, maar op 31 
oktober 1517, de dag waarop hij 
ze bevestigde aan de deur van de 
Slotkapel te Wittenberg, verwachtte 
niemand - ook Maarten Luther niet 
- dat ze die impact zouden krijgen. 
Hij had als hoogleraar in de theologie 
zijn stellingen bedoeld - men kan het 
aan de inleiding nog zien - als grond-
slag voor een wetenschappelijk debat. 
Zulke openbare gesprekken waren 
naast het college geven een gebruike-
lijke methode van onderwijs. Met dat 

doel voor ogen hing prof. Luther zijn 
bekendmaking op aan de deur van die 
kapel in de stad, waar de studenten 
gewoonlijk naar de kerk gingen. 

Dag van de 95 stellingen
De stellingen en het academisch 
dispuut erover hadden een bijdrage 
moeten leveren voor de interne wijzi-
ging van de rooms-katholieke leer en 
kerkorde, waar in die tijd velen naar 
verlangden. Het woord van Luther 
bleek, meer dan iemand had kunnen 
voorzien, het woord te zijn, waarop 
men wachtte. Niet alleen zijn stu-
denten en andere mannen van weten-
schap, maar heel het volk in Duits-
land en ver daarbuiten greep er naar. 
In duizenden afschriften en afdruk-
ken vlogen de stellingen overal heen.  
Daardoor kunnen de stellingen van 

Luther gelden als de geboorteakte van 
het protestantisme. Ze worden ook als 
zodanig beschouwd. Dat blijkt wel 
uit de jaarlijkse viering, althans de 
herdenking, van de 31ste oktober, die 
eigenlijk de ‘dag van de 95 stellingen’ 
genoemd moet worden. 

De Stichting In de Rechte Straat 
organiseert op donderdag 30 oktober 
a.s. een bijeenkomst in de Hervormde 
Kerk te Westbroek aan de Kerkdijk 
12. De avond begint om 20.00 uur. De 
plaatselijke hervormde predikant ds. 
M. van der Zwan verzorgt opening 
en sluiting en de hervormde Biltho-
vense predikant ds. W.C. Meeuse 
verzorgt een meditatie. Het jeugdkoor 
en kleinkoor Jubilate uit Maartensdijk 
o.l.v. Nelly van den Broek verlenen 
hun medewerking.

K erkhervorming:  
een waardige herdenking

door H enk van de Bunt

Al 491 jaar kerkhervorming. Is het reë el om aandacht te vragen voor een gebeurtenis 
die zo lang geleden plaatsvond? 

De Stichting In de R echte Straat organiseert op donderdag 30 oktober a.s. een 
bijeenkomst in de H ervormde Kerk te Westbroek n.a.v. H ervormingsdag.

E en les jeugd E H BO
door Kees P ijpers

Vanaf september jl. tot het voorjaar van 2009 is er op de woensdag-
avond een cursus Je ugd E erste H ulp A en Je ugd E H BO B in de 
cursusruimte van Dijckstate. Al vele jaren organiseert H et Rode 

K ruis afd. De Bilt deze nuttige lessen, een combinatie van theorie en 
praktijk, geleid door verpleegkundigen. We zijn eens gaan kijken.

Even voor 19.00 uur opent Annelies van Heeringen uit De Bilt de cursus-
ruimte. Annelies is coör dinator Jeugd en Jongeren van de afdeling. Twee 
jongens komen binnen en schuiven de tafels naar de wand en de stoelen in 
een halve cirkel. Dan arriveren de anderen. Jongens en meisjes in leeftijd 
varië rend van 11 t/ m15 jaar. 

Even later luistert een dozijn koppies aandachtig naar instructrice Janneke 
Lam, die ditmaal uitleg geeft over de huid, het grootste orgaan van ons 
lichaam. Wijzend naar de wandplaat en haar eigen hand vertelt ze over 
de functies van haartjes, pezen en bloedvaten. Over kippenvel, zenuwen, 
zweet, talg, bloed en pijn. Ze legt uit wat er precies gebeurt wanneer iemand 
zich snijdt. Ze toont hoe het bloed wordt gestelpt. Ze leert hoe je voorkomt 
dat een slachtoffer van de stoel glijdt en hoe je een gewonde overeind helpt. 
De kinderen doen hun best, want aan het einde van de cursus wacht het 
examen.

E chtelijke ruzie   
Dan gaat het dozijn per tweetal aan het genezen. Speels natuurlijk en er 
wordt veel gelachen, maar de verbanden worden goed aangebracht. De 
specialisten Annelies van Heeringen, Janneke en Cora Lam, en Jolanda van 
Gelder v.d. Brink controleren hoe het gaat, helpen een handje en leggen 
het nog eens uit. Maurits verbindt de schaafwond aan de knie van Gerdjan. 
Eva verbindt de gewonde arm van Jacqueline en Corné wordt geholpen 
door zijn maat. Er volgt een uitgebreide uitleg over het verschil in soorten 
steriele gaasje, witte watten en zwachtels terwijl Arie Griffioen aldoor zorgt 
voor het materiaal. 

Intussen is er in de naburige ruimte een toneelstukje voorbereid want aller-
lei ongevalsituaties worden nagebootst. Een echtelijke ruzie tussen vader 
Arie, moeder Annelies en tante Annie is uit de hand gelopen. Aan de forse 
rode vlekken is duidelijk te zien waar de wonden zijn. Liggend op de grond, 
zittend op de stoel en staande, worden de gewonden geholpen. Het geleerde 
wordt in praktijk gebracht. Na een klein uur is de les voorbij en horen ze dat 
ze volgende week leren omgaan met snelverband.

E va verbindt de gewonde arm van J acque line.

ME E  Infobus in De Bilt
De MEE infobus staat vrijdag 7 november van 10.00 tot 12.00 uur op het Winkelcentrum Planetenbaan in De 
Bilt. Iedereen met een beperking, handicap of chronische ziekte kan in de MEE infobus terecht voor informatie en 
advies. Een gratis gesprek met een professionele consulent van MEE, dicht bij u in de buurt. U kunt in de bus terecht 
met vragen over bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding. 

advertentie

Afgelopen zaterdag was alweer de 
laatste ronde van de eerste helft veld-
korfbalcompetitie. Alle teams gaan 
nu tot het voorjaar de zaal in. Een 
goed moment voor de korfbalvereni-
ging om de balans op te maken.

Bij de jongste kinderen is het de F 1 
gelukt om kampioen te worden. In 
de categorie E pupillen was het de 
E 3 die op de laatste competitiedag 
met een overwinning van maar liefst 
9-0 het kampioenschap behaalde. 
Het D 1 team wist met de behaalde 
2de plaats zich te plaatsen voor de 
kampioenspoule in het voorjaar. De 
winnaar daarvan plaats zich voor het 
Nederlands Kampioenschap in juni 
2009. Ook de C 1 heeft zich met 
een eervolle 2de plek geplaatst voor 
de kampioenspoule in het voorjaar. 
Daarin wordt dan gestreden om een 
promotieplaats naar de Hoofdklasse 

C. Ongeslagen, met 12 punten uit 6 
wedstrijden, is TZ B 1 als kampioen 

tevens gepromoveerd naar de kam-
pioenspoule in het voorjaar.

Teams Tweemaal Zes succesvol 

T Z E 3:  met maar liefst 9- 0 kampioen. ( F oto:  P aul M eerstadt)
Tolakkerweg 162, 3739 JT Hollandsche Rading
Tel. +31(0)35 577 1222
Fax. +31(0)35 577 2103
E-mail: orchid.wubben@wxs.nl

50 Jaar Orchideeën Wubben

Internationale 
Orchideeëntentoonstelling

Open dagen:
31 Oktober  t/m 2 November

van 10.00 - 17.00 uur

Gratis toegang
Parkeren bij tuincentrum Groenrijk 
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Wij kraken de PRIJZEN!!

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Alle Rauwkostsalades .................................................

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

o.a. Boerenkool, Zuurkool en Hutspot ..........................

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

100 gram 0,89
Chili con Carne

100 gram 0,99
Runder Goulash

met rijst

literbak 3,95
Bruine-bonen soep

Bloemkool ................... nu 0,39

Komkommer ................ nu 0,39

Prei ........................ héél kilo 0,69

Elstar handappels ....... 2 kilo 1,25

Grape Fruits .............héél kilo 0,99

Roerbak v/h Huis ..... 400 gr 0,99

Grote Hollandse

Mooie

Mooie Hollandse

Dubbelrode

Nieuw

p.p. 6,95

Maaltijd
met snoekbaars!!

Complete

Verse

 

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

VOLVO C70 CC 2.4 AUT, L BLAUW MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER,
CV, LMV, LEDER INT, RAD/CD/NAVI, ABS, AIRB, 30.900KM .................................................  `06 €.43.500,-

PEUGEOT
206 1.4 XS QUICK SILVER, ZIL GRIJS MET, AIRCO, LMV, ER, CV, SB, 60.000KM................  `03 €.7.950,-
206 CC 1.6 16V , ZILV GRIJS, CLIMATE C, LEDER INT, ER, MLV, ESP,
CV, ABS, RAD/CD, LMV, APK T/M SEPT `09, 84.000KM ........................................................  `02 €.12.950,-
207 1.4 HDI 5DRS, D BLAUW MET, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, 84.000KM .......................  `07 €.14.750,-
307 SW 2.0 HDI 110PK, ZIL GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, ESP, TREKH, RAD/CD, 160.000KM ....................................................................  `03 €.8.700,-
PARTNER MPV 1.6 16V, GROEN MET, AIRCO, ER, CV, SB, CRUISE C, 109.000KM .............  `03 €.9.700,-
407SW 2.0 HDIF XT PACK, ZWART MET, ZWART LEDER, CRUISE C,
CLIMATE C, RAD/CD/NAV, ABS, LMV, 86000KM ....................................................................  `05 €.22.500,-
607  2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM ...................  `03 €.14.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C3 1.4, BLAUW MET., AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH., 40.000KM..............  `04 €.9.950,-
CITROËN PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM .................................................................................  `06 €.15.950,-
CITROËN XSARA 1.6 AUT 5DRS, ROOD MET, AIRCO, ER, CV, SB, 131.000KM ....................  `00 €3.950,-
CITROËN C4 PICASSO 1.8 16V 7PERS, GRIJS/BLAUW MET, ER, CV, SB,
CRUISE C, RAD/CD, ABS, CLIMATE C, REGENS, 37.812KM .................................................  `07 €.23.500,-
CITROËN C5 BREAK 1.6 16V HDIF, GRICE ICELAND, CLIMATE C,
CRUISE C, ABS, AIRBAG, RAD/CD, REGENS, 170.000KM ....................................................  `05 €12.750,-
CITROËN C5 1.8 16V AUT4 /NAVI, ZWART MET, NAVI KLEUR, ER,
CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C, ABS, REGENS, 98.000KM ......................................................  `04 €.11.900,-
FIAT IDEA1.4 16V AUT, GRIJS MET, AIRCO, ABS, CRUISE C, ER, CV, SB, 9.800KM ............  `07 €.15.950,-
VOLVO  V70 2.4, ZIV GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD,
RAD/CD, ABS, AIRBAGS, LEDER INT, ER, CV, SB, 108.000KM .............................................  `00 €.12.750,-

BUDGET CARS
VW JETTA, WIT, APK T/M MEI 2009, ZO MEENEMEN, ..........................................................  `86 €.500,- 

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540



De titel van het boek van Simon 
‘Waarom we onszelf zoeken maar 
niet vinden - zelfhulp voor denkers, 
tobbers en narcisten geeft aan dat 
zoeken naar het eigen ‘ik’ een onmo-
gelijke opgave is. De vele boeken en 
tijdschriften waarin beloofd wordt dat 
aan de hand van lijstjes het volmaakte 
zelf in kaart gebracht wordt, bewij-
zen dat er een grote belangstelling is 
voor spirituele lectuur. Volgens Coen 
Simon gaat het er in zelfhulpboeken 
om dat er een objectief beeld ontstaat 
over hoe een mens in elkaar zit, welke 
eigenschappen hij of zij heeft. En met 
dat objectieve zelf gaat hij vervolgens 
de wereld in. Simon meent dat het 
onmogelijk is een objectief zelfbeeld 
te creë ren. Ook verwacht hij van het 
samengaan van de zo ontstane ego’s 
een chaotische samenleving. Die ster-
ke concentratie op het individu heeft 
een hoge vlucht genomen in het Wes-
ten vanaf de jaren zestig. Er ontstond 
een grote behoefte om te weten wie 
je bent, in plaats van het gewoon te 

zijn. Simon constateert in zijn boek 
dat het zelf wel bestaat, maar niet op 
zichzelf. Het zelf bestaat bij de gratie 
van de omgeving, de relaties die er 
zijn, de cultuur die ons omringt en 
de normen waaraan we ons proberen 
aan te passen. Daar wringt de schoen, 
volgens Coen Simon. Vandaag de 
dag ontbreekt in onze maatschappij 
vaak de norm, datgene wat mensen 
als ‘normaal’ ervaren. We zoeken 
onze eigen identiteit en lijken daarbij 
de aansluiting met de samenleving 
buiten beschouwing te laten. Simon 
verwijst naar de functie die de kerk 
had in vroegere jaren: niet zozeer 
het geloof in God is zingevend, maar 
vooral het normale van het kerkelijke 
leven. Dan bedoel ik niet wat de kerk 
zelf als normaal bestempelde, maar 
het normale van de aanwezigheid 
van de kerk in alle facetten van een 
menselijk leven. De grote kracht van 
de kerk was deze maatschappelijke 
norm. En daar is vandaag de dag ster-
ke behoefte aan.

