
Poot vond dit zo aangrijpend dat 

hij besloot vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties, de 

sport, kerken, scholen en de moskee 

te benaderen om een gezamenlijk 

manifest op te stellen. Het gemeen-

tebestuur kreeg het manifest op 16 

november 2004 aangeboden. Het riep 

op tot begrip, kennis en verdraag-

zaamheid. Vanuit de ondertekenaars 

van het manifest werd in januari 2005 

het Platform Respectvol Samenleven 

opgericht. Voorzitter is Piet Steeg-

man, die namens de Raad van Kerken 

De Bilt en omstreken deelneemt. Op 

donderdag 12 november wordt ter 

gelegenheid van het eerste lustrum 

van het platform in de Mathildezaal 

van het gemeentehuis een feestelijke 

bijeenkomst gehouden die om 20.00 

uur begint.

Activiteiten

‘Het netwerk dat door het platform 

ontstond is heel hecht geworden’, 

vertelt Frans Poot. De afgelopen vijf 

jaar zijn maatschappelijke organisa-

ties met allerlei acties gekomen. Bij 

de sport gingen met name SCHC en 

FC De Bilt actief aan de slag met 

de actie Sportiviteit en Respect. De 

Biltse Sport Federatie (BSF) nam dit 

initiatief over en maakte tijdens een 

uitgebreide vergadering bekend op 

welke manier de BSF het ging invul-

len. Ook bij het lager onderwijs wer-

den acties ondernomen. De tweede 

donderdag van november is de lan-

delijke Dag van Respect. Leden van 

het platform geven dan op de basis-

scholen in de gemeente gastlessen 

over respect op school. Ze gaan met 

leerlingen in discussie over het onder-

werp en zoeken uit wat de kinderen 

onder respect verstaan. ‘Dat gebeurt 

nu ook bij het voortgezet onderwijs. 

Er worden afspraken gemaakt over 

respect van leerlingen onder elkaar en 

ook het pestgedrag krijgt aandacht.’

Resultaten

De Woonstichting SSW heeft een 

actie opgezet voor respect in de leef-

omgeving. Er zijn leefregels opgesteld 

waar bewoners op worden aangespro-

ken. ‘Wat ikzelf een heel tastbaar 

resultaat vond is dat de gemeenteraad 

van De Bilt geld beschikbaar heeft 

gesteld voor het geven van lessen 

levensbeschouwelijk onderwijs en 

goed burgerschap door het Beraad 

Onderwijs Levensbeschouwingen De 

Bilt (BOL). 

Meerdere fracties verwezen bij de 

behandeling van het agendapunt naar 

het advies van het platform’, aldus 

Poot. Hij noemt verder een goedbe-

zochte, door het platform samen met 

het jeugdwerk in De Bilt georgani-

seerde jongerenavond in W4 over 

de hangproblematiek. ‘Het platform 

staat midden in de actualiteit en als 

er problemen zijn pakken we die op. 

We hebben ook meteen de actie van 

jongeren voor een JOP in Groenekan 

gesteund’, zegt Poot. Het platform 

komt ongeveer vijfmaal per jaar bij-

een. Dan worden actuele onderwer-

pen besproken. Meestal is er dan ook 

een thema waarbij een van de leden 

vanuit zijn eigen organisatie een ver-

haal houdt. 

Feestelijke avond

‘Het moet op 12 november een avond 

worden die spettert’, zegt Frans Poot 

als hij over de invulling van de lus-

trumavond praat. ‘Er is een terugblik 

naar de afgelopen periode en verder 

een optreden van theatergroep Stut 

met Maartensdijkse acteurs over alle-

daagse dingen uit het leven. Het gaat 

dan eigenlijk van over alles, spijbelen, 

drankmisbruik, drugsgebruik. Na Stut 

wordt er ongeveer een kwartierlang in 

groepen gediscussieerd. Daarna is er 

een optreden van jeugdtheaterschool 

Masquerade en na een tweede discus-

sieronde treden De Persmuskieten op. 

De hapjes worden verzorgd door het 

intercultureel eetcafé van ’t Hoekie.’ 

Frans Poot hoopt dat de zaal uit zijn 

voegen barst.
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DE JONG & GREVEN

makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Nog 11 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Platform Respectvol Samenleven 
bestaat vijf jaar

door Guus Geebel

Na de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 braken op diverse plaatsen in het land rellen uit. 

Er ontstond een hetze tegen alles wat Marokkaans was. Vooral de brand in de islamitische school in Uden 

deed gemeenteraadslid Frans Poot beseffen dat het niet alleen om een grote steden probleem ging. 

Hij schrok toen hij van Marokkaanse jongeren in De Bilt hoorde dat zij zich vogelvrij verklaard voelden 

en zich afvroegen of ze nu wel of niet bij de Nederlandse samenleving hoorden. 

Gemeenteraadslid Frans Poot was vijf jaar geleden de initiatiefnemer van het 

Platform Respectvol Samenleven.

Het manifest dat op 16 november 2004 werd aangeboden.

Leegstand

De leegstand op het Maertensplein in Maartensdijk ligt onder het landelijk 

gemiddelde. Desalniettemin draagt het College van B&W bij aan terugdrin-

ging van de leegstand met het voornemen het servicepunt voor de komende 

drie jaar te vestigen in het pand Maertensplein 41. Lees meer hierover op 

pagina 11.

LEZING
MAARTEN VAN ROSSEM

in het kader van het 35-jarig

bestaan van het Groenekans 

Landschap, 7 november om 

20.00 uur in de Groene Daan.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

18/11 - 10.30u - Ds. C. van Steenis, 
Utrecht

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/11 - 9.00u + 18.30u - Ds. W.C. 

Meeuse
11/10 - 18.30u - Ds. A. Stijf, Ede

Pr. Gem. Julianakerk
18/11 - 10.30u - Drs. T. de Haan, 

Maartensdijk
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

18/11 - 10.30u - Mr. Th. D.F. Somsen
Evangelische Gemeenschap

18/11 - 10.00u - Zendeling M. v.d. 
Weide
De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk
18/11 - 10.00u - Ds. M.P.D. Barth, 

Werkhoven
18/11 - 19.00u - Ds. M. Verduin, Zeist

Pr. Gem. Immanuelkerk
18/11 -10.00u - Ds. J.H. Hoekert

Pr. Gem. Opstandingskerk
18/11 - 10.00u - Ds. M.E.C. Oskam-

van Zwol
18/11 - 19.00u - Ds. J.H. Hoekert

R.K.St. Michaelkerk
18/11 - 10.00u - Eucharistieviering
18/11 - 12.00u - Eucharistieviering

18/11 - 15.00u - Doopviering
Volle Evangelie Gemeente

18/11 - 10.00u - Dhr. J. Kirchner
Groenekan

P.K.N. – Pr. Gem. De Boskapel
18/11 - 10.30u - Dhr. B. van Empel

P.K.N. - Herv. Kerk
18/11 - 10.00u - Ds. S.J. Verheij, 

Barneveld
18/11 - 18.30u - Ds. C. Hoogerwerf, 

Groenekan
Herst. Herv. Kerk

18/11 - 10.30  en 18.00u - Eerwaarde 
hr.J. de Boer, Rijnsburg

Onderwegkerkje Blauwkapel
18/11 - 9.30 en 10.30u - Ds. M. 

Meijmen
Hollandsche Rading

P.K.N. - Kapel 
18/11- 11.00 uur - Ds. C. ’t Lam, 

Amersfoort
Lage Vuursche

P.K.N. - Herv. Kerk
18/11 - 10.00u - Ds. C. van Sliedregt, 

Nunspeet
18/11 - 18.30u - Ds. G.J. van den Top, 

Vorchten
Maartensdijk

P.K.N. - Ontmoetingskerk 
18/11 - 9.30u - Ds. C. ’t Lam, 

Amersfoort
St. Maartenskerk

17/11 - 19.00u - Pastor de Wit
18/11 - 10.30u - Pastor de Wit

Westbroek
P.K.N. - Herv. Kerk

18/11 - 10.00u - Ds. E.K. Teygeler, 
Huizen

18/11 - 18.30u - Ds. M.J. Schuurman, 
Ilpendam

O, Heere, spreek nog!

O God, Uw weg is voor ons verborgen.

En voor ons denken onbereikbaar hoog.

Ons overvalt de nacht, wij snakken naar de morgen.

Al zien we U niet, houdt U ons dan in ’t oog!

Wij zoeken U, maar tasten in het duister.

Wij vragen licht, en ’t donker grijpt ons aan.

O Heere! Spreek nog, al verbergt G’ Uw Luister;

Doe ons Uw spreken horen en verstaan!

Al kunnen wij Uw weg dan niet begrijpen,

Waarom het zo moest gaan en het niet anders kon.

Laat in ons dan dit vast vertrouwen rijpen,

Dat U nooit loslaat wat Uw hand begon.

Geheel onverwacht en veel te jong is, tot ons intens verdriet, van ons 

heengegaan mijn lieve zoon, onze lieve grote broer, zwager en oom.

Albertus Wouter Floor

Ben

Tienhoven, 16 juni 1972 Utrecht, 5 oktober 2009

De leegte die is ontstaan is onbeschrijfelijk. In onze herinnering

zal Ben altijd bij ons zijn.

Tienhoven B.M. Floor-van der Horst Hilversum Wouter en Wieteke Floor

W.R. Floor in herinnering

  Utrecht Koos en Winanda Floor

Jos en Jeannette Floor 

Marilène, Wouter, Westbroek Berna en Wilco Wijnen

Hadassa, Maurice Annabel

Mariëtte Floor Vleuten Marina en Arie Boere

Nunspeet Dick en Conny Floor Driebruggen Linda en Corné Fokkema

Caroliene, Diederick,

Korniels Tienhoven Henrieke Floor

Westbroeksebinnenweg 96

3612 AK  Tienhoven

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op zaterdag 10 oktober

op de Algemene begraafplaats te Westbroek.

En nu, wat verwacht ik, Heere?

Mijn hoop, die is op U.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan  T 0346 - 21 12 15

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis

of crematie voor alle gezindten

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

Grothelaan 1a, Groenekan, Tel. 0346 211755,

Internet: www.bethshamar.nl

Alg. Chr. Dagverzorgings-

centrum voor Ouderen

Professioneel

Kleinschalig

Warm

Veilig

Verzorgd

Tijdens Jaarmarkt 
Wereldwinkelen

't Zal gezellig druk worden op het Maertensplein tijdens de Jaarmarkt op 

zaterdag 17 oktober. Treft dat even! Het is dan de derde zaterdag van de 

maand; dus is ook de Wereldwinkel van de partij. Even een paar stapjes 

opzij en men treft in de hal van Dijckstate het rijk voorziene assortiment van 

de Wereldwinkel. Heel veel nuttigs en lekkers in het foodsegment en... ter 

gelegenheid van de Jaarmarkt tafels boordevol sterk afgeprijsde sieraden en 

cadeauartikelen. Een ideale gelegenheid om jezelf of een ander eens te ver-

rassen met een uniek stukje handvaardigheid uit exotische streken. Meer-

waarde: alles is fair-trade ingekocht dus extra renderend voor medemensen 

in ontwikkelingslanden. 

We verwelkomen graag kijkers en kopers in de hal van Dijckstate tussen 

10.00 en 16.00 uur.

Unicefkraam
Zaterdag 17 oktober a.s. staat de Unicefkraam weer in de hal van Dijckstate 

aan het Maertensplein in Maartensdijk. Van 10.00 tot 16.00 uur is er gelegen-

heid de nieuwe collectie kerst- en/of wenskaarten te kopen. Tevens zijn er 

diverse cadeauartikelen, zoals speelgoed, kalenders, agenda’s. Alle artikelen 

zijn ook op het huisadres Gruttolaan 26 te Maartensdijk te verkrijgen. Tel. 

info bij Dilia en Henk van de Bunt (0346 211401).

Permacultuur
Op woensdag 21 oktober om 19.30 organiseert Transition Town De Bilt 

samen met Douwe Beerda een avond over permacultuur in ’t Hoekie in de 

De Bilt. Douwe Beerda legt de basisprincipes van permacultuur uit, zoals 

daar zijn het belang van zon, wind en water in het systeem; het belang van 

zeven lagen begroeiing en het belang van diversiteit in het systeem. Aan-

sluitend bekijken we hoe we met permacultuur in de gemeente De Bilt aan 

de slag kunnen. 

Alvast wat weten over permacultuur of Transition Towns kijk op www.

permacultuurnederland.org of www.transitiontowns.nl. Informatie bij Erna 

Klaasse-van Maaren: ttdebilt@gmail.com of tel. 030 2205946.

Dorpskerk brengt beroep uit
De wijkkerkenraad van de Dorpskerk in De Bilt heeft samen met de Alge-

mene Kerkenraad unaniem besloten om kandidaat G.J. (Gert Jan) Codée uit 

Amsterdam te beroepen als wijkpredikant van de PKN in De Bilt voor de 

hervormde wijkgemeente Dorpskerk. Alvorens er definitief sprake is van 

een beroep, wordt er een voorgenomen beroep uitgebracht. Indien er geen 

bezwaren worden ingediend zal de ingangsdatum van het beroep zijn op 19 

oktober a.s. De beroepen kandidaat ging al in meerdere diensten in de Dorps-

kerk voor. Momenteel is hij al weer een aantal jaren pastoraal medewerker bij 

de Pelgrimskerk in Rotterdam-Delfshaven. Op maandag 19 oktober is er een 

kennismakingsmiddag en avond gepland.

Zondagavond jl. om 18.30 uur was het nog maar een enkeling voor de 

deur van de Dorpskerk in De Bilt. Er werd gewacht tot de kerkdeuren 

open gingen voor de jongerendienst met medewerking van de band Trinity. 

Een half uur later zit de kerk vol en de band begint met het spelen van een 

Spaans lied: Pueblos Todos. De handen klappen, de drums overstemmen het 

geluid van de donder buiten. De meeste bijdragen van de band zijn in het 

Spaans, vaak gemengd met Engels. De band is goed in vorm en vindt het 

leuk om weer eens in De Bilt aan een dienst mee te mogen werken. De Bilt 

is de plaats waar de vader van drie bandleden ds. L.W Smelt de gemeente 

een vijftal jaren als predikant heeft gediend en bediend. Mede dankzij hun 

bijdrage kan teruggekeken worden op een druk bezochte en geslaagde 

avonddienst. [MvG]

Dorpskerk De Bilt tjokvol
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advertentie

Het politiek café werd ingeleid door 

fractieassistente Tiny Middleton. Ze 

vroeg Ebbe Rost van Tonningen hoe 

hij de vier jaar raadslidmaatschap 

heeft ervaren. ‘De start was niet zo 

hoopgevend. Ik merkte al gauw dat je 

als nieuw raadslid onder aan de lad-

der moet beginnen. Ze vonden dat ik 

mijn mond moest houden en me niet 

als een jonge hond moest gedragen. 

Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik zette 

er meteen de beuk in en dat leverde 

de nodige spanning op.’ 

Tiny Middleton noemt Han IJssen-

nagger een financieel expert. Ze 

vraagt het nieuwe lid wat hem bij 

Bilts Belang aantrok. IJssennagger 

vertelt dat hij 35 jaar lid van de VVD 

geweest is. ‘De laatste jaren ben ik 

gaan aarzelen. Ik heb in mijn VVD 

tijd al met wat jaloezie gekeken naar 

de voorloper van Bilts Belang, omdat 

die partij uitspraken deed waar ik 

het helemaal mee eens was. Ik heb 

er wel wat tegenaan zitten hikken, 

maar Bilts Belang voelt als een warm 

bad. Ik kan me ook heel goed vinden 

in de uitspraken van Ebbe Rost van 

Tonningen.’ 

Burgers

Zijn inleiding houdt Ebbe Rost van 

Tonningen aan de hand van een aantal 

zelfgemaakte tekeningen, waarmee 

hij de knelpunten in de Biltse politiek 

illustreert. Er is een tekening bij van 

een dame die onvoldoende aandacht 

krijgt en niet serieus genomen wordt. 

Zij staat symbool voor plekken bin-

nen de gemeente die onvoldoende 

aandacht hebben gekregen, zoals De 

Biltse Duinen, het centrum van Bilt-

hoven en de jarenlang verwaarloosde 

Kwinkelier. Rost van Tonningen vindt 

dat burgers te weinig of te laat bij pro-

jecten worden betrokken. ‘Als bur-

gers vanaf het begin serieus overal bij 

worden betrokken, zijn ze best bereid 

een verlies te accepteren. Als dat 

maar duidelijk wordt uitgelegd.’ Als 

sterk punt van de gemeente noemt hij 

de rust en het groen. ‘Laten we dat 

vooral zo houden. Laat niet verloren 

gaan wat we met z’n allen zo waarde-

ren.’ Rost van Tonningen vindt dat De 

Bilt wat moet doen met de aantrek-

kingskracht die de gemeente heeft 

op het gebied van sport, onderwijs 

en cultuur. Hij is verontrust dat grote 

ondernemingen zoals het RIVM uit 

de gemeente willen vertrekken. Hij 

vraagt zich af of de gemeente wel 

genoeg aan werkgelegenheidsbeleid 

doet. ‘Moeten wij niet meer doen 

om ondernemers naar de gemeente 

te trekken of te behouden?’ Rost van 

Tonningen vindt dat er op sociaal 

beleid ook nog wel het een en ander 

te doen valt. ‘Er zit heel veel talent bij 

burgers en ondernemers. Door daar-

mee samen te werken komt er heel 

wat meer kleur in de gemeente.’

Bezuinigen

Han IJssennagger gaat in zijn bij-

drage in op de economische crisis. ‘Er 

is zwaar weer op komst. Niet alleen in 

De Bilt, maar alle gemeenten krijgen 

het de komende tijd moeilijk.’ Hij 

stelt dat er in 2011 tien procent bezui-

nigd moet worden, omdat de gemeen-

ten minder geld van de overheid 

krijgen. ‘Nu is de gemeente redelijk 

gezond, dank zij de bezuinigingen die 

in 2004 zijn doorgevoerd.’ IJssennag-

ger vindt dat het huidige college niets 

heeft geleerd van wat er eind jaren 

negentig fout is gegaan. Toen stond 

de gemeente aan rand van de afgrond. 

‘Harde bezuinigen zijn later weer 

ongedaan gemaakt omdat er meer 

geld van het Rijk kwam.’ Bilts Belang 

wil geen lastenverhoging. ‘We zijn al 

een van de duurste gemeenten in de 

provincie.’ 

De partij wil in elk geval niet bezuini-

gen op de vier punten die de burgers 

hebben aangegeven als het meest 

belangrijk. Veiligheid, onderwijs en 

onderhoud aan wegen en de openbare 

ruimte.

Bilts Belang start verkiezingscampagne 
met politiek café

door Guus Geebel

De politieke partij Bilts Belang startte woensdag 7 oktober als eerste partij de campagne voor 

de gemeenteraadsverkiezingen, die op 3 maart 2010 plaatsvinden. In een goedgevuld café van Miltenburg in 

Bilthoven hielden fractievoorzitter Ebbe Rost van Tonningen en het nieuw toegetreden lid Han IJssennagger 

een inleiding. Rost van Tonningen verzorgde ook het muzikale gedeelte van de avond. 

Ebbe Rost van Tonningen illustreert zijn verhaal met zelfgemaakte tekeningen.

Oud-wethouder Han IJssennagger verwacht nieuwe bezuinigingen.

Dat wil ik effe kwijt…
Met boosheid en grote teleurstelling volg ik al geruime tijd de plannen van 

de gemeente om het hertenpark weg te halen. Ook de prachtige bomen, het 

groen en de kindvriendelijke speeltuin moeten weg. Daar kunnen nu nog 

geen fietsers/brommers komen, maar als de gemeente alle plannen door-

voert ontstaat daar een onveilige situatie. Nu heerst er rust en de inwoners 

van De Bilt en Bilthoven kunnen zonder belemmeringen genieten van dit 

stukje groen. Kleine kinderen leren met dieren omgaan en na een rondje 

hertenpark spelen ze op het klimrek. Ik ben zelf gastouder en kom er een 

paar dagen per week met de kinderen. Zo'n mooie plek en daar willen ze 

een groot complex bouwen. Ik snap het niet en zal het met vele anderen wel 

nooit snappen dat de gemeente dit stuk weg wil doen. Waarom koesteren 

ze de mooie stukjes niet, waarom luisteren ze niet naar wat de bewoners er 

zelf van vinden. Ik ben niet tegen de plannen om de drie scholen te fuseren 

en ook niet tegen een cultuurcentrum, maar bouw het niet op het mooiste 

en rustigste plekje dat er nu is en waar veel ouderen wonen die van deze 

plek houden. Waarom bouwen ze niet op de plaats waar de Laurensschool 

staat en de Laurenskerk? Het voorstel is nu dat de Laurensschool plat gaat 

en daar groen komt, dat is toch te gek voor woorden. Groen verdwijnt, 

een schoolgebouw gaat plat en de hertjes moeten straks als het voorstel 

van Désirée Schmalschlãger doorgaat naar het bedrijventerrein Larenstein. 

Laat het hertenpark nu gewoon centraal staan waar het is en bouw elders. 

Ik hoop dat de bewoners van heel Bilthoven en de Bilt zich laten horen. Er 

zijn al veel handtekeningen opgehaald, maar ik vind dat de gemeente zich 

bewust moet zijn van wat hun inwoners zelf graag zouden willen. Op de 

vraag aan de ontwerper van het gebouw of hij er zelf zou willen wonen keek 

hij met zijn hoofd naar zijn schoenen, dat zegt toch al genoeg.

Odette Alstede

Mannenkoor Excelsior 
in Dijckstate

Het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior is al meer dan 78 jaar actief 

en bestaat grotendeels uit gepensioneerde politieagenten. Bij een optreden 

staat het koor met zo’n 25 zangers op het podium onder de muzikale leiding 

van dirigent Michel de Valk en met pianobegeleiding van Marjan Fey. 