Wordt wie je bent
In Waarom we onszelf zoeken maar 
niet vinden beschrijft Coen Simon in 
zeven essays  waarom de huidige zelf-
hulpcultuur niet werkt. Hij gebruikt 
voorbeelden uit onze samenleving 
om zijn ideeë n te onderbouwen: de 
normerende werking van de kerk, de 
rituelen die zin geven, de naturisten-
camping, waarbij de nuttige werking 
van de schaamte verdwijnt, de begra-
fenis van André Hazes, waarbij het 
individu als enig uitgangspunt wordt 
genomen. De voorbeelden komen ook 
uit het persoonlijk leven van Simon: 
de reis met de hele familie naar Indo-
nesië , het vaderland van zijn ouders, 
zijn prestaties tijdens de hardloop-
wedstrijden in zijn geboortedorp, de 
ontdekkingen van zijn dochtertje die 
wankel haar eerste stappen zet. Deze 
voorbeelden zorgen ervoor dat de 
beschouwingen van Simon vorm krij-
gen en concreet worden. Na het lezen 
van het boek van Simon is duidelijk 
dat we minder moeten navel staren. 
Het advies van Coen Simon: ‘Geef je 
over aan het ritme van de wereld en 
word wie je bent’. Op welke manier 
dit zou kunnen, blijft onderbelicht 
in het boek. Het antwoord op deze 
vraag wordt wellicht gegeven op 5 
november, als Simon op bezoek komt 
bij boekhandel Bouwman.
De avond met Coen Simon begint om 
20.00 uur;  kaarten zijn te koop bij de 
boekhandel.

advertentie
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Coen Simon bij boekhandel Bouwman
door Sy lvia van der L aan

De maand november is de maand van de spiritualiteit. Veel mensen zijn op zoek naar hun identiteit en 
daarmee naar de oplossing voor de onvrede in hun leven. Dit komt onder andere tot uiting door de vele 

boeken die over dit onderwerp zijn verschenen en nog steeds verschijnen. Jou rnalist en filosoof Coen Simon 
maakt in zijn recent verschenen boek korte metten met die zoektocht. Op 5 november a.s. komt Simon op 

bezoek bij boekhandel Bouwman aan de H essenweg te De Bilt.

Muziekschool viert lustrum 
met De Biltstars

P recies 35 jaar geleden - in oktober 1973 - werd aan de Frans 
H alslaan in Bilthoven een dependance gevestigd van de Zeister 

Muziekschool. N a een bescheiden begin volgde een periode van groei 
en bloei. E r bleek grote behoefte aan goed muziekonderwijs in

de Biltse gemeenschap.

De muziekschool wil bij gelegenheid van dit lustrum iets leuks organiseren 
voor alle inwoners. Daarom worden er twee concerten georganiseerd: op 
donderdag 6 november 2008 om 20.00 uur in de Maartenskerk te Maar-
tensdijk en op vrijdag 7 november a.s., eveneens om 20.00 uur in de Julius 
Rönt genzaal in Bilthoven. Bij deze concerten is iedereen van harte welkom. 
De koorzangers in onze gemeente worden daarbij als speciale gasten uit-
genodigd.

Biltstars
De concerten worden gegeven door de vocal jazz group De Biltstarts, 
onder leiding van Harold Lenselink. Deze formatie gooide hoge ogen bij 
de competitie van het TV programma Korenslag. In de week voorafgaand 
aan hun optreden in Maartensdijk en Bilthoven treedt het gezelschap op in 
Jemen en van 17 tot 24 november doet de groep mee aan het Internationale 
Korenfestival Enlace Coral in Guatemala. Dit is dus een unieke kans om 
deze internationaal befaamde formatie dicht bij huis te beluisteren.

Workshop
Voorafgaande aan de concerten biedt 
de muziekschool koorzangers en 
andere belangstellenden een work-
shop aan op zaterdag 1 november 
van 10.00 tot 12.30 uur. Deze work-
shop laat zien hoe De Biltstarts te 
werk gaan bij het instuderen en pre-
senteren van hun programma’s. Van 
harte aanbevolen voor iedereen die 
eens een kijkje achter de schermen 
wil nemen. Dit project wordt moge-
lijk gemaakt dankzij de financië le 
ondersteuning door de gemeente De 
Bilt en het VSBfonds.
Kaarten voor de concerten kunnen 
worden afgehaald op de administratie van de Biltse Muziekschool, de 
Kwinkelier 47 te Bilthoven. Aanmelden voor de workshop kan via info@
biltsemuziekschool.nl of tel. 030 2283026. Van harte aanbevolen!

SoJ ubiLater 25
door H enk van de Bunt

Sojater bestaat 25 jaar en dat viert de Maartensdijkse Cabaret - en Theatergroep met een spetterende 
jubileumvoorstelling op vrijdag 7 en zaterdag 8 november om 20.30 uur in De Vierstee. Sojater speelt en 

zingt dan de Top 25 van het brede repertoire vol hilarische sketches en swingende liedjes, welke de groep in 
de loop der jaren heeft opgebouwd. Voor deze speciale gelegenheid wordt de grote theaterzaal van de Vierstee 

aan de N achtegaallaan 30 omgebouwd tot een luisterrijk ' Grand Café '  waar het publiek naast cabaret kan 
genieten van een hapje en een drankje.

Op initiatief van Frans Wichers en 
Evert-Jan Donkersteeg startte in 1982 
theatergroep Sojater, een samentrek-
king van ' Sojos'  (Maartensdijkse jon-
gerencentrum) en ' theater' . Bracht 
Sojater in de begintijd vooral kome-
dies;  langzamerhand richtte de groep 
zich meer en meer op cabaret. Ook 
was en is Sojater vaak te zien en te 
horen bij bijzondere gelegenheden, 
met speciaal geschreven liedjes en 
sketches of met zogeheten ' onzicht-
baar theater' , waarbij de spelers het 
nietsvermoedende publiek overvallen 
met verrassende, grotendeels geï m-
proviseerde, interactieve acts. 
Pas in 2003 werd Sojater officieel een 
vereniging. Ter gelegenheid daarvan 
werd de CD ' Sojater -Twintig Jaar 
Later'  uitgebracht. Sinds 1998 regis-
seert Hein Dik Barentsen dit illustere 
gezelschap van ongeveer een dozijn 
talentvolle cabaretiers (m/ v). Maar 
het zijn ook en vooral de vele enthou-
siaste en onmisbare collegae - mede-
werkers, die er elke keer weer voor 
zorgen dat alles er schitterend uitziet 

en op rolletjes loopt!  

Voor de jubileumvoorstelling zijn per 
avond 125 kaarten beschikbaar. De 
kaartverkoop vindt deze keer alleen 

plaats via de u bekende spelers van 
Sojater, dus benader ze snel!  De toe-
gangsprijs bedraagt 15 euro per per-
soon, inclusief een hapje en 3 con-
sumptiebonnen.

V .l.n.r. vanaf bovenste rij: J ohan Sponselee, H arry  van de Berg, H ein Dik 
Barentsen, H anneke de Groot, A nja M etselaar, A drie van R eenen, N el van 
M ildert, P etra V leeshakker, A lice P lantinga, R onald H etharia, J annie R igter 
en M arjan O elderik. O ntbrekende spelers op deze foto zijn Kees M ul en Karel 
de J ong.

O p de laatste zaterdag van september jl. organiseerde peuterspeelzaal De 
Stampertjes in Westbroek weer haar speelgoed-  en kledingmarkt, waar-
voor in de daaraan voorafgaande weken veel spullen waren ingezameld. 
O ndanks het feit dat er meerdere activiteiten in de kern Westbroek waren 
op die dag was de netto opbrengst 400 euro. Deze zal besteed worden aan 
( buiten- ) speelgoed voor de peuterspeelzaal zelf.



Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

ZOJUIST BINNEN GEKOMEN
Tuniek met hang-col 

in diverse kleuren
voor € 22,95

HERFSTVOORDEEL
Rek met dames-shirts

nu voor € 10,00 p. stuk

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Bikeshop-Loosdrecht
oodweg 3  • 1231 CP  Loosdre ht

el. 035  5 2 0 1
www. ikesho loosdre ht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

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

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

Vijgennotenbrood 
met walnoten € 3,75

Herfstslof
€ 4,25

Roomboter Amandelstaaf
€ 3,95

(normaal € 4,40) 

 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.

Halloween:
Kalebassen   0,95
Oranje Lampionnen bos (5)  6,95
Lampionnen los, 5 voor  1,00
Appeltak   1,50

Zin in de lente? 
Plant nu de bloembollen!

Het Maartensdijks dreamteam traint 
zich te pletter voor de marathon van 

Athene o.l.v. Kapper Hans. Hij vertrekt 
7 november. Bel dus snel 212455!



       

Arris Kramer groeide op tussen de 
auto’s en motoren. Zijn vader en 
ooms reden met vrachtwagens zand 
en bouwmaterialen in het dorp. Arris 
koos een ander beroep, maar bleef 
geï nteresseerd in alles wat met auto’s 
en motoren te maken heeft. Hij onder-
houdt veelvuldig contact met ande-
ren, die ook met dit motorfietsenvirus 
behept zijn. 
Nadere contacten en onderzoek dui-
den er op, dat de motorfiets destijds is 
geleverd door A. Cramer;  roepnaam 
Bertus. Op het voorspatbord staat nog 
een kentekenplaat met een nummer 
waarvan alleen de beginletter niet 
te lezen is. Bertus Cramer woonde 
begin vorige eeuw aan de Dorps-
weg 5 in Maartensdijk. De Dorpsweg 
heette toen nog Kerkdijk. Ook de 
huisnummering van weleer komt met 
het huidige adres overeen. Cramer 
had een fietsenmakerij aan huis en 
een benzinepomp bij het tolhuis op de 
hoek van de Dorpsweg met de Kon. 
Wilhelminaweg. Hij kocht omstreeks 

1910 zijn eerste auto met als ken-
tekennummer L. 439. De letter L 
stond voor de provincie Utrecht. Een 
kentekennummer was in die tijd per-

soonsgebonden. Naar wordt verteld 
had Bertus Cramer ook nog een fiet-
senzaak in Hilversum. Begin vorige 
eeuw werden de eerste motoren en 
auto’s meestal door de fietsenmaker 
in het dorp geleverd en onderhouden.

Al eerder
In 2003 en 2004 verschenen er al arti-
kelen over de fietsenmakers Bertus 
Cramer en Job Verdonk in Maartens-
dijk, die na de komst van de eerste 
auto’s en motoren zich opwerkten tot 
taxichauffeur en garagehouder. Job 

Verdonk is in 1897 in Schipluiden 
geboren en was aanvankelijk, net als 
zijn vader ‘ketellapper’ (loodgieter) 
van beroep. In Maartensdijk werkte 
hij mee aan de aanleg van de eerste 
waterleiding in het dorp. Hij trouwde 
in 1929 met Ali Verkerk en begon een 
fietsenzaak in de voormalige schaaps-

kooi aan de Dorpsweg 229. De houten 
schaapskooi, die voordat Verdonk er 
zich als fietsenmaker vestigde, al als 
timmerwerkplaats door Kees Meer-

ding werd gebruikt. Na de tweede 
wereldoorlog werd deze vervangen 
door het huidige stenen gebouw.

H uishouding
Job reed als taxichauffeur achter-
eenvolgens met een T-Ford, Essex, 
Buick en een Plym outh. Tot zijn vaste 
klanten behoorden een aantal dames 
in het dorp die in de huishouding in 
Bilthoven werkten. Hij rekende voor 
het dagelijks naar het werk brengen 
en halen een kwartje per persoon. 
De dames verdienden in die tijd met 
drie uur werken één gulden. Ook 
bracht hij voor sommige kwekers in 
het dorp bloemen naar de veiling. 
Tijdens begrafenissen huurde hij een 
aantal auto’s extra, o.a. van kolenboer 
Wateler uit Hollandsche Rading. Roel 
van Amstel, Joop Gasenbeek en Ger-
rit Klein reden dan voor hem. Job is 
halverwege de jaren vijftig gestopt en 
in 1958 overleden. Nadat zijn neef 
Sander Hendriks het garagebedrijf 
nog twee jaar heeft voortgezet is het 
overgenomen door Van der Heiden 

die verhuisde naar en het bedrijf 
overdeed aan de huidige garage Van 
Woudenberg op de hoek van de Bern-
hardlaan met de Dorpsweg.

Een ander garagebedrijf in Maartens-
dijk was van de firma G. van Kooy 
& Co. Het was na de tweede wereld-
oorlog een aantal jaren gevestigd in 

het koetshuis van Eyc kenstein aan de 
Dorpsweg 196.

T Ford
De eerste auto waarmee Job Verdonk 
reed was een T.Ford die als snel in het 
dorp ‘de hoge hoed’ werd genoemd. 
Deze maand is het precies honderd 
jaar geleden dat de boerenzoon Henri 
Ford in Amerika in oktober 1908 met 
de productie van de T.Ford begon. 
De letter T staat voor Tim Lissy . 
De wagen werd zeer populair. Henri 
Ford bouwde er in 20 jaar tijd 15 
miljoen van en leverde ze over de 
hele wereld. In huize De Koekoek aan 
de Maartensdijkseweg woonde gedu-
rende de eerste helft van de vorige 
eeuw de heer van Beeck Calkoen, die 

directeur was van de Fordfabriek in 
Amsterdam waar de vanuit Amerika 
geï mporteerde wagens werden geas-
sembleerd. Na de T Ford kwamen 
andere modellen waaronder een A 
Ford 4 takt vrachtwagen. De familie 
Van Beeck Calkoen heeft jarenlang 
met een A Ford vrachtwagentje in 
de bossen hout gesprokkeld. Daarna 
is de vrachtwagen verkocht aan de 
Maartensdijkse automonteur Bertus 
Kant (oom van Arris), die hem aan-
vankelijk wilde restaureren, maar 
later heeft doorverkocht.
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Oude Maartensdijkse motorfiets
duikt op in Groningen

Arris K ramer uit Maartensdijk werd onlangs gebeld door kennis P eter P ietersma uit Grootegast ( prov. 
Groningen) . P eter had in Gorredijk een oude Omega motorfiets gekocht. Op het spatbord ervan zit nog een 
metalen plaatje van de leverancier:  ‘ A Cramer, K erkdijk 24’ . De motorfiets is waarschijnlijk begin vorige 

eeuw in Maartensdijk gekocht. H et betreft een roodbruine motorfiets met een 350 CC 2-takt benzinemotor. 
Omega motorfietsen zijn van 1914 tot 1927 in een fabriek te Coventry in E ngeland gebouwd.

Kiek nou toch
's effe an…

Door  K oos  K o l enbrande r

A rris Kramer

De door Bertus Cramer geleverde Omega motorfiets

Bertus Cramer voor zijn huis aan 
Dorpsweg 5.

J ob en A li V erdonk met de T  F ord.

Koetshuis van E y ckenstein waarin garage Kooy  was gevestigd.

Kentekenplaat van de A  F ord vracht-
wagen. De familie V an Beeck C alkoen 
heeft jarenlang hiermee in de bossen 
hout gesprokkeld.

Werkplaats van J ob V erdonk aan 
Dorpsweg 229.

Briefhoofd van garage Kooy . De geadresseerde heer Kramer is de grootva-
der van A rris Kramer. E en doorsmeerbeurt, incl. 1 liter olie en 5 zekeringen 
kostte fl.4,50 

T rofee van de F ord van de heer van 
Beeck C alkoen met tekst:  ‘ F ord waar 
ook ter wereld meer auto voor uw 
geld’ .



Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
Fax: 030 - 2200650
E-mail: info@peperkamp.info

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

- Curl-sys kniptechniek
-  goed advies voor 

verzorging & styling 
thuis, afgestemd op 
uw soort krul/slag

Loop binnen voor vrijblijvende informatie

Uw krullen/slagen
laten re-stylen door:

Omdat er meer 
is als golfbanen 

Lees de ZOKrant 
Doe Mee, Denk Mee.  
Word  Lid !
 
www.spdebilt.nl of mail debilt@sp.nl 
SP Rozenstraat 24, 3732 DT  De Bilt

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
met het goede dat je doet

Een mens is meer – Karel Glastra van Loon 1962-2005 

H eeft u een hekel aan strijken 
of gewoon geen tijd?
Saskia neemt het u 

uit handen.

Bel 06- 54388670,
Molenwiek 8 in Maartensdijk

Strijkservice Saskia

GEOPEND 

MAANDAG T/M VRIJDAG

8.30-17.00 UUR 

Arinfo BV   
Kon. Wilhelminaweg 461   
3737 BE Groenekan   
 The Netherlands  
T +31(0)346 213204
F +31(0)346 213824   
 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

Kon. Wilhelminaweg 461  
Groenekan

Tel. 0346 - 211 215



De Vlampijpateliers zijn een begrip 
in Utrecht. In een voormalig pand van 
de Nederlandse Spoorwegen aan de 
spoorlijn tussen Utrecht en Amster-
dam werken 60 kunstenaars. De 
onderlinge samenwerking is groot. 
Zowel gevestigde als pas afgestudeer-
de kunstenaars en vormgevers hebben 
hier hun atelier. Stichting Sophia nam 
het pand in 2001 over van de Utrecht-
se Kunstacademie. Tot op heden is de 
status van het pand niet permanent, 
maar de kunstenaars timmeren aan de 
weg om hun artistieke thuishaven en 
de culturele betekenis ervan voor de 
stad op de kaart te zetten. Dat doen ze 
onder andere door deel te nemen aan 
de evenementen die in samenwerking 
met Stichting Sophia georganiseerd 
worden, maar vooral ook uit eigen 
initiatief. Naast deze twee open dagen 
organiseren de kunstenaars bijvoor-
beeld ook workshopdagen. De eerst-
volgende Vlampijpworkshopdag staat 
gepland op 23 november. Tijdens de 
Open Vlampijpateliers kun je je laten 
informeren en inschrijven voor een 
van de workshops op de Vlampijp-
workshopdag.

Inspirerend
Naast alle kunst die er te zien zal zijn, 
is er ook gedacht aan andere zintuig-
lijke prikkeling in de vorm van een 
hapje, een drankje en live muziek van 

onder andere het kwartet Bubbles en 
gitarist John Bosters. En voor iedere 
bezoeker is er, zolang de voorraad 
strekt, weer een klein handgemaakt 
cadeautje;  miniatuurkunst als aan-
denken van een inspirerende dag. De 
Vlampijateliers zijn gevestigd aan de 

Vlampijpstraat in Utrecht. Parkeren is 
gratis en de toegang ook. 

Voor een overzicht van de deelne-
mende kunstenaars, hun werk en ver-
dere informatie zie website www.
vlampijpateliers.nl.[HvdB]
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advertentie

De bijeenkomst werd geleid door het 
gemeenteraadslid Corrie van Brenk. 
Zij deelt mee dat de raad geen ant-
woorden kan geven over het COT-
rapport, omdat de behandeling daar-
van in de gemeenteraad op 30 oktober 
plaatsvindt. Daar kunnen fracties vra-
gen en opmerkingen van omwonen-
den meenemen in hun betoog. 

Strafrechtelijk onderzoek
Uit de opmerkingen van de bewoners 
spreekt veel wantrouwen. ‘Effectu-
eren van een bedrijventerrein telde 
voor het college zwaarder dan veilig-
heid’ is een enkele malen gehoor-
de opmerking. ‘Het rapport spreekt 
zich vaak tegen’, zegt bewoner Van 
der Poel. Hij noemt het stuk niet 
evenwichtig en vindt dat het niet 
kan dienen als basis voor de verdere 
sloop. Zand erover vindt hij de beste 
oplossing. Bewoner Jan-Maurits de 

Beij heeft contact opgenomen met 
de Arbeidsinspectie. ‘Die heeft me 
verteld dat er onder leiding van de 
officier van justitie een strafrechtelijk 
onderzoek naar de gang van zaken 
loopt.’ De Beij vraagt zich af hoe de 
gemeenteraad verder kan gaan nu er 
een strafrechtelijk onderzoek loopt. 
Van der Poel heeft nadat bekend werd 
dat de officier van justitie gestart is 
met een onderzoek of er strafrechte-
lijke problemen zijn, alle correspon-
dentie aan de rechtbank beschikbaar 
gesteld.

Trillingen
Ilse Geerars vraagt zich af wat het 
effect van de trillingen is. Zij mocht 
na de explosie niet op de trillingsme-
ter kijken terwijl haar van te voren 
wel uitleg was gegeven. Er staat dat 
de trillingen binnen de normen ble-
ven, maar Jowenko heeft de meter 

na de explosie weggehaald. Er wordt 
getwijfeld of hier niet mee is gesjoe-
meld. Ook zijn er vragen waarom er 
geen uitgebreide voorzorgsmaatrege-
len zijn genomen. ‘Als er ergens een 
bom uit de Tweede Wereldoorlog tot 
ontploffing wordt gebracht zijn er 
heel veel voorzorgsmaatregelen en 
moeten mensen binnen een bepaalde 
straal hun huizen verlaten. Hier ging 
het om 800 kilo springstof. Hoe is het 
mogelijk dat niemand op de gevaren 
gewezen heeft. De explosie was om 
half zeven, ik moet er niet aan denken 
dat het half vier zou zijn en de kinde-
ren uit school kwamen.’ 

Behandeling in de raad
‘Over de behandeling van het rapport 
kan geen misverstand bestaan Er ligt 
een rapport waarin als één van de con-
clusies staat dat er een fout gemaakt 
is door Jowenko. U heeft gemeld dat 

er een strafrechtelijk onderzoek komt. 
Dat betekent dat u de fracties even de 
ruimte moet geven om bij zichzelf na 
te gaan of dit het politieke proces ver-
traagt of niet’, aldus gemeenteraads-
lid Anne Doedens. ‘Er vindt op 30 
oktober een raadsbehandeling in twee 
termijnen plaats en dan volgt een 
conclusie. Die conclusie gaat over 
de conclusies van het rapport en de 
te nemen vervolgstappen. We zitten 
hier om van de omwonenden te horen 
en wat zij belangrijk vinden.’ Désirée 
Schmalschläger stelt ook nadrukke-

lijk dat het op 30 oktober gaat om het 
COT-rapport. ‘De verdere sloop is 
niet aan de orde. Daarover moet in de 
commissie eerst worden gesproken.’ 
Bij de behandeling van het rapport 
komt ook de aansprakelijk aan de 
orde. De bewoners krijgen geen ant-
woord op de vraag hoe het nu verder 
moet, dus blijft er voor hen nog veel 
onzekerheid. ‘Jullie hebben ons nu 
gehoord en we zullen volgende week 
zien of jullie ook geluisterd hebben’, 
zegt een bewoner aan het slot van de 
bijeenkomst.

Veel achterdocht bij omwonenden 
bunker

door Guus Geebel

Op woensdag 22 oktober had de gemeenteraad in het H .F. Wittecentrum in De Bilt een bijeenkomst 
georganiseerd met omwonenden van de bunker Larenstein. De avond vond plaats naar aanleiding van de 

behandeling van het onderzoeksrapport van het COT in de raadscommissie Burger &  Bestuur op 2 oktober. 
Voor commissieleden was toen geen gelegenheid vragen te stellen aan de zes omwonenden die gebruik 

maakten van het spreekrecht voor burgers. 

O mwonenden bunker L arenstein houden ontwikkelingen nauwlettend in de 
gaten.

O pe n V l am pi j pat el iers  2008 o p 1 en 2 nov em ber

K unstenaarsbolwerk de Vlampijpateliers 
opent opnieuw haar deuren voor publiek

H et open atelierweekend van de Vlampijpateliers is na 5 eerdere en succesvolle edities uitgegroeid tot 
een zeer geliefd en goed bezocht kunstevenement. H et is voor velen de uitgelezen kans om eens kijkje 

te kunnen nemen in de wereld van een kunstenaar. K ijken naar kunst direct bij de kunstenaar zelf 
en eventueel kopen, in een gemoedelijke en laagdrempelige sfeer. Op 1 en 2 november openen meer 

dan 40 kunstenaars van 12.00 tot 18.00 uur hun atelierdeuren voor iedereen die geï nteresseerd is 
in kunst. Jac q ueline Laimböc k uit Groenekan die ook verantwoordelijk was voor de poster 

van midzomernachtsdroom heeft haar atelier ook open.

Groenekanse J acque line L aimböc k ( ‘ In de afgelopen jaren heb ik mijn aan-
dacht verlegd naar het maken van schilderijen’ )  is een van de 60 bewoners 
van ‘ V lampijpateliers.nl’ . 

Goede Doelenmarkt
De Goede Doelenmarkt wordt in 2008 gehouden in Dijckstate, Maer-
tensplein 98 te Maartensdijk op zaterdag 8 november a.s. van 10.00 tot 
14.30 uur. Er is van alles te koop: boeken en speelgoed (beiden nieuw en 
tweedehands), oliebollen en appelbeignets, bolussen, bloembollen, snoep, 
(kerst-) kaarten, Baby- Born kleertjes, Israë lproducten, appels, kruidnootjes, 
lingerie, zelf gebreide sokken, vogeltaarten en pindakransen, sieraden en 
cadeauartikelen enzovoort. De vaste fotograaf is dit jaar verhinderd. Voor 
basisschoolkinderen is er van 10.00 12.00 uur in een aparte zaal een work-
shop o.l.v. Bertine Jacobs, docente bloemsierkunst. Woord en Daad vraagt 
de aandacht voor de DVD over de adoptieprojecten. Ieder heel uur start 
deze film in de zaal bij de kinderworkshop. Kom ook even langs en laat u 
informeren over dit belangrijke werk.
De Nederlandse Patienten Vereniging vraagt uw hulp bij het verzamelen 
van tweedehands boeken en speelgoed. U kunt de spullen - bij voorkeur - 
inleveren op 8 november van 8.30-9.30 uur (achteringang van Dijckstate). 
Bent u die dag verhinderd dan kunnen de spullen ook, vanaf 25 oktober 
worden gebracht bij de Fam. Versteeg, Pr. Bernhardlaan 112, Maartensdijk, 
bij de Fam. Van Zijtveld, Kerkdijk 141 te Westbroek of bij de Fam. Meijers, 
Groenekanseweg 20 te Groenekan. De organisatie van deze dag is in han-
den van een grote groep vrijwilligers in deze regio, die werken voor: Israë l 
Producten Centrum, VBOK, Adullam, HCR, NPV, ZOA vluchtelingenzorg, 
Woord en Daad en SDOK. Voor meer informatie. Tel. 0346 211970.

Zondag 2 novemberopen



De Wet sociale werkvoorziening zorgt 
ervoor dat mensen met een licha-
melijke, verstandelijke of psyc hische 
beperking aan het werk kunnen. Per 
1 januari 2008 is de wet gewijzigd. 
Tijdens de voorlichtingsavond krijgt 
u het nodige te horen over de veran-
deringen die voor u van belang zijn. 

Speciale aandacht is er tijdens de 
avond voor clië ntenparticipatie. Cli-
enten kunnen meepraten over het 
beleid van de gemeenten, bijvoor-
beeld over hoe meer mensen met een 
indicatie bij een reguliere werkgever 
aan de slag kunnen. Voor de gemeen-
ten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heu-
velrug, Wijk bij Duurstede en Zeist 
komt er één raad van Wsw-clië nten: 
de Wsw-raad. 