Het optreden is in de Recreatieruimte van Dijckstate aan het Maertensplein 

te Maartensdijk op vrijdag 23 oktober 2009. Aanvang 19.45 uur. De kosten 

bedragen 4 euro (incl. 1 x koffie of thee).

Tentoonstelling Philipp van der 
Zeeuw goed bezocht

door Koos Kolenbrander

Ruim 220 belangstellenden bezochten van 18 tot en met 

20 september jl. de overzichtstentoonstelling van het werk van 12 

leerlingen van de keramist Philipp van der Zeeuw te Maartensdijk. 

Naast het keramisch werk van zijn leerlingen waren er ook enkele 

schilderijen van Fré Pijpers uit Maartensdijk en foto’s van de 

Utrechtse fotograaf Fred Witten te bewonderen. 

De gastvrije ruimte in het huis en omringende tuin aan de dr. J.J.F. Stey-

lingweg bleken af en toe maar net berekend te zijn op de grote toeloop aan 

geïnteresseerden. De inmiddels zeventigjarige kunstenaar Philipp van der 

Zeeuw is blij en dankbaar voor de hulp en belangeloze inzet van zijn leer-

lingen bij het organiseren van deze tentoonstelling. Over drie jaar wil hij 

weer een tentoonstelling organiseren. 

Nieuwe cursus

Inmiddels worden zijn huidige cursussen op de maandag-, dinsdag-, woens-

dag- en donderdagavond goed bezocht. Er zijn nog twee plaatsen voor 

nieuwe leerlingen op de donderdagavond beschikbaar. De lessen zijn gratis 

en duren van 19.30 tot 21.30 uur. De onkostenvergoeding voor chamot-

teklei, koffie en thee bedraagt 118 

euro voor acht lessen en er wordt 

een kleine vergoeding in de bakkos-

ten van de werkstukken gevraagd. 

Nieuwe cursisten kunnen zich aan-

melden bij Philipp van der Zeeuw, 

dr. Steylingweg 23, 3738 DA Maar-

tensdijk. Tel. 0346-213472 (na 18.00 

uur bellen).

Philipp van der Zeeuw vertelt over 

het werk van zijn cursisten (foto Ido 

Huitenga).



Elstar

Handappels
1½ kilo

Hollandse

Prei
Kilo

Verse

Fruitsalade
Volle bak

Hollandse

Komkommers _____ 2 VOOR  0,99

Verse

Pluksla _________ ZAK 150 GRAM  0,99

Dagelijks verse Nieuw!

Bio groenten en fruit

Alléén DONDERDAG

Alléén MAANDAG, 
DINSDAG en WOENSDAG

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

0,99 0,69 1,69

Vers gewassen 

Spinazie ________ 2 X 300 GRAM  0,99

De lekkerste Perssinaasappels

___________________ DOOS 15 KILO  12,50

Italiaanse gehaktschotel
 _______________________ 100 GRAM  0,99

Alle stamppotten
en rauwkostsalades

 _______________________ 200 GRAM  1,00

Vers van de Traiteur
Paddestoelen-lasagne  
______________________________100 GRAM  0,99

Ravioli met gehakt

______________________________100 GRAM  0,99

Prei-gehaktschotel
______________________________100 GRAM  0,89

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair



Vrijdag 16 oktober start de Week van 

de Geschiedenis met een gevarieerd 

programma met een lezing, muziek, 

theater en een fototentoonstelling. 

Buitenlandcorrespondent Dirk Jan 

van Baar geeft zijn visie op de bui-

tenlandse politiek van Amerika en 

Europa en stelt dat tot op de dag van 

vandaag de naweeën van de Vietnam-

oorlog zichtbaar zijn in het defensie-

beleid. Emke Teitsma van de Stich-

ting Kunst en Cultuur vertelt over de 

inhoud van de lezing van Dirk Jan 

van Baar: ‘Sinds de vernederende 

aftocht uit Vietnam, steekt in de Ame-

rikaanse politiek het 'Vietnamtrauma' 

de kop op bij elke keer dat er buiten 

de eigen grenzen militair wordt inge-

grepen. Logisch, want dit is tot nu toe 

de enige keer dat de Amerikanen een 

oorlog verloren en met internationaal 

machtsverlies moesten bekopen. Van 

Baar gaat in op de vraag hoe de Ame-

rikanen in Vietnam verstrikt raakten, 

wie daarvoor verantwoordelijk waren 

en wat de lessen waren die daaruit 

getrokken werden. Daarna toont hij 

aan hoe Vietnam een schaduw blijft 

leggen over de Amerikaanse buiten-

landse politiek, die met het aantreden 

van Ronald Reagan weer assertie-

ver werd en vanaf het einde van 

de Koude Oorlog weer de militaire 

optie tot zijn beschikking kreeg. De 

daverende overwinning in de Golf-

oorlog (1991) leek het einde van het 

Vietnamtrauma in te luiden, maar 

bij de oorlogen in Irak en Afghani-

stan (nu ook met Obama) keerde het 

weer terug. Hij vertelt boeiend over 

de belangrijkste ontwikkelingen, over 

verrassende verbanden en contrasten 

en over Nederlandse betrokkenheid 

bij diverse oorlogen’. 

De fototentoonstelling ‘Vrede’ is 

samengesteld door de fotografen van 

de Fotoclub Bilthoven. De lezing 

‘De permanente echo van Vietnam’ 

is in de theaterzaal van De Werk-

plaats, Kees Boekelaan 12 te Bilt-

hoven. De aanvang is om 19.30 uur 

en de entreekosten zijn 5 euro. De 

kaartverkoop is bij Primera, Maer-

tensplein 24 in Maartensdijk en bij 

Boekhandel Bouwman, Hessenweg 

168 in De Bilt.

Ex-libris

Gedurende de gehele Week van de 

Geschiedenis is de ex libris-tentoon-

stelling ‘1940-1945’ te bezichtigen 

bij boekhandel Bouwman. Ex libris-

sen zijn grafische kunstwerkjes, die 

als eigendomskenmerk in boeken 

worden geplakt. Door een kunstenaar 

een opdracht te geven een specifiek 

thema te verbeelden, ontstaan bijzon-

dere afbeeldingen. Pieter Burggraaf 

uit Groenekan is verzamelaar van 

ex librissen. Hij heeft deze expositie 

speciaal samengesteld op het thema 

Oorlog en Vrede. 

Pieter Adriaan Burggraaf was actief 

in de Christelijke Jongemannen Ver-

eniging en vanaf 1952 was hij lid 

van Kerk en Vrede. Vanaf 1960 was 

hij ook actief in de politiek, o.a. als 

lid van de Tweede Kamer en was 

hij van 1979 tot 1990 voorzitter van 

de Vereniging Nederland-DDR. Hij 

is secretaris van de vereniging Ex 

libriswereld. Hij publiceerde samen 

met J. van Waterschoot in 2006 het 

boek ’60 Ex Libris’ en in 2008 het 

boek ‘Het Nederlandse ex libris van 

1985-2008’. De officiële opening is 

op donderdag 15 oktober om 20.00 

uur bij boekhandel Bouwman aan de 

Hessenweg 168 te De Bilt. Burggraaf 

zal dan een toelichting geven op het 

bijzondere karakter van ex librissen. 

De expositie is gratis te bezichtigen 

(tijdens openingsuren) in boekhandel 

Bouwman tot en met 24 oktober.

Bert Bospad

Zaterdag 24 oktober is de lokale 

geschiedenis het onderwerp van een 

wandeling door de Westbroekse zod-

den. Historicus Anne Doedens vertelt 

tijdens de wandeltocht prachtige ver-

halen over de middeleeuwse adel en 

het Utrechtse kapittel van St. Jan die 

vele veengronden bezaten en daarmee 

een goudhandel in handen had: turf. 

Turf was schaars en kostbaar en gaf 

aanleiding tot veel conflicten tot ver 

na de Middeleeuwen. Doedens kan 

daar als geen ander vermakelijk over 

vertellen. De wandeltocht ‘Oorlog en 

vrede in ontginningsgebied’ heeft een 

lengte van plm. 5 km. De start is bij 

het Bert Bospad aan de Kerkdijk in 

Westbroek. Het eindpunt is bij het 

Graaf Floris V pad in Hollandsche 

Rading. Parkeren aan de Kerkdijk 

t.o. nr. 79 en start om 13.00 uur. Aan 

het eind van de wandeltocht is er een 

kleine versnapering voor de deelne-

mers. Aan de deelname zijn geen kos-

ten verbonden. Meer informatie over 

deze en andere culturele activiteiten: 

www.kunstdebilt.nl

De Vierklank 5 14 oktober 2009

Dorpsraad Groenekan 
evalueert functioneren

De Dorpsraad van Groenekan heeft een onderzoek uitgezet naar haar eigen 

functioneren. Alle bewoners van Groenekan hebben daartoe enkele weken 

geleden een brief met een beknopt evaluatieformulier ontvangen. Daarnaast 

zijn de brief en het formulier ook op de website van de Dorpsdraad gepu-

bliceerd. De evaluatieperiode loopt op 19 oktober af. Daarna zullen alle 

antwoorden worden geëvalueerd en geanalyseerd. De Dorpsraad verwacht 

nog voor het einde van het jaar de resultaten te kunnen publiceren. 

Mocht u uw mening en/of suggesties m.b.t. het functioneren van de 

Dorpsraad nog willen inbrengen dan kunt u dus nog tot 19 oktober een 

formulier inleveren bij de secretaris: Berkenlaan 30, Groenekan. Of u kunt 

het formulier invullen en inzenden op de website van de dorpsraad, www.

dorpsraadgroenekan.nl.

‘Oorlog en Vrede’ in De Bilt
door Henk van de Bunt

Tijdens de jaarlijkse landelijke Week van de Geschiedenis van17 t/m 24 oktober vindt in de gemeente De 

Bilt een aantal interessante activiteiten plaats die gekoppeld zijn aan het thema van dit jaar: ‘Oorlog en 

Vrede’. Stichting Kunst en Cultuur heeft dit uitgewerkt in een ex libris-tentoonstelling, een wandeling 

o.l.v. Anne Doedens, een fototentoonstelling en een lezing van Dirk Jan van Baar, gerenommeerd 

buitenlandcorrespondent van HP/De Tijd en voormalig docent Internationale Betrekkingen aan o.a. de 

Radboud Universiteit te Nijmegen.

De tekst op een ex libris gaat vaak vergezeld van een voorstelling. Pieter 

Burggraaf bekijkt hier een ex libris van hemzelf met (de wereld van) Nelson 

Mandela.

SKC organiseert deze activiteiten samen met Fotoclub Bilthoven, Boekhandel 

Bouwman en De Werkplaats. Op de foto ontbreekt Francine Jageneau van 

De Werkplaats. Van links naar rechts: Yvonne Muller, Edsard Hoogenraad, 

(beiden van de fotoclub) Emke Teitsma (SKC), Evert ter Burg (fotoclub) Ger-

rit Jan Bouwman (Boekhandel).