Wilt u ook over het beleid meepraten, 
dan kunt u lid worden van de Wsw-
raad. U krijgt dan een training en 
ondersteuning van het Programma 
Versterking Clië ntPositie. Zo kan de 
Wsw-raad goed voorbereid van start 
gaan. Hebt u interesse om mee te 
praten in de Wsw-raad?  Kom dan 
naar de voorlichtingsbijeenkomst op 
4 november. 
U kunt zich voor de bijeenkomst aan-
melden bij Floor van Kraay , telefoon 
06-46418073 of e-mail fvankraay@
programmavcp.nl. Zij is Wsw Consu-
lent voor Programma Versterking Cli-
entPositie. Bij haar kunt u ook terecht 
voor meer informatie of als u wel wilt 
meedoen in de Wsw-raad, maar op 4 
november niet naar de bijeenkomst 
kunt komen.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Aanvragen om vergunning  ( arti-
kel 41 Woningwet)  voor:
Reguliere bouwaanvraag 2e fase
•  Groenekan, Groenekanseweg 151, 

oprichten loods;
Sloopaanvraag
•  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

44-46, slopen woning nr.46;

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

Verleende bouwvergunningen
•  Hollandsche Rading, Charles 

Weddepohllaan 36, plaatsen dak-
kapel (16-10-2008)

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen?  Dan 

kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W. U moet dat doen 
binnen zes weken van de dag na 
de verzenddatum (= datum achter 
de verleende vergunning) van het 
besluit. Ook al dient u een bezwaar-
schrift in, dan mag toch van de ver-
leende vergunning gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
U moet voor een dergelijke voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank.

Wilt u bouwinformatie of ter inzage 
liggende stukken inzien?  Maak dan 
een afspraak met de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht  op werkda-
gen van 8.30 uur tot 12.30 uur via 
telefoonnummer (030) 228 94 11 
Voor ter inzage liggende stukken en 
overige informatie (geen bestem-
mingsplan) kunt u zonder afspraak 
op bovengenoemde openingstijden 
bij ons langskomen. 

P ublicatie raadsbesluit tot vast-
stelling van de Verordening 
naamgeving en nummering 
Burgemeester en Wethouders 

maken bekend dat de Raad in zijn 
vergadering van 29 mei 2008 heeft 
besloten tot vaststelling van een 
nieuwe ' Verordening naamgeving 
en nummering . In verband met 
de op handen zijnde invoering van 
de Basisregistraties voor Adres-
sen en Gebouwen is een nieuwe 
verordening noodzakelijk die de 
naamgeving van delen van de open-
bare ruimte en de nummering van 
gebouwen, complexen, afgebaken-
de terreinen, lig- en standplaatsen 
(adressen) regelt. De verordening 
treedt in werking met ingang van 
de achtste dag na die waarop zij 
is bekendgemaakt. Geïnteresseer-
den kunnen de Verordening naam-
geving en nummering tijdens de 
openingsuren inzien in het gemeen-
tehuis van de gemeente De Bilt, 
Soestdijkseweg Zuid 173 te De 
Bilt. Deze publicatie vindt plaats 
naar aanleiding van het bepaalde 
in de artikelen 139 e.v. van de 
Gemeentewet.

Openbare kennisgeving kapvergun-
ning

Abusievelijk is er in de publica-
tie van 15 oktober een onjuistheid 
vermeld, te weten de verzendda-
tum achter een verleende kapver-
gunning voor 5 beuken, Dorpsweg 
Maartensdijk t.h.v. nr. 175. Dit moet 
09-10-2008 i.p.v. 20-03-2008. 

Bilthoven, 29 oktober 2008

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

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:
•  Bilthoven: vervangen riolering Bachplein/Beethovenlaan: tot november 2008;
•  De Bilt: wegwerkzaamheden Waterweg 1e fase: tot half december 2008;
•  De Bilt: asfalteren en afsluiten kruising Looydijk/Waterweg: tot 31 oktober 2008;
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk;

In verband met  werkzaamheden worden de op- en afritten van de E inthoven-
dreef te U trecht,  richting Groenekan,  afgesloten. Dit gaat in op woensdag 5 
november, 20.00 uur, en duurt tot en met vrijdagavond 7 november (midder-
nacht) . K ijk voor meer informatie op www.utrechtbereikbaar.nl. 

Vergunningen en Toezicht 

Openbare kennisgeving 
kapvergunningen

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

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, Tel. (030) 221 75 50
Locatie:  Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl
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Buitengewone raadsvergadering 
op donderdag 30 oktober

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 30 oktober 2008 
aanvang 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. 
Deze vergadering is openbaar. 

Agenda
1.  Vaststelling agenda raad
2.  COT rapport “ De bunker van Bilthoven” , evaluatie van de gebeurtenis-

sen rondom de sloop van een bunker in Bilthoven. 
3.  Sluiting

Toelichting:
Er bestaat in deze vergadering geen spreekrecht. Op grond van het Regle-
ment van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen 
spreekrecht ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een 
commissievergadering gesproken kon worden. Dit geldt met betrekking tot 
het onder 2 geagendeerde onderwerp. Het COT rapport is besproken in de 
bijzondere commissievergadering Burger & Bestuur van 2 oktober 2008. 

De raadsagenda en het achterliggende COT rapport zijn via de gemeente-
lijke website te raadplegen (www.debilt.nl).

Raadsagenda 
gemeente De Bilt 

Openbare vergadering van de raad van de gemeente De Bilt, te houden op 
donderdag 6 november 2008 aanvang 20.00 uur in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis te Bilthoven.

Agenda
1.  Vaststelling agenda raad 
2.  Spreekrecht burgers                      
Voorstellen
3.  Vaststelling Programmabegroting 2009 
4.  Vaststelling Welzijnsprogramma 2009 
5.  Sluiting 

De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke 
website te raadplegen (www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organi-
satie, vergaderkalender en dan de datum van de vergadering). De raadsa-
genda ligt vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis (informatiebalie), de 
Openbare Bibliotheek in winkelcentrum De Kwinkelier te Bilthoven, de 
Bibliotheek De Bilt en de Bibliotheek in de Vierstee te Maartensdijk, het 
servicepunt te Maartensdijk, woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate 
te Maartensdijk, VVSO WVT aan de Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’t 
Hoekie aan de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg te De Bilt en de Stichting Welzijn 
Ouderen aan de Jasmijnstraat te De Bilt. De bijlagen bij de raadsvoorstellen 
liggen alleen ter inzage in het fractiehuis. 

H eef t u  een W s w - indi catie en w il t u  m eer w eten ov er de  
v erande ringen in de  w et en ov er cl ië ntenpar ticipat ie?

Meldt u dan aan voor de voorlichtings-
bijeenkomst op 4 november 2008 

H ebt u een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening ( Wsw) ? Dan bent u van harte welkom voor de 
voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 4 november om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van 

Zeist ( H et Rond 1) . Ook vertegenwoordigers van Wsw-geï ndiceerden zijn welkom.

Volkstuinen 
te 

huur
Er zijn diverse volkstuinen te huur 
op het volkstuinencomplex aan de 
Leyenseweg (achter het politiebu-
reau).

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Samenle-
vingszaken van de gemeente De 
Bilt, Mw. Joke van Kessel tel. (030) 
228 96 18 of kesselj@debilt.nl.
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Bladcampagne 2008 in De Bilt
Op maandag 17 november zal de gemeentelijke bladcampagne weer van start gaan. De bladzuigwagen zal 
hoofdzakelijk in de boom en bermrijke gebieden van de gemeente aan de slag gaan. H et verwijderen van 

het blad in de wijken en overige plaatsen in de gemeente zal door de medewerkers van de aannemers die het 
wijkonderhoud verzorgen worden opgeruimd. De bladcampagne komt maar é é n keer langs.

De volgende routes zullen worden gevolgd:
Week 47 ( 17 t/ m 21 november)  
Julianalaan, Paltzerweg, Prins Hendriklaan (zuid), Kortelaan, Soestdijkseweg Zuid vanaf Groenekanseweg tot de 
Spoorbomen, Boslaan, Overbosch en het gebied tussen Leye nseweg, Spoorlaan en Soestdijkseweg in Bilthoven.

Week 48 ( 24 t/ m 28 november)
Gebied tussen Jan Steenlaan, Soestdijkseweg, Gezichtslaan en Heidepark in Bilthoven. 
Groenekanseweg en omgeving Vijverlaan en Oranjelaan in Groenekan.*
Dorpsweg in Maartensdijk
Omgeving Dennenlaan in Hollandsche Rading.*

Week 49 ( 1 t/ m 5 december)
Gebied tussen Gezichtslaan, H. Segherslaan en Soestdijkseweg Noord en de straten met naaldbomen waaronder de 
Evert Cornelislaan, Gregoriuslaan, Dr. Julius Rönt genlaan, Oranje Nassaulaan, Dillenburglaan en Willem de Zwij-
gerlaan in Bilthoven.
   
Week 50 ( 8 t/ m 12 december)  
Gebied tussen Soestdijksewe -Noord , Lassuslaan en Bil¬ derdijklaan in Bilthoven
    
* Bewoners aan de Kon. Wilhelminaweg en de T olakkerweg worden wegens de beperkte ruimte langs deze door-
gaande wegen nadrukkelijk verzocht alléén in week 48 blad langs de weg te deponeren.

n.b. Op de doorgaande wegen kan de bladcampagne voor oponthoud zorgen. Daarom zal zo veel mogelijk buiten de 
spitsuren op deze wegen worden gewerkt. Voor uw en onze veiligheid worden daarbij veiligheidsmiddelen en ver-
keerssignaleringen ingezet. Wij doen een dringend beroep op onze weggebruikers om deze signaleringen op de juiste 
wijze te passeren en de aanwijzingen ter plekke op te volgen. 
 
Algemene informatie:
Ongeveer 1 week voordat de campagne in de straat komt, rijdt er een vrachtwagen langs om de bladhopen op te laden. 
Alléén bladhopen worden meegenomen. A.u.b. gé é n bladhopen aanbieden waar takken onder zitten. Deze takken 
verstoppen de zuigmond van de veeg- en zuigwagens en veroorzaken storingen met nare gevolgen.
Het is noodzakelijk dat auto' s en andere obstakels zoals hekjes van gaas uit de berm worden verwijderd. Bladhopen 
mogen niet tegen bomen aanliggen omdat deze kunnen beschadigen. Nadat de karavaan langs is geweest mag géén 
blad meer in de berm worden gestort. Overhangend groen kan behoorlijk wat overlast geven om overal goed bij te 
kunnen. Een vriendelijk verzoek aan alle bewoners deze overlast weg te nemen, door het overhangende groen tijdig 
te snoeien en te verwijderen. 

Tip:  
Het blad in uw tuin kunt u ook nuttig gebruiken door het te laten liggen waar dat mogelijk is. Het biedt een ideale 
bescherming aan bollen en planten, kleine dieren en insecten en voorkomt het uitdrogen van de bodem.

Wmo Jaar verslag 2007
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 1 november 2008 het Wmo Jaarverslag 2007 en het Rapport 
Tevredenheid Clië nten Wmo De Bilt 2007 ter inzage liggen. Aanleiding voor de publicatie is de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) die de gemeente sinds 1 januari 2007 uitvoert. In de Wmo is opgenomen dat burgemees-
ter en wethouders jaarlijks verslag moeten doen van het gevoerde beleid en dat zij de uitkomsten van een onderzoek 
onder gebruikers van Wmo voorzieningen (hulp bij het huishouden, rolstoelen en dergelijke) moeten publiceren. 
Zowel het jaarverslag als het rapport liggen ter inzage op het gemeentehuis en in buurthuis ’t Hoekie en het kantoor 
van de Stichting Welzijn Ouderen locatie Dijckstate Maartensdijk. Ook zijn deze publicaties te raadplegen via de 
website van de gemeente (www.debilt.nl).

M ede de l ing:  H et gem eentenieu w s  is  v ol l edi g in de z e ru briek opge nom en. A l l een v oor  de  bekendm akingen en v ergu nningen is  een 
s el ectie op genom en, w aarbij  in iede r gev al  al l e inf or m atie ov er de  dor ps kernen w or dt  v erm el d. V ol l edi ge v erm el di ng v an de  bekend -
m akingen v oor  de  kernen De B il t en B il thov en s taan w ekel ij ks  in de  B il tB u is / B C  en op de  w ebs ite v an de  gem eente De B il t w w w .
de bil t.n l .

Optreden van Ö rdön gös
Het trio Ö rdöngös  brengt een afwis-
selend programma met Hongaarse 
Volksmuziek. Deze muziek wordt 
met name gespeeld door zigeuners 
in het Hongaarse taalgebied. Het repertoire bestaat uit zeer droevige (lief-
des-)liederen tot echte dansmuziek, waarbij de opzwepende ritmes zorgen 
dat je je voeten niet stil kunt houden. Het trio Ö rdöngös  bestaat uit: Michè le 
van Baaren, Jeroen Duijfjes en Frank de Jong en zij bespelen een groot 
scala aan muziekinstrumenten. Met het trio zal ook een danspaar optreden. 
Samen zullen zij voor een ‘spetterende’ en onvergetelijke avond zorgen op 
vrijdag 31 oktober 2008 in de Recreatieruimte van Dijckstate aan het Maer-
tensplein te Maartensdijk. De aanvang is om 20.00 uur (zaal open 19.45 
uur) en de entreekosten zijn 4 euro (incl. 1 x koffie of thee).

Adviseur voor Zorg en Welzijn
Inwoners van de gemeente De Bilt 
vanaf 55 jaar, mensen met een chro-
nische ziekte of een handicap kun-
nen terecht bij de adviseur voor 
zorg en welzijn. Zij adviseert en 
geeft voorlichting bij vragen op het 
gebied van zorg, welzijn, vervoer of 
wonen. Ook als u behoefte heeft aan 
een vertrouwelijk gesprek over uw 
problemen kunt u contact met haar 
opnemen. Handig om te weten: de 
hulp is gratis en als u dat wilt komt 
de adviseur bij u thuis voor een 
gesprek!  Cynt hia Vrijsen is telefo-
nisch bereikbaar bij de SWO De Zes 
kernen De Bilt op tel. 0346 214161 
of 030 2203490.  

Voorlichtingsbijeenkomsten dementie
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert in samenwerking met Indigo voor-
lichtingsbijeenkomsten over dementie. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor familieleden en partners van mensen met dementie. De dementerende 
partner of ouder is ook van harte welkom!  Naast informatie krijgt men uit-
gebreid de mogelijkheid om met de andere gasten van gedachten te wisse-
len. Alle bijeenkomsten zijn van 17.30 uur tot 20.00 uur. Er wordt om 17.30 
uur gestart met een eenvoudige broodmaaltijd. Om 18.00 uur begint het 
inhoudelijke gedeelte. Het thema van de eerste bijeenkomst is: ‘Hoe werk 
je toe naar een opname?  Op enig moment kan het tijdstip aanbreken dat 
de zorg thuis niet meer mogelijk is. Dan komt opname in zicht. Dat is een 
emotioneel moment voor zowel de dementerende als zijn of haar partner en 
kind(-eren). Hoe kun je je hierop voorbereiden?  De eerste bijeenkomst is op 
dinsdag 4 november 2008 van 17.30 uur tot 20.00 uur in de Maartensdijkse 
vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt (in Dijckstate), Maertensplein 
96. De kosten bedragen 4,50 euro.(incl. broodmaaltijd) Aanmelden s.v.p. zo 
spoedig mogelijk bij het Steunpunt Mantelzorg De Bilt, Jasmijnstraat 6 De 
Bilt, tel. 030 2203490 of per e-mail: mantelzorg@swodebilt.nl. De daarop 
volgende bijeenkomst is op 2 december a.s.

Studiebijeenkomsten over omgaan met dementie
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert een cursus Validation van 
drie studiebijeenkomsten over het omgaan met dementie, voor mantelzor-
gers van dementerende (gedesorië nteerde) mensen. Het is indringend en 
ook schokkend te realiseren dat er voor de meeste mensen met dementie 
een moment komt dat zij afgescheiden raken van de werkelijkheid. De 
persoon met dementie raakt meer en meer in de eigen wereld verzeild en 
is bezig met eigen belevingen en eigen thema’s, welke vaak hun oorsprong 
vinden ergens in het voorbije en geleefde leven. Degene die deze ervarin-
gen beleeft, heeft vaak wél behoefte aan contact en verlangt naar begrip, 
maar treft vaak niemand aan die weet hoe men contact kan maken en kan 
houden. Validation biedt daartoe mogelijkheden en inzicht in de omgang 
met iemand die dementie heeft. 
De bijeenkomsten zijn op woensdagen 5, 12 en 19 november 2008 van 
14.00 tot 16.00 uur in SWO-vestiging Maartensdijk (in Dijckstate), 
Maertensplein 96, Maartensdijk De kosten zijn 30 euro per persoon (incl. 
koffie/ thee). Aanmelden s.v.p. zo spoedig mogelijk. Voor aanmelding en 
verder info: mantelzorgconsulenten Steunpunt Mantelzorg De Bilt, tel. 030 
2203490. 

Voor mantelzorgers van P arkinsonpatië nten
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert op donderdag 6 november 
2008 i.s.m. de organisatie Aveant een informatiebijeenkomst voor mantel-
zorgers over de ziekte van Parkinson.Aan de orde komen
•  algemene informatie over de ziekte van Parkinson
•  omgaan met de gevolgen: hulpmiddelen en aanpassingen
•  veranderende rolpatronen in de relatie
•  intimiteit
De bijeenkomst is in de Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt, 
Jasmijnstraat 6 van 10.00 tot 12.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden 
(exclusief koffie/ thee) en spoedige aanmelding vooraf (tel. 030 2203490) is 
gewenst. Voor verdere info: mantelzorgconsulenten Steunpunt Mantelzorg 
De Bilt, tel. 030 2203490.

C y nthia V rijsen is A dviseur voor 
Z org en Welzijn voor M aartensdijk 
c.a. 
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Vijf jaar geleden heeft Letty Berk 
uit Maartensdijk de Stichting Kiro 
opgezet. Zij trok zich het lot van 
kinderen en jongeren met een ver-
standelijke beperking aan in het arme 
Bulgarije. Vaak worden deze kinde-
ren in de steek gelaten door familie 
en voor de toekomst zijn de vooruit-
zichten bedroevend. Stichting Kiro 
werkt samen met FICE Bulgarije, een 
belangenvereniging voor kindertehui-
zen. FICE heeft ook contacten met de 
regering. De gezamenlijke visie is om 
het personeel dat in het kindertehuis 
werkt, op te leiden. Te denken valt 
hierbij aan scholing op het gebied van 
pedagogische- en groepsbegeleiding, 
fys iotherapie en activiteitenbegelei-
ding. Het uitgangsprincipe hierbij is 
‘anderen helpen zichzelf te helpen’.

De voorkeur wordt gegeven aan het 
aanschaffen van producten in Bulga-
rije, omdat er dan mogelijkheden zijn 
voor service en reparatie. Aankoop 
van producten ter plaatse is goed 
voor de economie van Bulgarije en de 
meeste producten zijn daar veel goed-
koper. Stichting Kiro werkt voor twee 
kindertehuizen met in totaal honderd-
vijftig kinderen en jongeren. 

In de laatste week van oktober zijn 
Letty en haar man Jacques Berk met 
anderen naar Bulgarije geweest. Elk 
jaar bezoekt Letty , vaak vergezeld 
door haar man, de kindertehuizen. 
Het echtpaar Berk zet zich vrijwillig 
in voor de stichting, evenals de vele 
vrijwilligers. De stichting ontvangt 

geen subsidies en is aangewezen op 
giften van organisaties en particulie-
ren. 

Bijzondere cadeautjes
Riet Atteveld en Florence Mitten-
dorff uit Groenekan hoorden van het 
initiatief van Letty en besloten zich 
eenmalig in te zetten om een finan-
cië le ondersteuning te bieden in de 
vorm van een kunst- en cadeaumarkt 
in Groenekan. Ze hebben een half jaar 
hard gewerkt om mensen bereid te 
vinden mee te werken aan de markt. 
Uiteindelijk is ze dat gelukt. Florence 
en Riet vertellen enthousiast over de 
kunst en de cadeautjes die te koop 
zijn op 8 november: ‘Tien vogelhuis-

jes zijn beschilderd door kunstenaars, 
er is een edelsmid, beschilderd porse-
lein, naï eve kunst, keramiek, er zijn 
poppen, tassen, knuffels, schilderijen, 
kussens, sjaals, sieraden en cd.’s met 
klassieke muziek. En natuurlijk is er 
een stand van Kiro met de bazaarvoor-
werpen zoals kaarten en kaarsen’. Er 
is ook kunst te koop van mensen met 
een verstandelijke beperking. Drank-
jes en taart kunnen aan de bar gekocht 
worden. Een unieke gelegenheid om 
bijzondere cadeautjes te kopen voor 
de aankomende feestdagen.
De kunst- en cadeaumarkt in het 
dorpshuis in Groenekan is op 8 
november geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.

K unst- en cadeaumarkt in Groenekan
door Sy lvia van der L aan

Zaterdag 8 november wordt er in de Groene Daan in Groenekan een kunst- en cadeaumarkt gehouden. De 
kunstvoorwerpen en cadeautjes zijn belangeloos beschikbaar gesteld en de volledige opbrengst gaat naar de 
Stichting K iro. Deze stichting zet zich in om de situatie voor kinderen met een verstandelijke beperking in 

Bulgarije te verbeteren.

F lorence M ittendorff en R iet A tteveld besloten zich in te zetten om een finan-
ciële ondersteuning te bieden aan de stichting Kiro.

‘Binnen de gemeente zijn heel veel 
mensen niet beroepsmatig met cul-
tuur bezig. Juist voor de groep men-
sen, die er niet zozeer geld aan wil 
verdienen maar er vooral plezier aan 
beleeft, organiseren we het festival.’ 
Marjan Nagtegaal is al vele jaren 
docent op De Werkschuit. Verder is 
zij bestuurslid van de Stichting Kunst 
en Cultuur. Het festival dat op 13, 14 
en 15 maart 2009 plaatsvindt wordt 
vanuit die stichting georganiseerd. 
‘We willen het geheel gaan combi-
neren met een expositie van werken 
van de beste cursisten van De Werk-
schuit. Die tentoonstelling houden we 
al enkele jaren.’ 

Fietsroute
De organisatie is nog maar net begon-
nen en er moet veel voorbereid wor-
den. Daarvoor is medewerking uit 
de hele gemeente nodig. ‘Wij zoe-
ken mensen die willen optreden, of 
hun huis beschikbaar willen stel-
len voor optredens. Overal binnen 
de gemeente.’ Het gebouw van De 
Werkplaats aan de Beatrixlaan in 
Bilthoven wordt op de festivaldagen 
als centrum genomen, omdat daar 

dan de tentoonstelling is en er grotere 
koren kunnen optreden. Ook de Biltse 
Muziekschool doet mee. Er wordt een 
fietsroute uitgezet die langs de plaat-
sen gaat waar optredens of andere 
activiteiten plaatsvinden. 

Meedoen
Het idee lijkt wat op de culturele 
zondagen in de stad Utrecht. ‘Daar is 
het alleen theater en muziek, maar wij 
willen ook de beeldende kunst erbij 
betrekken. Natuurlijk allemaal op 
kleinere schaal dan in Utrecht, maar 
daar wordt het professioneel georga-

niseerd’, vertelt Marjan Nagtegaal. 
Het idee wordt nu verder ontwikkeld. 
‘We treden nu al in de publiciteit 
omdat we op zoek zijn naar mensen 
die op willen treden of hun huis 
beschikbaar willen stellen.’ 

Het festival moet een evenement 
worden dat gericht is op de totale 
bevolking, jong of oud. Geï nteres-
seerden en mensen die zich op willen 
geven kunnen zich aanmelden bij 
Marjan Nagtegaal. E-mail nagtegaal.
marjan@gmail.com of telefoon 06 
459850322.

Gluren bij de buren op dorpsniveau
door Guus Geebel

‘ We gaan een liefhebbersfestival organiseren met muziek, theater, cabaret, beeldende kunst en poë zie. E en 
beetje zoals U trecht dat doet met Gluren bij de buren, maar dan op dorpsniveau’ , vertelt Marjan N agtegaal. 

M arjan N agtegaal hoopt op heel veel aanmeldingen.

Op ’ t bankje
Oma’s met kleinkinderen herken ik altijd direct. Waar 
moeders hun kinderen meestal laten ravotten, zijn 
oma’s vaak bezorgd dat er wat met het kind gebeurt. Ik zie ze ook meestal 
hand in hand lopen. Deze oma komt met het meisje van een jaar of acht bij 
me zitten. Anja heet het meisje en ze logeert een weekje bij oma. ‘En dan 
moet je natuurlijk van alles ondernemen’, vertelt de vrouw. Om mij deel-
genoot te maken waarom haar kleindochter bij haar logeert voegt ze eraan 
toe: ‘Ze heeft net een zusje gekregen.’ Anja vindt het duidelijk fijn bij oma. 
Ze kruipt helemaal tegen haar aan. Met haar liefste stemmetje vraagt ze of 
ze straks naar het bos gaan om paddenstoelen te zoeken. ‘Ja lieverd, maar 
je mag ze niet plukken hoor. Paddenstoelen zijn beschermd.’ Het meisje 
kijkt haar verbaasd aan. ‘Waarom is dat dan, oma? ’ De vrouw denkt even 
na en legt dan uit dat je ze niet mag plukken om de natuur te beschermen. 
Ik laat het maar zo, want er zijn in Nederland geen beschermde padden-
stoelen. Je mag ze natuurlijk niet op andermans terrein plukken en het is 
beter ze te laten staan, maar ze zijn niet officieel beschermd. ‘En gisteren 
hebben we champignonsoep gegeten, dat zijn toch ook paddenstoelen. Mag 
dat dan wel’, vraagt ze. Kinderen hanteren kinderlogica en ze vinden dat 
je dan consequent moet zijn. Oma legt uit dat champignons wel padden-
stoelen zijn, maar dat ze niet in de vrije natuur groeien en worden geteeld 
om gegeten te worden. Het lijkt het meisje even gerust te stellen, maar ze 
is nog niet helemaal tevreden. ‘Maar hoe is het dan bij eekhoorntjes, die 
eten toch paddenstoelen uit het bos. Is dat dan niet verboden?  Op school 
heb ik geleerd dat er een paddenstoel is die eekhoorntjesbrood heet.’ Oma 
moet er hartelijk om lachen. Ze vertelt me dat Anja als klein kind al het 
naadje van de kous wilde weten. Ze denkt bij alles goed na en het moet wel 
kloppen. ‘Ik moest toen ze nog heel klein was altijd verhaaltjes voorlezen 
en ze had het liefst verhalen over kabouters. Ja, en die leefden natuurlijk 
in paddenstoelen. Ik heb nog eens een rode puntmuts voor haar gemaakt.’ 
De vrouw vertelt dat Anja in Zeeland woont waar niet zoveel bos is. Haar 
schoondochter is een echte Zeeuwse. ‘Ik heb thuis nog een heleboel kabou-
terboeken staan. Die krijgt Anja als ik er niet meer ben.’ Ze kijkt zwijgend 
voor zich uit en het meisje kruipt nog wat dichter tegen haar aan. ‘Maar jij 
wordt honderd jaar hoor’, zegt ze en kijkt oma lief aan. Er komt een zoete 
glimlach op het gezicht van oma. ‘Ik vind het jammer dat ze zo ver weg 
wonen. Maar ik ga ook wel eens een weekje in Zeeland logeren. Ik hou van 
de Zeeuwse luchten. Dan ga ik met Anja wel eens naar het strand. Vroeger 
dacht ze daar zeemeerminnen tegen te komen, want ze heeft altijd wat met 
sprookjesfiguren gehad.’ Anja vindt het zo wel genoeg. ‘Kom oma, naar het 
bos van Hans en Grietje.’