Met Stichting De Dag van de Ouderen 
naar Den Haag

door Marijke Drieenhuizen

De oproep in De Vierklank aan ouderen om zich aan te melden voor een excursie zorgde exact voor het juiste 

aantal mensen en ook nog uit alle kernen van De Bilt. Samen hebben zij rondleidingen gehad in de Eerste 

Kamer, de Ridderzaal en het Vredespaleis, met tussendoor een lunch op de pier in Scheveningen.

In 1982 heeft de Verenigde Naties 

opgeroepen tot het wereldwijd vie-

ren van een Jaarlijkse Dag van de 

Ouderen op of rond 1 oktober. In de 

gemeente De Bilt zijn de ouderenbon-

den er mee aan het werk gegaan. In 

1999 werd de Stichting De Dag van 

de Ouderen (SDO) opgericht waarin 

vertegenwoordigd zijn de drie oude-

renbonden, SWO De Zes Kernen De 

Bilt en Het Gilde. 

Meer kleinere uitjes

Dit jaar heeft de SDO, mede door de 

vele matches tijdens de laatste Beurs-

vloer, veel kleine uitjes geregeld in 

plaats van één grote. An Stijlaart en 

Jo Buitenhuis richtten zich binnen het 

bestuur van de SDO vooral op Groe-

nekan, Hollandsche Rading, Maar-

tensdijk en Westbroek. An Stijlaart: 

‘We hebben deze uitjes bijna allemaal 

gepland in de zomer. Veel ouderen 

zijn dan vanwege de vakanties van 

familieleden en kinderen langere tijd 

op zichzelf aangewezen. Uitjes in die 

periode zijn dan een welkome ver-

rassing is gebleken’. De afsluiting dit 

jaar was de afgelopen week gehouden 

excursie naar Den Haag. De rijke 

historie van de drie gebouwen werd 

gedeeld met de bezoekers. Dat de 

Eerste Kamer opgericht is omdat de 

Belgen bang waren, na het samen-

voegen met Nederland in 1815, hun 

invloed te verliezen en daarom een 

instelling als het Britse Hogerhuis 

bedongen, zodat de adel nog zijn zeg-

genspraak hield, was menigeen niet 

bekend. De troon waarop Koningin 

Beatrix de troonrede uitspreekt kon 

slechts vanachter een afzetting beke-

ken worden. Bij het Vredespaleis viel 

vooral op de vele geschenken die 

staan opgesteld en die gegeven zijn 

door de deelnemers van 26 verschil-

lende landen op de eerste vredes-

conferentie in Den Haag in 1899, 

waaronder een Japisvaas van 3200 

kilo uit Rusland. 

Het bestuur van de SDO gaat de uitjes 

evalueren en plannen maken voor 

volgend jaar.

In de Eerste Kamer mochten de deelnemers even plaats nemen in de bank-

jes.

Contactgroep mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert maandelijks ontmoetingsbij-

eenkomsten voor mantelzorgers; mensen die zorgen voor een zieke, gehan-

dicapte of hulpbehoevende uit hun directe omgeving. In deze ontmoetings-

bijeenkomsten kunnen mantelzorgers in een ontspannen sfeer praten en 

ervaringen uitwisselen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. 

De contactgroep wordt geleid door een mantelzorgconsulent.

De contactgroep mantelzorgers van mensen met dementie komt op don-

derdag 15 oktober 2009 bijeen onder het thema: verantwoordelijkheid en 

afstand nemen. Er wordt een film vertoond: Leven met dementie deel 1.

De bijeenkomsten wordt gehouden in de Biltse vestiging van SWO De Zes 

Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6, van 10.30 tot 12.00 uur. Er zijn geen kosten 

aan verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lauk 

Spelberg of Willemien Hak, mantelzorgconsulenten Steunpunt Mantelzorg 

De Bilt van de Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt, telefoon: 

030 2203490 of 0346 214161.





Het begon vorige week op zondag-

avond 4 oktober rond zeven uur in 

Dijckstate. Op de bovenste verdie-

ping was van een der appartementen 

de deur niet op slot. Plotseling loopt 

er een in het zwart geklede onbeken-

de vrouw naar binnen. Waarschijnlijk 

verwachtte ze niemand aan te tref-

fen of hoogstens één van de oudere 

bewoners. Maar ze had er niet op 

gerekend dat er naast de bewoon-

ster ook een zoon aanwezig was die 

door de houding van de vrouw direct 

begreep dat ze criminele bedoelingen 

had. De zoon reageerde onmiddellijk. 

De vrouw vloog er als een schicht 

vandoor en niemand heeft meer kun-

nen zien hoe ze Dijckstate heeft ver-

laten.

Vreemde vrouw

De vrouw besloot toen het ergens 

anders te proberen want even later 

stapte ze een appartement op de bega-

ne grond in Toutenburg binnen. Aan 

de straatzijde was de deur nog niet 

op slot doordat familiebezoek kort 

daarvoor door die deur naar buiten 

was gegaan. De bewoonster lag na de 

maaltijd even op de bank een dutje te 

doen. Ze werd wakker toen er iemand 

in de kamer liep. ‘Ik zag een vreemde 

vrouw’, vertelt ze,‘en ik zeg tegen 

haar: ’wat doet u hier? Toen zei die 

vrouw. Ja, ik kom eigenlijk voor de 

buren maar die zijn er niet. Weet u 

soms waar ze zijn? Maar ik wist niets 

van de buren en dat vertelde ik haar.’ 

“Nou dan ga ik maar weer,” zei ze. 

‘Ze gaf me een hand en daar ging ze 

de gang op waar alle deuren van de 

andere bewoners op uitkomen.’ 

Accent

‘Misschien heeft ze nog geprobeerd 

bij de buren binnen te komen maar al 

die deuren zitten goed op slot. Ik heb 

direct Dijckstate gebeld en daar heb-

ben ze de politie gewaarschuwd die er 

heel snel was. Nee, ik ben niets kwijt. 

Het duurde ook maar kort. Ze sprak 

wel duidelijk Nederlands maar met 

een accent zoals Oost Europeanen dat 

doen. Ze was donkerblond en volgens 

mij had ze op haar achterhoofd iets 

dat op een knotje leek. Nee, ik ben 

niets kwijt. Ik weet niet of ze in de 

keuken is geweest terwijl ik sliep. Ik 

ben niet echt geschrokken hoor, maar 

ik sluit voortaan wel de deuren goed 

af.’ Terwijl de nu tweemaal gewaar-

schuwde politie snel aanwezig was 

vervolgde de vrouw haar strooptocht, 

want even later stapte ze een huis aan 

de Valklaan binnen.

Sieraden

De bewoonster vertelt: ‘Plotseling 

komt er een vreemde vrouw van 

ongeveer 40 jaar via de achterdeur 

de kamer in. Een soort zigeunerach-

tige vrouw, zo’n 1.60 meter lang en 

gekleed in het zwart met een donker 

soort haar tot op haar schouders. Ze 

zei: ‘Ik kom uit Spanje en wil even 

met u kennismaken want ik ben de 

nieuwe buurvrouw’. De bewoonster 

die op dat moment televisie zat te 

kijken had geen achterdocht want er 

is dicht bij een huis te koop. Ze ver-

volgt: ‘We hebben hier aan tafel maar 

heel kort zitten praten en toen zei die 

vrouw dat ze weer verder moest en is 

door de voordeur naar buiten gegaan. 

Ze sprak wel Nederlands maar met 

een vreemd accent. Even later ont-

dekte ik dat een gouden ring en een 

gouden ketting uit mijn slaapkamer 

verdwenen waren.’ 

Handlanger

‘Dat verlies vind ik heel erg want 

die Sieraden heb ik nog van mijn 

man gekregen voor hij overleed. Het 

was een mooie herinnering. Maar ik 

begrijp niet hoe dit gebeurd kan zijn 

want de vrouw is niet in de slaapka-

mer geweest. Ik snap er niets van. 

Er moet dus nog iemand anders zijn 

geweest, een handlanger, die, terwijl 

wij zaten te praten, de slaapkamer is 

binnen gegaan. Maar ik heb niemand 

anders gezien. Je wordt zo afgeleid 

en het gaat allemaal zo snel. De 

volgende ochtend ontdekte ik dat 

het slaapkamerraam van binnenuit 

open gedaan was en weer was dicht 

geduwd. Ik snap niet hoe iemand dat 

raam open heeft gekregen. Ja, ik heb 

natuurlijk gelijk aangifte gedaan en 

de politie is gekomen.’ 

Voorlichting

In Dijckstate vertelt de nieuwe zorg-

manager van Cordaan Bert Hoogen-

doorn dat er direct een brief is uitge-

gaan naar de bewoners met een aantal 

adequate tips en dat er met de politie 

een afspraak is gemaakt om binnen-

kort een bijeenkomst te organiseren. 

Daar zal dan uitgebreide voorlichting 

worden geven om te voorkomen dat 

onverlaten zo maar kunnen binnen-

komen. Bewoners zijn daar blij mee 

hoewel ze nu zelf door de brutale 

gebeurtenis zijn gewaarschuwd, de 

deuren op slot doen en niet van plan 

zijn vreemden binnen te laten. Ze 

hebben begrepen dat oplichters en 

dieven het vooral hebben voorzien op 

ouderen. Maar hoe meer voorlichting 

hoe beter.

Vrijdag 16 oktober geeft de politie 

voorlichting in Dijckstate over maat-

regelen die de veiligheid betreffen, 

wat men moet doen om indringers te 

weren en hoe men diefstal en oplich-

ting kan voorkomen. De bijeenkomst 

die om 10.00 uur begint is niet alleen 

bedoeld voor bewoners van Dijck-

state en Toutenburg. Iedereen is van 

harte welkom. 

Oplichting

Een ander voorval dat eerder in de 

loop van september plaatsvond betrof 

een bekend geval van oplichting. In 

de loop van de middag belde een jon-

geman aan en vertelde de bewoonster 

van een appartement aan het Maer-

tensplein dat hij een pakketje voor 

haar had waarvan de bezorgkosten 

nog moesten worden betaald. Het 

was maar 1,69 euro. ‘Het was een 

vriendelijke jongeman van een jaar 

of 25 met een open gezicht’, zegt de 

bewoonster, ‘en ik loop dus naar bin-

nen om het geld te halen. Hij liep met 

me mee naar binnen en ik pakte mijn 

portemonnee.’ 

Pincode

‘Hij zei dat hij geen contant geld 

mocht aannemen maar dat er moest 

worden gepind. Hij pakte mijn pin-

pas en zei dat hij dat hier even bij 

de bank zou doen.’Ik ben zo terug’, 

zei hij nog. ‘Dan haal ik gelijk uw 

pakje uit mijn auto’. Hij vroeg mijn 

code die ik gaf, want nou ja, dacht ik, 

het was maar 1,69. Ik heb hem niet 

meer terug gezien maar het bleek dat 

hij een half uur later in Soest bij een 

bank duizend euro van mijn rekening 

heeft afgehaald. Ik heb er van geleerd 

en het zal me niet meer gebeuren. Ik 

doe ook de deur niet meer open voor 

onbekenden.’ Dat klopt want het kost-

te deze verslaggever geruime tijd om 

binnen te komen en dat lukte alleen 

doordat zij bezoek had van familie.
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Ouderen doelwit van criminelen
door Kees Pijpers

Onlangs heeft in Maartensdijk een drietal alleenwonende dames op leeftijd te maken gekregen met een 

brutale en snelle actie van een vrouw die een poging tot diefstal deed. De andere bewoonster werd slachtoffer 

van een bekend geval van oplichting door een jongeman. Mede op verzoek van de politie geeft De Vierklank 

hier bekendheid aan om inwoners te waarschuwen waardoor verder onheil kan worden voorkomen.