M aerten

Stotteren
Behalve mijn column in deze wekelijkse krant schrijf ik ook nog geregeld 
verhaaltjes in enkele andere media. Zoals voor het blad van de voetbal-
scheidsrechters uit de stad en regio Utrecht. En niet te vergeten het con-
tactorgaan van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes. Dat blad 
heeft de even mooie als originele naam ‘Voor Herhaling Vatbaar’.
Zelf stotter ik al vanaf mijn jeugd. Ik weet niet precies wanneer het begon-
nen is maar volgens mijn ouders was het aanvankelijk een staaltje aanstelle-
rij. ‘Wanneer je maar een beetje rustig praat, gaat het vanzelf over’, was hun 
ietwat primitieve benadering. Maar het ging niet over, integendeel. Mocht 
ik op de kleuterschool soms nog een verhaaltje voorlezen van juffrouw 
Thea van Bemmel vanwege mijn gevoelige voordracht, in de jaren daarna 
ging het spreken steeds minder vlot. Misschien had ik mijn dieptepunt wel 
op het Sint Bonifatius Lyc eum in Utrecht waar mijn spreekbeurten voor 
mezelf ware verbale slijtageslagen waren, helaas tot hilariteit van mijn niet 
altijd even fijngevoelige klasgenoten. Ik heb daarom geen goede herinne-
ringen aan die periode in het oude gebouw aan de Kromme Nieuwe Gracht 
waar later de fys iotherapie van de legendarische Thim van der Laan werd 
gevestigd. Intussen ben ik 65 jaar jong en het stotteren is nooit helemaal 
overgegaan. Onlangs noemde iemand me vertederend een ‘charmante hak-
kelaar’ en met die profielschets kon ik wel leven. Dat het ook anders kan, 
blijkt uit het tragische verhaal van een jonge dorpsgenoot. Die stotterde zo 
erg dat hij een aantal jaren geleden een einde aan zijn leven heeft gemaakt 
door zich voor de trein te gooien. Ik ben destijds erg geschrokken van die 
gebeurtenis. Maar het maakt meteen duidelijk dat een ernstig spraakgebrek 
zelfs tot een onoverkomelijk trauma kan leiden, zoals bij hem het geval 
was. En dat hij mogelijk bij deskundige hulp gered had kunnen worden.
Waarom vertel ik juist op dit moment dit verhaal?  Omdat komende zaterdag 
1 november een nationale stotterbeurs wordt gehouden in Velp bij Arnhem. 
Die beurs is bedoeld voor mensen die stotteren maar ook voor ouders van 
stotterende kinderen, familieleden, vrienden, onderwijsdeskundigen, art-
sen en andere belangstellenden. Het evenement heeft plaats in Parkstaete 
Zalencentrum (www.parkstraete.com) van 10.00 tot 17.00 uur. Jammer 
genoeg hebben mijn ouders nooit de gelegenheid gehad om een dergelijke 
beurs te bezoeken, misschien zouden ze dan op een wat andere manier met 
mijn spraakgebrek omgegaan zijn. Ik neem hen overigens niets kwalijk, ze 
misten nu eenmaal de kennis om dit ‘fenomeen’ te lijf te gaan.

H ans van E chtelt
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Dinsdag 21 oktober bezocht Ton 
Rademaker met wielervriend Tom 
van Oort uit Groenekan de ‘Kiremko 
Nacht van Woerden’, een veldrit met 
internationale allure. De Belg Klaas 
Vantornout won de wedstrijd. Dit is 
op zich geen nieuws voor De Vier-
klank, maar weer op weg naar huis 
is Ton gevallen. Gelukkig hielp Tom 
van Oort hem weer overeind en ble-
ven de gevolgen beperkt tot schaaf-
wonden. ‘Maar ik had ook wel wat 
kunnen breken.’ De val gebeurde in 
Woerden op een plek waar boomwor-
tels de tegels van het trottoir omhoog 
hadden gedrukt. De gevallen bladeren 
van die boom hadden de oneffenhe-
den op de stoep onzichtbaar gemaakt, 
maar die waren wel de oorzaak van 
de valpartij. Ook onze gemeente kent 
dergelijke situaties. De zuster van Ton 
Rademakers overkwam enkele dagen 
daarvoor hetzelfde in Bilthoven. Ton 

wil iedereen waarschuwen vooral in 
deze tijd extra op te letten bij plek-

ken onder bomen die door het blad 
onzichtbaar zijn geworden. ‘[GG]

Gevallen door gevallen bladeren
Ton Rademaker mag dan dik in de tachtig zijn, zijn belangstelling voor wielrennen is nog even groot als 

vroeger. Jar enlang gaf hij zijn stem aan wielerwedstrijden en was hij de dorpsomroeper 
van Maartensdijk. In Westbroek wordt Rademaker geë erd met een straatnaam. 

‘ Goed opletten, vooral bij bomen op de stoep, adviseert T on R ademakers.

Heel veel mensen beschikken over 
een videocamera en maken vakan-
tiefilms, films over kinderen of over 
andere onderwerpen. Velen hebben 
het gevoel dat hun films eigenlijk iets 
beter zouden moeten zijn. Het maken 
van een echt goede film kost heel veel 
tijd, maar met een stel eenvoudige 
ingrepen kun je met een beperkte 
tijdbesteding sprongen vooruit gaan. 
Ook zijn er mensen die het maken 
van films als hobby hebben en op 
zoek zijn naar verder gaande verbe-
teringen.

De Filmgroep Centrum, de vereni-
ging van videoamateurs, nodigt u uit 
voor het bijwonen van een openbare 
les over het verbeteren van uw video-
films. De Filmgroep heeft Gabriel de 
Leeuw, een deskundige in de video-
wereld, bereid gevonden deze avond 
te verzorgen , wetend dat hij garant 
staat voor een boeiende avond die 
leerzaam is voor de beginnende, maar 
ook voor de meer gevorderde video-
filmer. De les gaat in de eerste plaats 
over cameravoering, het zodanig met 
de camera omgaan dat er beelden 

ontstaan waar je met plezier naar kunt 
kijken. Daarnaast komt de structuur 
in het verhaal aan de orde. Want iede-
re film, ook een film over je vakantie 
of de opnames van je (klein-)kinderen 
vertelt een verhaal. De vraag is hoe je 

dat verhaal duidelijk of boeiend over 
kunt brengen. Tenslotte wordt heel 
algemeen de vraag behandeld waar 
een goede film aan moet voldoen en 
wat je beter kunt vermijden als je een 
filmpje maakt.

Filmgroep Centrum houdt 
open avond en openbare les

De openbare les wordt gehouden op 4 november om 20.00 uur in de Biltse 
vestiging van SWO  De Z es Kernen De Bilt aan de J asmijnstraat 6. De toegang 
is gratis.

Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven organiseert van vrijdag 31 oktober tot en 
met zondag 2 november 2008 een bijzondere vogeltentoonstelling. Aan deze 
tentoonstelling wordt dit jaar voor de 30ste maal deelgenomen door leden 
van ‘Vogelfreunde Coesfeld’. Er zijn 453 vogels van de meest uiteenlopende 
soorten en kleuren te bewonderen. Voorafgaand aan de opening worden de 
vogels vrijdag 26 oktober door 7 keurmeesters gekeurd op kleur, vorm, con-
ditie en grootte. 
De tentoonstelling wordt gehouden in gebouw ‘De Harmonie’ aan de Jas-
mijnstraat 6-B in De Bilt. De officië le opening wordt op vrijdag 31 oktober 
om 19.30 uur verricht door Wethouder Herman Mittendorff. Op zaterdag 1 
november om 12.30 uur zullen de gasten uit Coesfeld verwelkomd worden 
door Burgemeester Arjen Gerritsen, die tevens een Chapeaupenning zal 
uitreiken. De openingstijden zijn vrijdag 31 oktober van 19.30 uur tot 22.00 
uur, zaterdag 1 november van 10.00 uur tot 17.00 uur en zondag 2 november 
van 10.00 uur tot 15.30 uur. De toegang is gratis en er is een verkoopklasse 
aanwezig.

Bijzondere 
vogeltentoonstelling

P aranormale 
dag in ’ t H oekie
Op zondag 2 november van 10.30 
tot 17.00 uur is er in buurthuis 
’t Hoekie een paranormale dag. 
Met o.a. diverse mediums, helder-
zienden, handlezen, gelaatkunde, 
pendelen, numerologie en vele 
anderen. De entree is 2,50 euro en 
consulten 5 euro. U kunt zelf kie-
zen bij welke tafel(s) u wilt zitten!   
Er zijn meerdere zaalreadings, deze 
zijn gratis toegankelijk. De eerste 
zaal reading is om 11.30 uur. Meer 
info Buurthuis ’t Hoekie. Prof. 
Dr. T.M.C Asserweg 2, tel. 030 
2201702, info@buurtwerkdebilt.nl 
of kijk op www.hoekie.nu 

Spirituele beurs bij kring Isis
Spirituele Kring Isis organiseert op maandagavond 3 november een spiri-
tuele avondbeurs. Als u geï nteresseerd bent in specifieke levensvragen dan 
zijn er verschillende mogelijkheden. Er zijn mediums aanwezig om inzicht 
in uw vragen te bieden. Ook kunt u Tarotkaart laten trekken, kaarsenmagie 
of een gidsentekening laten maken etc. U kunt zich tevens laten adviseren 
over mineralen als sieraad of gezondheidssteen. De Spirituele beurs is van 
19.30 tot 23.00 uur in centrum De Schakel, Soestdijkseweg 49b Zuid in De 
Bilt. De entree is 3 euro (incl. kopje koffie c.q. thee). Voor meer info zie: 
www.hier.is/ isis of bel tel. 033 4553494.

Fries-N ederlandse revue 
in Baarn

De Friese verenigingen in Midden-Nederland organiseren op zaterdag 1 
november een avond met de tweetalige revue ‘Baas Boppe Baas’ in ‘De 
Speeldoos’ in Baarn. De revue ‘Baas Boppe Baas’ is gebaseerd op de in 
Friesland populaire TV-serie met de zelfde naam. Twee acteurs uit de TV-
serie vervullen de rollen in de revue, die geschreven is door Rients Gra-
tama. De avondvullende show verkrijgt een cabareteske sfeer in verhaal, 
dialoog en lied. Tevens kunnen liefhebbers van Friese literatuur hun hart 
ophalen. De aanvang is om 20.00 uur. Voor verkoop toegangskaarten: tel. 
035 5252689.

‘ Bij kootje in de serre’
In deze literaire salon wordt elke tweede woensdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur over boeken gesproken. Op woensdag 12 november 
2008 wordt de roman ‘Boven is het stil’ van Gerbrand Bakker besproken. 
De keuze voor dit boek is door de deelnemers van de eerste bijeenkomst (er 
waren tien personen aanwezig) gemaakt. Aanmelding s.v.p. vóór  1 novem-
ber 2008, kan tot maximaal 12 personen. Er zijn al zeven deelnemers aange-
meld. Er kan naar eigen inzicht een bijdrage in de kosten worden gegeven. 
Inlichtingen en aanmelding: Koo Vermeulen, Prinsenlaan 37, 3737 MI, 
Groenekan, tel. 0346 212707, e-mail: koovermeulen@hotmail.com.

Lezing bij Groei en Bloei
Herfst, het vergeten seizoen, gaan we nog wat doen in de tuin?  Onder 
deze titel zal Hans Kramer van Kwekerij De Hesselhof in Ede een lezing 
verzorgen. Nog niet zo lang geleden was het de normaalste zaak om in de 
herfst je tuin in te planten. Een oude tuinmansspreuk luidt: ‘Wat je in de 
lente plant kan groeien, maar wat je in de herfst plant moet groeien’.Deze 
goede gewoonte raakt helaas steeds meer in onbruik. Heel jammer, want je 
mist niet alleen het meest ideale plantseizoen, maar ook de planten die in 
het najaar bloeien. We zien dit in de tuinen terug;  tot in de zomer is er nog 
voldoende kleur, maar vanaf augustus wordt het snel minder. En juist zo’n 
knallende eindfinale van herfstplanten met warme kleuren van oranje, brons 
en rood blijft lang in onze herinnering, zodat we er ’s winters nog een beetje 
op kunnen teren. Bij deze lezing gaan we een keur van mooie herfstbloeiers 
bekijken en hopen we de mensen enthousiast te maken om in dit jaargetijde 
nog wat aan hun tuin te gaan doen. De avond is op woensdag 5 november 
a.s. in De Koperzaal van de Koperwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven en 
begint om 20.00 uur. Van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2,50 
euro.

Country Line Dancers

Donderdag 23 oktober traden de Maartensdijkse Country Line Dancers 
Born County op in Ahoy te Rotterdam voor de ouderenbonden PCOB, 
ANBO en KBO. De dansers ervoeren een enthousiast publiek, dat zelf ook 
in beweging kwam. Voor info over Line dancen: bel 0346 212817 (tussen 
17.00 en 18.00 uur).



Bergschoenen: Borneo lady  
Meindl maat 6,5 (± 40), donker-
bruin z.g.a.n. € 49,-. Tel. 0346-
212955

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

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

T E N N I S C E N T R U M 
Groenekan zoekt horeca-mede-
werkers voor het weekend en 
doordeweeks overdag. Bel met 
Kees Overvest (06-51269772) 
voor meer informatie.