Toutenburg, op de hoek van de Kievitlaan en de Melkweg.

Vrijdag 16 oktober geeft de politie om 10.00 uur voorlichting in Dijckstate. 

De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor bewoners van Dijckstate en Tou-

tenburg. Iedereen is van harte welkom.

Afgelopen zaterdagmiddag was er in 

De Biltse Hof een feestje. Bewoon-

ster mevrouw A. Hamelinck- van de 

Kemp vierde daar haar honderdste 

verjaardag. In het versierde zaaltje 

op de eerste verdieping was het een 

gezellige drukte van familieleden en 

vrienden. En natuurlijk waren haar 

dochter, haar twee kleinkinderen en 

haar achterkleinkind aanwezig. Ieder-

een genoot van de versnaperingen. 

Toen kwam om 15.00 uur locobur-

gemeester Herman Mittendorff met 

versierselen en bloemen het zaaltje 

binnen. Hij feliciteerde de jarige van 

harte en heeft vervolgens nog gerui-

me tijd met haar zitten praten. De 

honderdjarige is geboren in Bilthoven 

en heeft daar altijd gewoond, ook 

nadat ze twaalf jaar geleden haar man 

verloor. Twee en een half jaar gele-

den kwam ze in de Biltse Hof terecht 

waar ze het goed naar haar zin heeft. 

Als ik de opgewekte dame vraag wat 

nu het geheim is om honderd jaar te 

worden zegt ze: ‘Bezig blijven en 

nooit chagrijnig worden!’ [KP] 

Feiten en fabels over dementie
Op dinsdag 20 oktober a.s. vindt er een Alzheimer Café plaats in De Bilt. 

De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koperwiek in 

Bilthoven.

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetings-

plaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden 

en andere belangstellenden. Het thema van deze avond is ‘Feiten en fabels 

over dementie’. Een Sociaal Geriater van Altrecht zal over dit onderwerp 

vertellen. Er is daarna gelegenheid vragen te stellen. Er zijn muzikale inter-

mezzo’s en er is ruimte voor gezelligheid en contact met elkaar. Vanaf 19.30 

uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 

21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en even 

na te praten. De toegang is altijd gratis.

Het Alzheimer Café wordt iedere derde dinsdag van de maand georgani-

seerd. In de vakantie is het Alzheimer Café gesloten, een bijeenkomst die 

op een feestdag valt, wordt verschoven. 

Op 17 november is het thema ‘Dementie en de rol van de huisarts’ en op 15 

december ‘Dementie en zingeving’.

Aanmelding vooraf is niet nodig. Bij vervoersproblemen kan men contact 

op nemen met Willemien Hak, tel.nr. 030-2203490. Dit is ook het nummer 

voor andere inlichtingen. De organisatie is in handen van Alzheimer Neder-

land, afdeling Zeist e.o., De Bilthuysen locatie De Biltse Hof, Steunpunt 

mantelzorg De Bilt, Ontmoetingscentrum Zeist.

Locoburgemeester Herman Mitten-

dorff feliciteerde de 100-jarige van 

harte en praatte vervolgens nog gerui-

me tijd met haar over van alles en 

nog wat.

100-jarige
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Volgens Doedens is Katholiek De 

Bilt mederentmeester van een groot 

verleden: ‘In De Bilt is de protes-

tantse Hervorming van groot belang 

geweest. Ten onrechte wordt echter 

vaak het katholieke aandeel in de 

lokale geschiedenis van onze dorpen 

vergeten.

Het gaat daarbij niet alleen om het 

woord Toutenburg in Maartensdijk 

(de naam en het buiten van een zes-

tiende eeuwse Utrechtse aartsbis-

schop) of de namen van twee Biltse 

kerken Michael en Laurens. Ik doel 

vooral op de nonnen van het Biltse 

Vrouwenklooster en de monniken van 

Oostbroek. Zij waren het die met de 

heren van St. Jan het grootste deel 

van het grondgebied van de huidige 

gemeente De Bilt vorm gaven’.

Erfgoed

Volgens Doedens zijn De Bilt, Maar-

tensdijk en de Lage Vuursche voor een 

belangrijk deel katholiek erfgoed. Zo 

beschouwd is katholiek De Bilt paro-

chie mederentmeester van een groot 

verleden. Vanuit de twaalfde-eeuwse 

kloosters van Oostbroek en Vrouwen-

klooster (bij het huidige KNMI) wer-

den omvangrijke gebieden ten oosten 

van de stad Utrecht ontgonnen. De 

heren van het Utrechtse kapittel van 

St. Jan namen Achttienhoven voor hun 

rekening. Zijn lezing gaat daarover. 

Hij neemt zijn gehoor negen eeuwen 

terug in de tijd. Een hoogtepunt van 

katholiek leven was vervolgens de 

tijd van de zestiende eeuwse Biltse 

abdis Henrica van Erp van genoemd 

Vrouwenklooster. Zij leefde in de tijd 

van de enige Nederlandse paus: Adri-

anus VI (Boeyens) en kende hem. Ze 

streed met de heren van St. Jan over 

het nonnenveen van de Lage Vuur-

sche. Langs haar klooster trokken de 

grote keizer Karel V en zijn zuster de 

koningin van Hongarije. 

Kroniek

Een stoet aan vooraanstaande edel-

lieden komt voorbij in de kroniek van 

Henrica van Erp die Anne Doedens in 

2009/2010 uit gaat geven. Er bestaat 

veel beeldmateriaal over deze tijd. 

Het is materiaal dat de Biltse paro-

chies als ‘mederentmeesters’ van een 

groot verleden zouden kunnen benut-

ten om voor geïnteresseerden de grote 

betekenis van de katholieke kerk voor 

de Biltse kernen te illustreren. Dit 

materiaal zal tijdens de lezing worden 

getoond.

Doedens wist eerder aannemelijk te 

maken dat de gemeente De Bilt niet 

in het jaar 1122 is gesticht, zoals heel 

lang werd verondersteld, maar al in 

1113 bestond. Hij ontdekte dit jaartal 

in een oorkonde, waarin abt Ludolf 

van de abdij Nieuw Bethlehem in 

het gebied Oostbroek voorkomt. Hij 

wees ook op de oudste oorkonde uit 

het gebied over Achttienhoven van 

1085. Een initiatiefgroep met Alexan-

der Tchernoff, Karel Beesemer en 

Anneke van Heertum is gestart met 

het opzetten van het project voor de 

viering van 900 jaar De Bilt. Anne 

Doedens is daarbij ook betrokken, en 

levert hun daarbij waar nodig is de 

noodzakelijke historische kennis.

Joan Gideon Loten

Tot de rijke geschiedenis van het 

gebied van de zes kernen van De 

Bilt behoren figuren met bovenlo-

kale betekenis. Doedens noemt abt 

Ludolf, abdis Henrica van Erp en 

dominee van der Palm. Heel bijzon-

der en van internationale betekenis 

is Joan Gideon Loten, die op 16 mei 

1710 in Groenekan werd geboren op 

Schadeshoeve. Deze hofstede stond 

ter hoogte van de huidige Oranje-

laan. Doedens kwam de naam Loten 

voor het eerst in 2001 tegen tijdens 

onderzoek over Hendrik Breton, de 

tweede man van de VOC in de late 

achttiende eeuw. Joan Gideon Loten 

studeerde in Utrecht en liep college 

bij de beroemde wiskundige en astro-

noom Petrus van Musschenbroek. Hij 

brak die studie voortijdig af en kreeg 

een baan bij de VOC in Amsterdam. 

In 1731 voer hij als onderkoopman op 

het schip Beekvliet naar Batavia. Hij 

werd in Indië achtereenvolgens offi-

cier van justitie in Semarang en eerste 

administrateur van Java’s Oostkust. 

Hij bekleedde die functie later ook op 

het eiland Onrust, het huidige Pulu 

Kapal. Op dit eiland bevonden zich 

de pakhuizen en werven van de VOC. 

In 1744 werd Loten gouverneur van 

Makassar op Celebes. In 1750 werd 

hij buitengewoon lid van de Raad van 

Indië. Loten wist in 1752 de sultan 

van Bantam op Java te onderwer-

pen aan het gezag van de VOC. Als 

beloning werd hij in hetzelfde jaar 

benoemd tot gouverneur en directeur 

van Ceylon, het tegenwoordige Sri 

Lanka. Dit eiland leverde kaneel, 

hout, katoenen kleding, parels en oli-

fanten.

Monument

In 1758 zeilde Loten als admiraal van 

een retourvloot huiswaarts. Hij nam 

een vermogen van 670.00 gulden 

mee naar huis. Dit zou nu ruim 5,5 

miljoen euro zijn. Loten vertrok na 

een kort verblijf in Nederland naar 

Londen, waar hij 22 jaar zou blij-

ven wonen. Tijdens zijn verblijf op 

Java, Celebes en Ceylon had Loten 

een prachtige collectie tekeningen en 

aquarellen laten maken van het plan-

ten- en dierenrijk in de Oost. Ook in 

Engeland bleef hij zich toeleggen op 

de beoefening van plant- en dierkun-

de. Zijn studie en collectie brachten 

hem in contact met de fine fleur van 

de Engelse wetenschappers van die 

tijd. In 1760 werd Loten lid van de 

beroemde Royal Society, de Engelse 

Academie van Wetenschappen. Een 

deel van zijn collectie werd gepu-

bliceerd en geleerden als Linnaeus 

maakten gebruik van zijn onderzoe-

ken. De laatste jaren van zijn leven 

woonde Loten in Utrecht, in zijn huis 

Cour de Loo aan de Drift. Hij stierf 

in februari 1789 en werd begraven 

in de Utrechtse Jacobikerk. Zijn col-

lectie raakte verspreid over verza-

melingen in Nederland en Engeland. 

In Londen werd Loten echter niet 

vergeten. Er kwam een monument te 

zijner eer in de Westminster Abbey, 

waarop zijn afbeelding prijkt. Het 

monument werd in 1793 vervaardigd 

door de vermaarde beeldhouwer Tho-

mas Banks.