HUISHOUDELIJKE hulp 
gevraagd, vrijdagoch-
tend in Groenekan. (Kon. 
Wilhelminaweg) Tel. 
06-45222519

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

Lokale dame die elke di- of do 
middag 3 uur wil schoonma-
ken: stofzgn, badk, wc, ramen 
etc. Tel. 06-53178053

GARAGEVERKOOP t.b.v. 
Polen op zaterdag 1 nov. 
van 10.00 tot 15.00 uur. 
Achterweteringseweg 50. 
M’dijk.

Bianca voor uw NAGELS!  Bel 
06-14433481

Kom naar BETTY ' S 
CORNER!
Elke vrijdag en zaterdag Bij 
" kapper Hans" .
Bel voor een afspraak: 
06-33722022.
Zorg voor uw haar!

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

Outlet VLOERBEDEKKING, 
prijzen v.a. €  5,00 per m2 , 
www.mevoshop.nl
of bel 06-30186342

Gevonden in de prinses 
Christinastaat te Westbroek een 
herenring 
0346-282257

FIE TS SE RVICE  CE N TRU M MAARTE N  V. DIJ K
GRU TTOLAAN  18  Tel.0346-212267
Geopend:  Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967 98 5

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

In De Zilverkamer vindt u een uitgebreide collectie oud en antiek 
zilver, waaronder fotolijstjes, kandelaars, manden, (dien)bestek, 
taartscheppen, vorkjes, lepeltjes, dienbladen …
Iedere woensdag geopend, overige dagen open op afspraak.
De Zilverkamer, Kastanjelaan 3-B, Groenekan, 06-42223747.
www.dezilverkamer.nl

Zat 25 oktober organiseert De Verzamelaar afd. Amersfoort 
een dagverzamelbeurs in de Openhof, Vogelplein 1 A’foort. 
De beurs is van 10-16 uur. Naast de munten, postzegels, tel-, 
ansichtkaarten, sigarenbanden, winkelwagenmuntjes etc zijn er 
ook stands met fotografica art., mineralen en sieraden van (half)
edelstenen. Tevens is er ook een theezakjesruilbeurs. Voor info 
kunt u bellen met Dhr. J. Rozier. Tel. 0346-211038.

Ambachtelijke ijsboerderij,  Westbroek. Nieuw: Grand-
Marnier-, pepernoten- en speculaas roomijs met amandelen. 
Kerkdijk 141. Tel. 0346-281288. Elke vrijdag van 14-17u ver-
koop bakken ijs.

Weet hoe je eet® . Het toonaangevende programma geeft echt 
inzicht in hoe je eet, beweegt, vet verbrandt en je stofwisseling 
aanpast. Werkt ondersteunend bij gewichtsafname en gezond-
heidsklachten. Begin NU voor een gezonder, slanker en vitaler 
lichaam. Weethoejeeet.nl: kenmerk enny .boogaard Informatie: 
Enny  Doornenbal-Boogaard, 0346-212687
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Schaats-/ fietshelm kind merk 
AGU maat 52-56. € 10,-. 
Paardrijlaarzen maat 37. € 15,-. 
Paardrijlaarzen maat 38. € 15,-. 
Tel. 06-12718763.

Kaardemolen voor schapenwol 
“ Louë t” . € 25,-. 2 houten tafel-
tjes 1 63x33x40. 1 Rond 53x35 
cm. € 10,- p.s. Samen € 15,- Tel. 
0346-212492

Autostoeltje. € 15,-. 1 Roze 
verkleedjurk maat 134. € 5,-. 1 
Witte verkleedjurk maat 134. 
€5 ,-. Tel. 06-12718763

Draadloos toetsenbord en 
muis+ monitor. € 25,-. Tel. 0346-
281745

Steengril merk Tefal. € 20,-. 
Zwarte staande lamp. € 7,50. 2 
keer grote glazen ovenschalen. 
€6 ,-. Tel. 0346-210347

Kawai elektrisch orgel, incl. 
kruk en liedboeken. € 10,-. Zelf 
afhalen. Tel. 035-5771422

Vendomatic magnetron. € 10,- 
Lage noren merk Nijdan maat 
41. € 25,-. Tel. 0346-213858

Grenen bed+ onderschuifbed 
90x200 cm. Samen € 50,-. Tel 
035-5771895

Haardblokstandaard met greep. 
€ 25,-. Bronzen haardset met 
tang en pook. € 15,-. Tel. 035-
5772844

Buizenradio B20 mini de luxe 
Lio;  goed spelend. € 20,-. Tel. 
0346-212955

Radio pick-up (nieuw naald) 
Grundig studio 1500 zonder 
geluidsboxen. € 15,-. Tel. 0346-
212955

ADSL-modem, speedtouch 
510i. € 5,-. Tel. 0346-212955

ISDN2, NT1-kastje, model 
S4. € 5,- +  huistelefooncentrale 
Q uatrovox III: 2 buiten- en 4 
binnenlijnen. € 25,-. Tel. 0346-
212955

Friteuse Primavera 1000 met 
handleiding z.g.a.n. (3 keer 
gebruikt). € 10,-. Tel. 0346-
212955

Ergonomisch hoofdkussen 
RHF de luxe met verhoogde 
nekrol (12cm) z.g.a.n. Meer 
info: www.healthfoam.com 
€2 5,-. Tel. 0346-212955

Ergonomisch hoofdkussen RHF 

de luxe met verhoogde nekrol 

(9cm) z.g.a.n. Meer info: www.

healthfoam.com € 25,-. Tel. 

0346-212955

Gratis af te halen: jaargangen 
2005 t/ m 2008 van Eigen Huis. 
Tel. 0346-212955

Te koop aangeboden

N ootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

P ersoneel aangeboden

P ersoneel gevraagd

Diversen 

Te koop gevraagd

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

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 5 november zijn alle basisschoolkin-
deren vanaf 6 jaar weer welkom op de tweeweke-
lijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. Er 
wordt uiteraard weer een superleuk programma 
aangeboden door Hassan en zijn enthousiaste vrij-
willigers.  Deelname aan de middag – van 14.00 tot 
16.00 uur - is gratis. Op woensdag 19 nov. is de erop 
volgende spelletjesmiddag.

Thirza en Anna vallen in 
de prijzen

Tijdens het Spaarfeest 2008 konden kinderen bij de kantoren van Rabobank 
Utrechtse Heuvelrug meedoen aan een knutselwedstrijd. Op vrijdag 24 oktober 
kregen de winnaars hun prijs uitgereikt. Vanuit Bilthoven, De Bilt, Doorn, 
Driebergen, Soesterberg, Amerongen, Elst, Leersum, Maartensdijk en Zeist 
waren kinderen daarvoor naar het hoofdkantoor in Zeist gekomen. Per kantoor 
kregen twee kinderen een prijs. Winnaars tot 6 jaar gaan in Figi in Zeist Sin-
terklaasfeest vieren, prijswinnaars van 7 tot 13 jaar kregen twee bonnen voor 
een film in Figi. Uit Maartensdijk waren Thirza van Essen (6) en Anna van 
der Vaart (10) de gelukkige winnaars. Thirza had een tekening ingekleurd en 
Anna had op een kluisje foto’s van haar ouders geplakt. Dat zijn haar schatten 
[GG].

De prijswinnaars T hirza van E ssen en A nna van der V aart.

WVT-nieuws
Disco
Zaterdag 1 november opent de jeugddisco van WVT 
haar deuren weer van 19.00 tot 21.30 uur voor de 
leeftijdsgroep van 8 t/ m 12 jaar. Entree: 1 euro.

Workshop schminken
Schminken is het beschilderen van het gezicht 
met speciale verf. Deze verf is afwasbaar en niet 
schadelijk voor de huid. Iedereen kan schminken 
leren. Tijdens de workshop oefen je in tweetallen 
en schmink je elkaar. Je leert basistips en er worden 
ontwerpen geoefend. Het is niet alleen leuk voor 
kinderen: ook voor volwassenen is het interessant. 
Denk bijvoorbeeld aan het schminken op een kin-
derfeestje. De workshop is op zaterdag 8 november 
a.s. van 10.00 tot 12.30 uur. De kosten zijn 16 euro 
voor leden en 20 euro voor (niet-leden). Zelf mee 
te nemen: twee handdoeken (waarvan één grote om 
om te slaan) en een washandje. Voor meer informa-
tie kan contact opgenomen worden met WVT op 
030 2284973.

Wordt iets verdachts bij een huis waargenomen

dan moeten mensen zeker niet schromen

denk niet ‘t valt wel mee

maar bel direct 1 1 2

want zo wordt vaak een inbraak voorkomen

Guus Geebel

Limerick
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Het concept van Fit4lady is een effec-
tieve en afwisselende manier van 
bewegen, bedoeld voor vrouwen van 
alle leeftijden. ‘Ons jongste lid is 15 
en het oudste 74 jaar. Het mooie is 
dat iedereen kan trainen op haar eigen 
niveau en daarmee is Fit4lady zowel 
geschikt voor gevorderde en begin-
nende sportsters, als dames met een 
blessure of andere medische klach-
ten. Beide eigenaressen hebben ruime 
ervaring in de sport en begeleiding 
van mensen en hebben hiervoor ook 
verschillende opleidingen gevolgd. 
Professionele en persoonlijke bege-
leiding staan bij ons voorop, daarmee 
kunnen we in ieders behoefte voor-
zien’, aldus Annejet.

Complete training 
Het kleinschalige sportcentrum biedt 
een 35 minuten durend circuittrai-
ningsprogramma waarmee de condi-
tie wordt verbeterd, vetverbranding 
wordt gestimuleerd en men strakker 
in het vel komt. Het bewegingspro-
gramma bestaat uit een circuit van 
negen apparaten. De apparaten zijn 
eenvoudig te bedienen en worden 
afgewisseld met conditionele oefe-
ningen op een step. Iedere oefening 
wordt steeds één minuut uitgevoerd 
en wanneer het gehele circuit twee 
keer is afgelegd, heeft men een gron-
dige training voor het gehele lichaam 
achter de rug. Naast dat er natuurlijk 
hard getraind wordt, is de gezellige 
en ongedwongen sfeer heel belang-
rijk. Mathilde: ‘Onze grote koffietafel 
neemt een centrale plek in. Voor wie 

wil is er na afloop gratis koffie en 
thee en de mogelijkheid om gezellig 
te kletsen’.

Groepslessen
Naast de circuittraining biedt Fit-
4lady ook groepslessen. Mathilde: ‘Ik 
heb als groepslesinstructeur gewerkt 
bij grote sportcentra en wilde dit 
daarom ook inbrengen bij Fit4lady . 
We hebben een prachtig zaaltje dat 
plaats biedt aan max. 10 deelnemers, 
zodat ook daar weer de persoonlijke 
begeleiding nadrukkelijk aanwezig 
is’. Op het lesrooster staan inmiddels 
lessen als steps, BBB, bodyc ontrol, 
stretch&relax en natuurlijk pilates, 
wat één van de meest populaire trai-
ningen is. Voor de groepslessen wor-
den ook tienrittenkaarten verkocht, 
evenals voor de professionele Power-
Plate. Na een aantal begeleidingsles-

sen kan hier zelf op worden getraind. 
Voor de circuittraining of voor alle 
programma’s kan een abonnement 
worden afgesloten.

Zeist is goed te bereiken voor inwo-
ners van de gemeente de Bilt. ‘We 
hebben ook leden uit Maartensdijk, 
Groenekan, Bilthoven en De Bilt. 
Mensen zijn bereid een stukje te 
reizen om te kunnen sporten in onze 
prettige accommodatie’, aldus Anne-
jet. Voor inwoners van de Gemeente 
de Bilt is er daarom voor de rest van 
het jaar een speciale aanbieding: 4 
weken proefsporten voor de circuit-
training voor 25 euro. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Annejet van Essen, 06 
30969144. Neem ook een kijkje op de 
website www.taketime.nu. [HvdB]

O nde rnem ende  dam es  u it H ol l ands che R adi ng

Fit4lady , inmiddels bekend 
in Zeist en omstreken

De powerwalktrainingen in de bossen van H ollandsche Rading en de pilateslessen in Maartensdijk waren 
de opstap voor het openen van een sportcentrum, exc lusief voor dames, door Mathilde ten H oor 

en Annejet van E ssen, beiden uit H ollandsche Rading. Inmiddels bestaat Fit4lady in Zeist 2,5 jaar 
en het is een succesformule.

A nnejet en M athilde:  circuittraining is geschikt voor iedereen!

Trainer Ibrahim Evre stuurde zijn 
ploeg het veld in met de opdracht 
om met plezier te voetballen. Een 
nederlaag tegen de koploper zou 
geen schande zijn. Vooral niet omdat 
SVM nog steeds geplaagd wordt 
door veel blessureleed. Zelfs het 
tweede elftal van SVM heeft hier 
last van en had zaterdag nauwelijks 
elf voetballers die het de volle 90 
minuten konden volhouden.

Moedige strijd
SVM begon moedig aan de wed-
strijd. Voor het eerst stond Henri 
Stone in de voorhoede en dat was 
goed merkbaar. Zijn directe tegen-
stander kon de snelle Stone moeilijk 
in toom houden. Al vroeg in de 
wedstrijd brak Stone door de ver-
dediging van Nieuwland en kon in 
feite zo naar het doel van Nieuwland 
lopen. In plaats daarvan probeerde 
hij spits Marco Willemse in stelling 
te brengen, dat hopeloos mislukte. 
De kans op een vroege voorsprong 
werd verspeeld. Kort daarop was 
er nog een grote kans voor SVM. 
Een scrimmage voor het doel van 

Nieuwland, waarbij het leek dat 
SVM de bal binnen kon schieten. 
Maar ook dit lukte jammerlijk niet. 
Nieuwland had tot op dat moment 
nog geen echte kans gehad. 