De moeite waard

Bij de afdeling bijzondere handschrif-

ten van de Utrechtse Universiteitsbi-

bliotheek vond Doedens een verza-

meling handgeschreven preken van 

Bernard van Clairvaux uit 1585. De 

manuscripten voor de verzameling 

zijn rond 1476 afgeschreven door 

de Oostbroekse broeder Victor van 

Monnikendam. Doedens vond ook 

een Bijbel in zes delen, die in 1498 

gedrukt is bij de befaamde drukker 

Johannes Froben in Bazel. Het betreft 

een laat zestiende-eeuwse Bijbel met 

plaatjes. ‘Die was in gebruik op het 

klooster Oostbroek. We hebben veel 

meer van die oude kloosters over 

dan we denken’, vertelt Doedens. Hij 

ontdekte in het Centraal Museum in 

Utrecht ook vijf beelden uit de Heili-

ge Grafkapel die op Vrouwenklooster 

stond. De kapel was eind vijftiende 

eeuw gebouwd en in de zestiende 

eeuw, in de tijd van Henrica van 

Erp, verwoest door de troepen van 

Maarten van Rossum. In het Centraal 

Museum staan ook bekers die ooit 

in het klooster gebruikt zijn. Verder 

zijn er afbeeldingen van de non-

nen Hadewych van Hardenbroeck en 

Agnes van Ghent van Vrouwenkloos-

ter. Ook bevinden zich grafstenen 

van de abdissen in het museum. Het 

egodocument van Henrica van Erp 

is zo bijzonder, omdat dit het eerste 

document van de hand van een vrouw 

in de zestiende eeuw is. Anne Doe-

dens telt al zo’n 26 objecten die er toe 

doen. ‘Onze geschiedenis is groter 

dan alleen Maartensdijk, Hollandsche 

Rading, Westbroek, Groenekan of De 

Bilt. Ik wil mensen graag trots maken 

op hun verleden, door te laten zien 

wat hier allemaal gebeurd is. Het 

overstijgt de lokale geschiedenis.’ 

Persoonlijkheden

Anne Doedens noemt een aantal 

namen van persoonlijkheden uit het 

verleden die van landelijke betekenis 

zijn. Mathilde, Ludolf en Godebald 

als de stichters van Vrouwenklooster. 

Henrica van Erp, de laatste aartsbis-

schop voor de Reformatie Schenck 

van Toutenburg, proost Pigge, de 

rechterhand van Hadrianus van Boe-

yen, die de enige Nederlandse paus 

werd, Karel de Vijfde, Karel van 

Gelre, Maarten van Rossum en Joan 

Gideon Loten. Uit een latere periode 

noemt hij voormalig minister van 

Onderwijs en predikant in Maartens-

dijk Van der Palm, onderwijsvernieu-

wer Kees Boeke en de Nobelprijs-

winnaars Bloembergen en Veldman. 

‘Allemaal grote namen die te maken 

hebben met onze omgeving.’ Vijf grote 

gebeurtenissen overstijgen de lokale 

geschiedenis zo, dat het invloed heeft 

gehad op de regionale en landelijke 

geschiedenis. Anne Doedens noemt 

de stichting van de kloosters, de slag 

bij Westbroek, het ontstaan van de 

buitens, de komst van de spoorwe-

gen, de beide wereldoorlogen en de 

Nieuwe Hollandsche Waterlinie. ‘Het 

zijn feiten die eigenlijk in een lokale 

canon horen.’
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‘Onverwachte dingen terugvinden is
het leukste wat er is’

door Guus Geebel

Historicus doctor Anne Doedens wordt laaiend enthousiast als hij begint te vertellen over nieuwe 

ontdekkingen die hij in regionale archieven en musea deed over het gebied waarin de gemeente De Bilt ligt. 

Met de viering negen eeuwen De Bilt in 2013 in het vooruitzicht denkt hij al zo veel materiaal bijeengebracht 

te hebben, dat daarmee een expositie is samen te stellen.

Anne Doedens wil mensen graag trots laten zijn op hun verleden door te tonen 

wat hier gebeurd is.

De zesdelige Bijbel die op het klooster 

Oostbroek in gebruik was bevat ook 

afbeeldingen. Hier de ark van Noach. 

(Universiteitsbibliotheek Utrecht)

Het monument uit 1793 dat aan Joan 

Gideon Loten is gewijd staat op een 

vensterbank in de noordelijke zijbeuk 

van het schip van de Westminster 

Abbey. (copyright Dean and Chapter 

of Westminster Abbey, Londen)

Katholiciteit en haar erfgoed in De Bilt

door Henk van de Bunt

Voor wie meer wil weten van de Biltse geschiedenis en in het bijzonder van de rol van het Vrouwenklooster 

en die van Oostbroek - beide op Bilts grondgebied - kan op woensdag 21 oktober 2009, aanvang 20.00 uur in 

het parochiecentrum van de St. Michaelkerk aan de Kerklaan 31 in De Bilt terecht. Historicus Anne Doedens 

uit Maartensdijk zal een lezing verzorgen, waarin de accenten op de katholiciteit en haar erfgoed in met 

name het dorp nader worden toegelicht.

Eerder dit jaar hield Doedens een soortgelijke lezing in Maartensdijk.
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Op vrijdagavond 16 oktober wordt door 

Yogacentrum Shamballa Nederland een 

lezing georganiseerd over Macrobiotische 

voeding.

De lezing wordt verzorgt door dhr. Albert 

Nelissen van het Kushi Insituut. Hij is een 

van de meest ervaren macrobiotische con-

sulenten in Europa op dit moment.

Macrobiotiek is een van de vele benade-

ringsmethodes die heden ten dage gangbaar 

zijn om gezonder te gaan leven. Het is niet 

noodzakelijk op deze wijze te leven of te 

gaan leven om met een aantal interessante 

aspecten van deze op voeding gebaseerde 

uitgangspunten kennis te maken. De lezing 

is daarom voor iedereen die op een verant-

woorde wijze met voeding bezig wil zijn/

gaan toegankelijk.

De lezing wordt gehouden in het Yogacen-

trum Shamballa Nederland, Industrieweg 

22/A te Maartensdijk op vrijdag 16 oktober 

a.s. van 20.00 tot 22.30 uur. De entreekosten 

bedragen 10 euro.

Maartensdijk helpt Samoa
Actie voor door tsunami getroffen eiland

door Kees Pijpers

Afgelopen weekend is er in Maartensdijk spontaan een hulpactie 

gestart voor het door de tsunami getroffen onafhankelijke eiland Samoa 

in de Grote Oceaan. Pastoor de Wit van de Rooms Katholieke St. 

Maartensparochie en dominee Alkema van de Ontmoetingskerk steunen 

de actie van harte. Initiatiefneemster Anna Sierpinska vertelt waarom zij 

juist voor haar actie het zelfstandige Samoa heeft gekozen.

Dinsdag 29 september werden in de 

Grote Oceaan, ver weg rondom de 

datumgrens, oostelijk van Australië en 

Nieuw Zeeland, een aantal eilanden-

groepen getroffen door een tsunami. 

Daaronder ook de Samoa-eilanden die 

bestaan uit een Amerikaanse en een 

onafhankelijke eilandengroep. De ramp 

kostte veel mensen het leven. Enorme 

golven overspoelden om zeven uur in 

de ochtend plaatselijke tijd de dorpen 

tot op de dichtbegroeide bergkliffen van 

vulkanische oorsprong. Veel bewoners 

zullen dakloos blijven en zijn beroofd 

van middelen om in eigen levensonder-

houd te voorzien. De Maartensdijkse 

inwoonster Anna Sierpinska die op het 

onafhankelijke Samoa heeft gewoond 

en gewerkt, startte onmiddellijk een 

geldinzamelingsactie om de ergste nood 

te lenigen.

Rechtstreeks helpen

Zaterdag en zondag jongstleden heeft 

Anna in de Katholieke kerk en de Ont-

moetingskerk tijdens de diensten haar 

verhaal verteld. In de Katholieke kerk 

werd onvoorbereid spontaan  de eerste 

collecte voor Samoa gehouden die al 

658 euro opbracht. In de Ontmoetings-

kerk zal binnenkort eveneens een col-

lecte worden gehouden. Pastoor de Wit: 

‘De klap voor het eiland is zo groot dat 

we daar direct een collecte voor wilden 

houden.’ Dominee Alkema: ‘Ja, wij 

gaan ook snel een actie regelen om te 

helpen.’ Anna vertelt dat Samoa hulp 

krijgt van Australië en Nieuw Zeeland 

om de infrastructuur op te bouwen. 

‘Mijn geldinzamelactie heeft tot doel 

de slachtoffers van de ramp rechtstreeks 

te helpen door medische hulp te bieden 

en het levensonderhoud te verzekeren. 

Maar ook door het aanschaffen van 

middelen waarmee ze zelf geld ver-

dienen om de eigen families te kunnen 

onderhouden, zoals bijvoorbeeld een 

kleine vissersboot.’

Gefascineerd

‘Begin volgend jaar ga ik voor een aan-

tal jaren naar Samoa. Misschien blijf ik 

er wel want ik ga er ook werken. Ik kan 

er dus op toezien hoe het collectegeld 

wordt besteed en ik zal  deze en andere 

informatie doorsturen naar Maartens-

dijk. Donderdagavond 5 november om 

20.00 uur vertoon ik in De Mantel 

naast en achter de Katholieke kerk 

mijn film die ik eerder over Samoa 

heb gemaakt.’ Anna woont sinds 1981 

in Maartensdijk, is geboren in Polen, 

studeerde aan de Universiteit van War-

schau en deed wetenschappelijk werk, 

zowel in Europa als in de Pacific. Sinds 

1994 presenteert ze ook de resultaten 

van haar onderzoek met behulp van 

een videocamera. Ze is vooral gefasci-

neerd geraakt door de prachtige, bijna 

maagdelijke natuur en de vriendelijke 

bewoners van het zelfstandige Samoa, 

waar alles voor elkaar wordt gedaan en 

zegt: ‘Die eilanden met hun mysterie en 

betovering hebben mijn hart veroverd. 

Door te leven met de locale bevolking 

ben ik in staat geweest hun unieke leven 

beter te leren kennen. Daarom wil ik 

helpen.’

Ieder die naast de collecte zelf geld wil 

storten, dat via de organisatie Caritas 

wordt overgemaakt, kan dat als volgt 

doen: ‘Rekening: 3691.27.714 van de 

Parochie St. Maarten inzake Caritas 

Maartensdijk. t.a.v. Samoa’. Het geld 

gaat naar de pastor van de Samoan 

Christian Congregational Church. (Lon-

don Missionary Society. Rev. Elder 

Hini Stanley. Apia, Samoa)

De ravage op het eiland Samoa is groot. Pastor de Wit van de Rooms Katholieke 

St. Maartensparochie en dominee Alkema van de Ontmoetingskerk te Maartens-

dijk steunen het initiatief van Anna Sierpinska. (foto: Lance Polu - Samoa)

Lezing Macrobiotische Voeding

 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.

Herfstchrysanten 2 bossen 4,95

Kado tas met 50 tulpen 14,95

Houten memo bord of
kalender 6,95

Tuinheide winterhard
3 voor 5,-
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“DE BREVOORD-METHODE®”
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* ook als U “eigenlijk”niet wilt stoppen * garantie overbodig

Op 3 NOVEMBER a.s. zijn wij 

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

www.debrevoordmethode.nl
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advertentie

Een jaar na de eerste werd in 1970 

ook in De Bilt een Wereldwinkel 

geopend. Voorzitter Roel Klaarhamer 

vertelt dat de eerste Wereldwinkels 

vooral dienden als uitvalsbasis voor 

campagnes. Hij noemt de anti-apart-

heidsactie om geen Outspan sinaas-

appelen te kopen, onder het motto: 

‘Pers geen Zuid-Afrikaan uit’. De 

eerste Wereldwinkel in De Bilt, in 

een pandje aan de Burgemeester de 

Withstraat, heeft niet lang bestaan. 

Er kwam daarna een winkel in de 

Nieuwstraat en nadat die stopte had 

De Bilt lange tijd geen Wereldwinkel. 

‘Er werd wel wat ondernomen’, ver-

telt Klaarhamer. ‘Elke zaterdag werd 

voor het voormalig postkantoor aan 

de Hessenweg een kraam opgebouwd. 

Dat waren zware tijden vooral in de 

winter. Boekhandel Bouwman was zo 

aardig om de kraam op te slaan en op 

koude dagen bracht de Chinees aan 

de overkant warme soep.’

Betrokkenheid

Eind 2001 werd het pand aan de Hes-

senhof betrokken. ‘Sindsdien gaat het 

heel goed. Vorig jaar hadden we een 

omzet van 150.000 euro. Dat is in een 

kern met maar rond 10.000 inwoners 

echt heel veel. We hebben een vaste 

plek veroverd in De Bilt. Daar zijn we 

de medewerkers heel dankbaar voor 

en die zetten we daarom vandaag 

graag in het zonnetje’, aldus Roel 

Klaarhamer. Hij vertelt dat in Neder-

land ruim 12.500 vrijwilligers een 

steentje bijdragen aan de bestrijding 

van armoede en onrecht in de wereld. 

Burgemeester Gerritsen is trots dat er 

in deze gemeente zoveel betrokken-

heid is bij de derde wereld problema-

tiek. ‘We staan hier in een winkel die 

eruit ziet als al die andere mooie win-

kels hier, maar die er toch met kop en 

schouders bovenuit steekt. Wat hier 

gebeurt, draagt bij aan het in stand 

houden van eerlijke handel in landen 

waar dat niet vanzelfsprekend is. Wat 

hier ook plaatsvindt, is dat mensen 

bewust worden gemaakt dat wat wij 

allemaal hebben niet vanzelfsprekend 

is. Dat er mensen in de wereld zijn die 

afhankelijk zijn van het begrip dat er 

voor hun situatie is. Van initiatieven 

als deze Wereldwinkel.’

Armoedebestrijding

Er zijn nu bijna vierhonderd Wereld-

winkels in Nederland. Die verkopen 

originele handnijverheid, cadeauar-

tikelen en eerlijke levensmiddelen. 

Door de verkoop van deze producten 

uit de eerlijke handel, bieden Wereld-

winkels ondernemers in ontwikke-

lingslanden toegang tot de Europese 

markt. Ze krijgen daarmee de kans 

een beter bestaan op te bouwen. Op 

die manier wordt tevens zichtbaar 

dat eerlijke handel een structurele 

manier is om armoede van mensen 

in ontwikkelingslanden te verminde-

ren. Minister Bert Koenders gaf de 

Wereldwinkels en alle vrijwilligers 

ter gelegenheid van het veertigja-

rig jubileum een groot compliment. 

‘Dat fairtrade en duurzaamheid nu zo 

hoog op de agenda staan bij overheid, 

bedrijven, instellingen en consumen-

ten, is mede aan hen te danken.’ De 

eerste week van november is het 

zowel Fairtrade Week, als Fairtrade 

Restaurant Week. Er zijn dan veel 

acties in supermarkten, winkels en 

restaurants. Roel Klaarhamer vertelt 

verder nog dat de Wereldwinkel in 

De Bilt klimaatneutraal is gemaakt. 

‘Dat wil zeggen dat we energie gaan 

besparen, groene stroom gebruiken 

en CO2 compenseren.’ Hij weet ook 

te melden dat de Wereldwinkels voor 

de derde keer de publieksprijs voor 

Beste Winkelketen in de categorie 

Cadeauwinkel hebben gekregen. 

Dubbel feest bij Wereldwinkel De Bilt
door Guus Geebel

Veertig jaar geleden ging in Breukelen de eerste Wereldwinkel in Nederland van start. Ter gelegenheid van 

dit jubileum reikte burgemeester Arjen Gerritsen donderdag 8 oktober in de Wereldwinkel in De Bilt 

fairtrade lintjes uit aan vrijwilligers die betrokken zijn bij het draaiende houden van de winkel. Nan van 

Leeuwen, coördinator van de winkelgroep, kreeg het lintje persoonlijk opgespeld door de burgemeester. 

‘Lintjes uitreiken behoort tot de core business van een burgemeester’, zegt hij lachend. 

Burgemeester Arjen Gerritsen speldt Nan van Leeuwen het fairtrade lintje op.

Alle medewerkers krijgen van de burgemeester het fairtrade lintje en een brief 

van minister Bert Koenders uitgereikt.

In 2006 heeft B&W met de provincie 

Utrecht een convenant gesloten om 

de leefbaarheid en sociale samenhang 

in kleine kernen te vergroten of te 

behouden. Tegen de achtergrond van 

het convenant is een drietal scenario’s 

afgewogen voor een dorpshuis in 

Westbroek. Deze afweging resulteert 

in het voorkeursscenario 'Gemeen-

schapshuis', dat (kortweg) voorziet 

in het opknappen van het bestaande 

dorpshuis met een uitbouw aan de 

voorzijde.

Aanpak

Intussen heeft het college een  plan 

van aanpak vastgesteld dat voorziet 

in de uitwerking van het scenario 

'Gemeenschapshuis' naar een con-

creet ontwerp. Bij de totstandkoming 

van het ontwerp worden de gebrui-

kers, de dorpsraad en de bewoners 

van Westbroek betrokken. Volgens 

planning is het definitieve ontwerp 

in februari 2010 gereed en kan in 

oktober 2010 worden gestart met de 

werkzaamheden.

Financiën

Via de voorjaarsnota is daartoe 

125.000 euro beschikbaar. Verder 

mag worden gerekend op een provin-

ciale subsidie van 75.000 euro, zodat 

voor de uitvoering van het project 

in totaal 200.000 euro beschikbaar 

is. De kosten bestaan uit plankosten 

ter grootte van 20.000 euro bouw-

kosten van 150.000 euro en een post 

voor onvoorziene kosten van 30.000 

euro. De totale kostenraming beloopt 

derhalve 200.000 euro. Voor nadere 

informatie wordt verwezen naar het 

plan van aanpak dat op gebruikelijke 

wijze voor de raad ter inzage ligt.

Plan van aanpak vernieuwing 
Dorpshuis Westbroek vastgesteld

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt schrijft aan de gemeenteraad dat de 

financiële consequenties van de voorziene uitbreiding van het Dorpshuis in Westbroek zijn betrokken bij de 

Voorjaarsnota 2009. Bij de behandeling van die Voorjaarsnota vroeg de raad om een nadere onderbouwing 

van de opgenomen kosten. Het college beantwoordt de toen gestelde vragen nu schriftelijk.

Het Gemeenschapshuis van Westbroek.

Onderzoek naar leegstand 

winkelcentrum Maertensplein 
Een onderzoek naar de leegstand in het winkelcentrum Maertensplein te 

Maartensdijk is een van de acties uit de Nota Economisch Beleid. Het 

college van Burgemeester en Wethouders bericht de gemeenteraad, dat 

het onderzoek inmiddels afgerond met een rapport, waaruit blijkt dat geen 

sprake is van ernstige (structurele) leegstand. 

De leegstand bedroeg op het tijdstip van het onderzoek 5,4 procent van 

het totale winkeloppervlak van het winkelcentrum, terwijl de landelijk 

gemiddelde leegstand 7,5 procent was. De leegstand in het winkelcentrum 

ontstaat vooral door vertrek van winkels in de 'non-food' sector, waarin 

sprake is van een zwaardere regionale concurrentie dan in de sector voor de 

dagelijkse levensbehoeften. Op basis van die conclusies, bevelen de onder-

zoekers aan om detailhandelsbeleid te ontwikkelen, waarin rekening wordt 

gehouden met typen huishoudens en winkelvoorzieningen in de gemeente.

Verder zou het detailhandelsaanbod niet ondoordacht moeten worden ver-

ruimd omdat dat een negatief effect zou hebben voor het winkelcentrum 

Maertensplein. Het winkelcentrum zou kunnen worden verbeterd door een 

slimmere en aantrekkelijkere benutting van de ruimte. Daarbij zou de aan-

dacht moeten worden gericht op de aanwezige supermarkt(-en), omdat een 

supermarkt voor het functioneren van een winkelcentrum van groot belang 

is. Het college zegt de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek als 

uitgangspunt voor het dit najaar op te stellen detailhandelsbeleid te gebrui-

ken. Aangaande de leegstand in het winkelcentrum Maertensplein, volgt  

het college de ontwikkelingen nauwgezet. Het onderzoeksrapport ligt op de 

gebruikelijke wijze ter inzage.



Aanvragen om vergunning  (arti-

kel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag

Lichte bouwaanvraag

Sloopaanvraag

Monumentenaanvraag

Verleende bouwvergunningen

Verleende sloopvergunning

Voor bouwinformatie of het bekij-

ken van ter inzage liggende stuk-

ken kunt u langskomen bij de 

afdeling Vergunningen en Toe-

zicht op werkdagen van 8.30 uur 

tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 

afdeling alleen op afspraak open 

van 15.00 – 19.00 uur. U kunt een 

afspraak maken via telefoonnum-

mer (030) 2289411. Voor informa-

tie over bestemmingsplannen en/

of een gesprek met een plantoet-

ser dient u altijd een afspraak te 

maken via bovengenoemd tele-

foonnummer.

Vergadering welstandscommissie 

maan-

dagmiddag 19 oktober 2009

Ontwerp bestemmingsplan 

“Maartensdijk 2009” ter inzage.

16 oktober 2009 26

november 2009

15.00 uur tot 

19.00 uur

Openbare Veiligheid

Vergunning verkoop consumen-

tenvuurwerk 2009 (APV)

verkoop van consu-

mentenvuurwerk

verkoopdagen 29, 30  en 31 

december 2009.

Milieuklachten

Vergunningen en Toezicht 

Werk in uitvoering

Paltzerweg t/m december afgesloten voor verkeer

Tol-

huislaan  Taveernelaan  Julianalaan.

gemeentehuis

Beleid en Strategie

Openbare Veiligheid

Vervolg op pagina 13

bij het veiligheidshuis

Wat is een Veiligheidshuis?

Reageren op de rubriek
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Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. 

Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, 

waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. 

Volledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt 

en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de website van de 

gemeente De Bilt www.debilt.nl.

Vanaf 1 januari 2010 biedt de gemeen-

te De Bilt een nieuwe collectieve 

verzekering aan voor vrijwilligers en 

mantelzorgers. Het bestaande aanbod 

komt per diezelfde datum te verval-

len. Nieuw is dat vrijwilligers en hun 

organisaties zich niet langer apart aan 

hoeven te melden. 