Het was dan ook zuur, dat bij de 
eerste de beste corner Nieuwland op 
voorsprong kwam. Een Nieuwland-
speler kon de bal ongedekt inkop-
pen. Even later kwam Nieuwland 
opnieuw door slecht verdedigen op 
2-0 en leek de strijd al vroeg gestre-
den. Na de voorsprong liet Nieuw-
land zich terugzakken. SVM met 
veel balbezit kon geen vuist maken. 
Er werden nauwelijks kansen gecre-
eerd. 

Loeren op counter
In de tweede helft was er een zelfde 
spelbeeld. Nieuwland sloot achter 
de rijen en liet SVM veel in balbezit. 
De Amersfoorters bleven wel loeren 
op een snelle counter om de voor-
sprong verder uit te bouwen. SVM 
gaf gelukkig maar weinig kansen 
weg. Toch ging het nog een keer 
mis voor SVM. Uit een voorzet van 

rechts kon een Nieuwland-speler de 
3-0 maken. De daaraan voorafgaan-
de overtreding werd gemist door de 
scheidsrechter, die niet zijn beste 
dag had. Beide ploegen hadden daar 
last van, zodat dit niet zoveel invloed 
had op de uitslag. Nieuwland was 
gewoon effectiever dan SVM. De 
paar kansen die zij kregen werden 
gemaakt, terwijl SVM miste. De 
grootste kans voor SVM in de 2de 
helft was voor Mitchell ten Boden. 
Deze jeugdspeler uit de B1 was een 
kwartier voor tijd ingevallen. Koud 
in het veld kreeg hij zijn kans om 
zich onsterfelijk te maken, maar zijn 
schot miste helaas doel. 

Strijd om de laatste plaats
SVM dus opnieuw puntloos en blijft 
daardoor de rode lantaarndrager in 
de derde klasse D. A.s. zaterdag 
kan daarin verandering komen als 
er gewonnen wordt van CDN. De 
ploeg uit Driebergen heeft 2 punten 
meer. Bij winst zal SVM dus verlost 
zijn van die hatelijke laatste plaats. 
De wedstrijd begint om 14.30 uur in 
Driebergen.

SVM strijdend ten onder tegen koploper
Afgelopen zaterdag verloor SVM met 3-0 van koploper N ieuwland. De Amersfoorters waren 

niet sterker dan de Maartensdijkers, maar wel effectiever.

TZ 1 pakt belangrijke 
punten tegen Groen Geel

Vorige week werd er door de korfballers van Tweemaal Zes 
ternauwernood é é n punt behaald tegen Rodenburg. In de laatste 

veldwedstrijd voor het zaalseizoen ging de Maartensdijkse ploeg op 
bezoek bij Groen Geel in Wormer, om zichzelf aldaar een kansrijke 
positie te verschaffen voor het resterende deel van het veldseizoen.

Tweemaal Zes startte de wedstrijd opnieuw met Maik van Kouterik in de 
basisacht. Ditmaal was Bart Drost niet geschorst, maar bleek hij vooraf-
gaande aan het duel niet geheel fit te zijn. Groen Geel begon furieus en 
scherper. De Noord-Hollanders speelden in een hoog tempo en met veel 
dy namiek. Zodoende kon de thuisploeg haar gewenste spel etaleren, zonder 
dat Tweemaal Zes daar enig wapenfeit tegenover stelde. Een verdiende 6-2 
tussenstand voor Groen Geel was, na ongeveer een kwartier spelen, dan ook 
een terechte afspiegeling van de op dat moment aanwezige verhoudingen 
in het veld. Echter, het tweede deel van de eerste helft kantelde het wed-
strijdbeeld. Tweemaal Zes kon in deze fase wel meer dan één doelkansen 
per aanval produceren, wat resulteerde in een goede reeks doelpunten. De 
achterstand werd ongedaan gemaakt, waardoor er gerust werd met een 6-6 
stand op het scorebord.

Alhoewel Groen Geel de eerste score na de rust liet noteren, trok Twee-
maal Zes het initiatief verder naar zich toe. Met goede aanvallen werd er 
een voorsprong opgebouwd, waarop Groen Geel geen enkel verweer had: 
8 -12. Eén doelpunt was toen al genoeg geweest om de wedstrijd definitief 
in het slot te gooien, maar enkele schoten draaiden achtereenvolgens net 
uit de korf. De opgebouwde voorsprong kwam nooit meer echt in gevaar, 
alhoewel Groen Geel met hard werken en veel risico in de aanval nog een 
inhaalslag probeerde te maken. Via 10-12 scoorde Groen Geel een halve 
minuut voor tijd nog de 11-12. Dit bleef de eindstand. Door deze belangrij-
ke overwinning nestelt Tweemaal Zes zich in de top van de overgangsklasse 
C. Na het zaalseizoen zullen er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om 
voor de bovenste plaats te spelen.

V oordat de zaalcompetitie begint, nestelde T Z  1 zich in de top van de  
V eld-  overgangsklasse C . ( F oto:  P aul M eerstadt)

Twee teams kampioen bij DOS
Tijdens de laatste ronde van de veldcompetitie zijn twee teams van DOS 
kampioen geworden. De veldcompetitie van DOS4 bestond voor dit team uit 
zes wedstrijden. In de afsluitende wedstrijd tegen KCD uit Doorn (de enige 
in de poule die nog op natuurgras speelt) werd uit met 5-8 gewonnen en kon 
de titel mee naar Westbroek worden genomen. DOS C2 had aan gelijkspel 
afgelopen zaterdag voldoende om kampioen te worden. De uitwedstrijd tegen 
Huizen was geë indigd in een 4 - 4 gelijkspel. In Westbroek liet de C2 van 
DOS zaterdag duidelijk zien dat zij de afgelopen weken flink wat hadden 
bijgeleerd. Met een duidelijke 5-1 overwinning tot gevolg. Over enkele weken 
start de zaalcompetitie en dan gaan ze zeker proberen opnieuw een gooi naar 
de titel te doen!

O p de foto:  v.l.n.r. L aura Dijkstra, R ianne de Bree, N ienke V erkoost, Gerda
L am, coach P etra de R ooij, P auline van V liet, J elle de J ong, Bob H artog,
N iels Boere, Gerben Grootendorst en coach Dirk- J an van Barneveld.



Om tot de nieuwe beleidsnota te 
komen heeft de commissie intensieve 
contacten gehad met het culturele 
veld in de gemeente. Veel cultuuror-
ganisaties zijn geï nterviewd en heb-
ben deelgenomen aan zogenaamde 
werkateliers. Ook zijn alle organisa-
ties op het gebied van cultuur in de 
gemeente De Bilt in een inventari-
satie opgenomen. Voor inwoners en 
organisaties zijn ook twee avonden 
gehouden waarop wensen en ideeë n 
voor het nieuwe cultuurbeleid werden 
besproken.

Inventarisatie
De nota bestaat uit een beleidsdeel 
en uit de inventarisatie van cultu-
rele activiteiten en organisaties in de 

gemeente De Bilt. Kernpunten in het 
beleidsdeel van de nota zijn het ver-
sterken van de culturele infrastructuur 
in de gemeente, het vergroten van 
het publieksbereik en het stimuleren 
van het cultureel ondernemerschap. 
De commissie is begeleid door het 
adviesbureau de Culturele Zaak.

P lezier
Voorzitter Anneke van Heertum 
memoreerde bij de overhandiging de 
plezierige samenwerking tussen de 
leden van de adviescommissie en 
Mirjam Blott en Stef van Breugel 
van De Culturele Zaak. Het enthou-
siasme, de betrokkenheid en het ple-
zier in dit project van allen werkte 
uiterst inspirerend. Zij bedankte alle 

particulieren en vertegenwoordigers 
van culturele instellingen, die bij de 
plenaire bijeenkomsten en ook in 
individuele gesprekken een positieve 
inbreng hebben geleverd. Eén ding 
was wel duidelijk geworden: Cultuur 
leeft in de Bilt. 

Inspraak
Wethouder Herman Mittendorff gaf 
aan dat het college van burgemeester 
en wethouders blij is met het werk 
van de commissie en de grote betrok-
kenheid van het culturele veld. Hij 
bedankte de leden van de commissie 
voor hun inzet en betrokkenheid. De 
komende tijd wordt de nota behan-
deld. Het is de bedoeling om deze 
met het standpunt van het college in de inspraak te brengen. Na het ver-

werken van de inspraakreacties doet 
het college een voorstel over de nota 
aan de gemeenteraad. Herman Mit-
tendorff verwacht dat dit begin 2009 
gaat gebeuren. Bij de start van de 

inspraakprocedure wordt de beleids-
nota met het standpunt van burge-
meester en wethouders verspreid. De 
gehouden inventarisatie is al beschik-
baar via de website van de gemeente.

Voor het achtste opeenvolgende jaar 
vindt deze Natuurwerkdag plaats. Het 
is dé dag voor jong en oud om op ver-
schillende plekken in Nederland in de 
natuur te werken. Dit biedt de deelne-
mers een kans de natuur op een ande-
re manier te beleven en te ervaren. De 
Natuurwerkdag was in 2007 een groot 
succes. Ruim 10.000 mensen werk-
ten mee, verspreid over 320 locaties 
in het Nederlandse landschap. De 
Natuurwerkdag wordt georganiseerd 
door Landschapsbeheer Nederland, in 
samenwerking met Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, IVN, Vereni-
ging voor Natuur- en Milieueducatie, 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuur-
studie (NJN), Jeugdbond voor Natuur 
en Milieustudie (JNM) en Scouting 
Nederland. 

H istorisch 
Het Fort bij Tienhoven is een bomvrij 
torenfort, gelegen aan de Tienho-
vense Vaart tussen Maarssen en Tien-
hoven en onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het fort met 
verdedigbaar wachthuis is gebouwd 
tussen 1848 en 1850. Het diende ter 
afsluiting van de Tienhovense Vaart 
en ter bewaking van de ernaast gele-
gen inundatiekanaal, een damsluis 
en de Kraaiennestersluis. Het fortge-
bouw is in zeer slechte staat en wordt 
als ruï ne aan verval overgelaten. Het 
fortterrein is niet toegankelijk voor 
het publiek. Deels spontane beplan-
ting maakt het zicht op het fort voor 
passanten nagenoeg onmogelijk. Daar 
wil Staatsbosbeheer iets aan gaan ver-
anderen. 

Informatie
Voor deelname aan de Natuurwerk-
dag kan men zich aanmelden bij 
Bert van Dijk (boswachter VPR), 
e-mail b.dijk@staatsbosbeheer.nl of 
Jaap Zaagman (Provinciale coör dina-
tor), e-mail utrecht@natuurwerkdag.
nl Deelnemers kunnen aangeven of 
zij voor de hele dag of een dagdeel 

willen helpen. Voor lunch en soep 
wordt gezorgd.
Deelnemers verzamelen zich bij het 
parkeerterreintje tegenover het fort 
bij Tienhoven aan de Nieuweweg 
(vlakbij het waterleidingkanaal). Hier 
kan men de auto parkeren of fiets 
stallen. De Natuurwerkdag start 9.00 
uur en is rond 16.00 uur afgelopen. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Bert van Dijk, bos-
wachter Staatsbosbeheer via e-mail: 
b.dijk@staatsbosbeheer.nl
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Cultuurnota aangeboden aan college
Woensdag 22 oktober heeft de adviescommissie Ouverture een conceptbeleidsnota cultuur aangeboden 
aan wethouder Mittendorff. De commissie van sleutelpersonen uit het culturele veld was in november 
van 2007 door de wethouder ingesteld. De opdracht aan de commissie was om op interactieve wijze 

een beleidsnota op te stellen voor het gemeentelijk cultuurbeleid.

A nneke van H eertum overhandigt wethouder M ittendorff de beleidsnota.

Wilgen knotten en elzen zagen
Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 1 november van 9.00 tot 16.00 uur een N atuurwerkdag op het fort 

bij Tienhoven. E en mooie gelegenheid om dit monument weer zichtbaar te maken voor bezoekers 
en passanten door een actieve bijdrage te leveren aan diverse onderhoudswerkzaamheden. 

Deelnemers kunnen aan de slag met het snoeien, zagen van elzen, eiken en meidoorns en met het knotten 
van wilgen. Ook kinderen zijn welkom een handje te helpen door onder meer de takken op 

te ruimen en kruiwagens vol te laden. 

Door de forse begroeiing wordt het fort grotendeels aan het zicht  
onttrokken.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woe.
29-10

Woe.
5-11

Do.
30-10

Do.
6-11

13,50

9,95

9,95

Verse mosselen 
met diverse sausjes 

of
Varkenshaasje met brie

Hazenpeper 
met stoofpeertje 

of 
Gegrillde zalmmoot 

met tapenade van spekjes

Geen zin om zelf in de keuken te staan
Misschien een idee om naar “Bistro de Egelshoek” te gaan

 Elke maand hebben we een andere uitdaging met het eten
Of kies á la carte voor een diner om niet te vergeten

*
Heeft u een feestelijke gelegenheid? Dan kunt u bij ons terecht!

Wilt u een buffet, een diner of een keuzegerecht?
Wij bezorgen u een leuk en gemoedelijk feest
Als u bij “Bistro de Egelshoek” bent geweest

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

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

Zondag van 15.00 – 22.00 uur
 

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

Bistro De Egelshoek

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

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

20 jaar

Reccesie? Niet in Westbroek!

Eten met 4 personen 
voor nog geen € 2,- per persoon

Gezinszak normale friet 
+ 4 vleeskroketten of 4 frikandellen 

+ gratis beker saus voor slechts € 7,95

U vraagt niet of het kan, maar geniet ervan!!

     2,00

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Alleen al voor de prijs

Saucijzenbroodjes,  
Appelflappen 
of Gevulde Koeken

a.s. zaterd
ag 

Bakker Piet
4 stuks