Naast de verzekering van aanspra-

kelijkheid en ongevallen zijn vanaf 

1 januari 2010 onder voorwaarden 

bovendien ook bestuurdersaansprake-

lijkheid voor vrijwilligers, verkeers-

aansprakelijkheid voor rechtsperso-

nen en rechtsbijstand voor vrijwil-

ligers meeverzekerd. Tenslotte zijn 

voor de ongevallenverzekering en de 

persoonlijke eigendommenverzeke-

ring vanaf 1 januari 2010 ook man-

telzorgers meeverzekerd. 

Het nieuwe verzekeringsaanbod 

is ontwikkeld door de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) in 

samenwerking met Centraal Beheer 

Achmea en geldt vooralsnog t/m 31 

december 2012. Algemene informatie 

leest u op onze gemeentelijke web-

site www.debilt.nl. Voor specifieke 

vragen over de nieuwe collectieve 

vrijwilligersverzekering kunt u con-

tact opnemen met Centraal Beheer 

Achmea, via telefoonnummer: (055) 

579 8164 of e-mail: overheid.sup-

port@centraalbeheer.nl.

Nieuwe collectieve verzekering voor 
vrijwilligers en mantelzorgers

Het College van burgemeester en wet-

houders bezoekt dit jaar de vier bui-

tenkernen van onze gemeente. Maan-

dag 16 november is Maartensdijk aan 

de beurt. Tijdens dit dorpsbezoek wil 

het college Maartensdijk beter leren 

kennen. Dit is voor de inwoners van 

Maartensdijk dé gelegenheid om te 

laten zien wat er leeft in het dorp, 

waar men trots op is en waar men 

aandacht voor wil vragen.

Het programma bestaat uit een rond-

wandeling langs verschillende loca-

ties, alwaar telkens een presentatie 

plaatsvindt aan de hand van een 

thema. De thema’s zijn: Jongeren, 

Kerken, Vrije tijd/cultuur, Sport & 

spel, Ondernemers, Zorg en Scholen.

Ook u heeft als inwoner van Maar-

tensdijk de mogelijkheid om een sug-

gestie, idee of wens aan te dragen. 

U kunt deze doorgeven aan Lianne 

Oosterlee, wijkcontactambtenaar voor 

Maartensdijk en tevens aanspreek-

punt namens het organisatiecomité, 

via (030) 228 94 91 (aanwezig op di, 

do en vr) of oosterleel@debilt.nl. 

Alle ingezonden suggesties, ideeën 

en wensen worden gebundeld en aan 

het einde van het collegebezoek over-

handigd aan het college. 

De Dorpsraad van Groenekan heeft in 

samenwerking met de gemeente een 

onderzoek uitgezet naar haar eigen 

functioneren.

Alle bewoners van Groenekan heb-

ben daartoe enkele weken geleden 

een brief met een beknopt evaluatie-

formulier ontvangen. Daarnaast zijn 

de brief en het formulier ook op de 

website van de Dorpsdraad gepubli-

ceerd. De evaluatieperiode loopt op 

19 oktober af. 

Daarna zullen alle antwoorden wor-

den geëvalueerd en geanalyseerd. 

De Dorpsraad verwacht nog voor 

het einde van het jaar de resultaten 

te kunnen publiceren. Mocht u uw 

mening en/of suggesties m.b.t. het 

functioneren van de Dorpsraad nog 

willen inbrengen dan kunt u dus nog 

tot 19 oktober een formulier inleve-

ren bij de secretaris: Berkenlaan 30, 

Groenekan. Of u kunt het formulier 

invullen en inzenden op de website 

van de dorpsraad, www.dorpsraad-

groenekan.nl.

Organisatiecomité vraagt inwoners Maartensdijk om reactie

Dorpsraad Groenekan evalueert functioneren

Wegwijzer 2009-2010 bij 
u in de bus

Deze week verspreidt TNT Post de nieuwe gemeentegids “Wegwijzer 

2009-2010” met daarbij een nieuwe plattegrond van de gemeente De Bilt. 

Dit pakket wordt huis-aan-huis bezorgd, óók op adressen met een Nee-Ja 

of Nee-Nee sticker. 

Heeft u de gids na 23 oktober nog niet ontvangen? Dan kunt u de gids op 

de volgende locaties afhalen: 

Bilthoven

-

tensdijk

Heeft u na het lezen van de gids vragen over groene gedeelte? Dan kunt 

u contact opnemen met de gemeente via (030) 228 94 11. Heeft u vragen 

over het gele gedeelte van de gids (adressengedeelte), dan kunt u contact 

opnemen met Akse Media BV via (022) 367 30 11.

Bingo in 
Dijckstate

Voor de liefhebbers van een bingos-

pelletje is er iedere 3de vrijdag van 

de maand bingo in de inloop van 

Dijckstate in Maartsensdijk. 

-

pauze kunt u gezellig bijpraten en 

kopje koffie of thee drinken. 

De kosten bedragen 0,50 per bin-

gokaart. Meer informatie vooraf 

bij de Maartensdijkse vestiging van 

SWO De Zes Kernen De Bilt, tel. 

0346 214161 of e-mail info-m@

swodebilt.nl.

Vervolg van pagina 12

Voor inlichtingen kunt u contact 

opnemen met de heer M. Kradolfer, 

afdeling Vergunningen en Toezicht, 

tel.nr. (030) 22 89 609.

Belanghebbenden die door deze 

vuurwerkverkoopvergunningen 

rechtstreeks in hun belang zijn 

getroffen, kunnen van 15 oktober 

tot en met 25 november 2009 een 

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders van 

de gemeente De Bilt, Postbus 300, 

3720 AH Bilthoven. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 

in, dan mag toch van de verleen-

de vergunningen gebruik worden 

gemaakt. Wilt u dat voorkomen dan 

kunt u tegelijk met het indienen van 

een bezwaarschrift een voorlopige 

voorziening aanvragen bij de voor-

zieningenrechter van de rechtbank, 

sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 

3507 LA Utrecht. U moet voor een 

dergelijke voorziening griffierecht 

betalen. Voor meer informatie over 

de hoogte daarvan kunt u contact 

opnemen met de griffier van de 

rechtbank.

Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt en 

het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

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

Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt

e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl

Openingstijden: ma t/m do van 10.00-12.30 uur.

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk Tel. (0346) 21 10 55

Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk

e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Openingstijden: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Brandenburg verliest 
derby van USZC

Zaterdagavond 10 oktober om 20.35 uur werd de lang verwachte 

Utrechtse derby UZSC Heren 1 – BZC Brandenburg Heren 1 gespeeld. 

Het gehorige bad van de thuisclub UZSC gaf plaats aan een meeting die 

beloofde een echte klapper te gaan worden. Na de 4-2 voorsprong van UZSC 

in de eerste periode wist Brandenburg zich goed terug te knokken naar een 

5-5 gelijkspel in de tweede periode. Beide teams speelden maximaal omdat 

ze wisten dat dit seizoen de verschillen gering zijn. 

Omdat het de eerste wedstrijd van UZSC was en de tweede voor Branden-

burg was het ook belangrijk voor beide teams om te weten waar ze staan in 

de competitie. Nadat de derde periode met 5-2 verloren werd door Branden-

burg, was de stand aan het begin van de vierde en laatste periode 10-7. 

Brandenburg wist zich in de laatste periode nog goed terug te knokken naar 

een 12-10 stand. Maar na de derde uitsluiting van routinier Dennis Smit kon 

UZSC de wedstrijd beslissen in zijn voordeel; 14-10. 

Openbare Veiligheid

Dennis Smit in actie.
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Veilig Verkeer Nederland afdeling 

De Bilt had de scootmobielcursus 

georganiseerd. Voorzitter Enny Door-

nenbal verwelkomde de deelnemers 

en stelde de begeleiders aan de cursis-

ten voor. Kees Eimers, autorijschool-

houder in Utrecht, gaf aan de hand 

van voorbeelden uit de praktijk ver-

keersvoorlichting. Hij vertelde onder 

andere dat ook scootmobielers niet 

onder invloed van drank of drugs aan 

het verkeer mogen deelnemen. 

Deelnemers hadden ook opmerkingen. 

Zij blijken soms problemen te onder-

vinden bij het bedienen van knoppen 

van verkeerslichten bij oversteek-

plaatsen. Het aanwezige gemeente-

raadslid Nico Jansen (ChristenUnie) 

zegt dit probleem bij de gemeente 

aanhangig te zullen maken.

Organisatie

De stichting SWO De Zes Kernen 

De Bilt heeft gezorgd dat deelnemers 

zich konden aanmelden. ‘We hebben 

bij de gemeente subsidie aangevraagd 

en die heeft dat via het Regionaal 

Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht 

(ROV) doorgeleid. Het zorgloket 

van de gemeente heeft voor ons de 

scootmobielgebruikers aangeschre-

ven. De Harting-Bank heeft het cate-

ringgedeelte van de cursus voor zijn 

rekening genomen. De Harting-bank 

levert samen met een ander bedrijf de 

scootmobielen in de gemeente’, aldus 

Enny Doornenbal. De cursisten wer-

den begeleid door de rijinstructeurs 

Otto Doornenbal, Cees de Nas en 

Henk Oskam. Bert Brefeld was aan-

wezig voor sanitaire ondersteuning. 

Nico Jansen reikte aan het eind van 

de cursus de certificaten uit.

Ervaring

Mevrouw van de Bovenkamp uit Bilt-

hoven rijdt vier jaar in een scootmo-

biel. Ze is er erg tevreden over en 

gaat er overal mee naar toe. ‘Naar de 

winkels, naar zwemmen, naar mijn 

hobby’s, ja overal, want het zijn mijn 

benen. Ik kan praktisch helemaal niet 

meer lopen.’ Met haar scootmobiel 

heeft ze een bereik van dertig kilome-

ter. ‘Maar ik laat me vaak met scoot-

mobiel en al in een taxi wegbrengen 

en rij dan, als het binnen een straal 

van dertig kilometer is, zelfstandig 

terug. Bij mooi weer ga ik er altijd 

op uit.’ Mevrouw van de Bovenkamp 

heeft nooit eerder een cursus voor 

de scootmobiel gevolgd. Ze hoopt er 

wel wat van op te steken. ‘Toen ik de 

scootmobiel kreeg zei de instructeur, 

mevrouw stopt u maar, ik heb het al 

gezien en ik was na vijf minuten weer 

buiten.’ Ze heeft nooit auto gereden 

maar het ging meteen goed.

Veilig en vaardig scootmobielen
door Guus Geebel

‘De bedoeling van deze middag is dat u gemakkelijker en met meer zelfvertrouwen op pad kunt gaan 

met uw scootmobiel’, zegt Otto Doornenbal, rijschoolhouder in Maartensdijk aan het begin van de cursus 

voor scootmobielberijders. Twintig cursisten kregen maandag 12 oktober in het H.F. Witte-centrum in 

De Bilt voorlichting over verkeersregels en deden buiten bij stralend weer praktijkoefeningen.

Gemeenteraadslid Nico Jansen met Bert Brefeld die de cursisten begeleidde. 

Scootmobielers op weg voor een tocht door de gemeente.

Coördinator in dit project is Frie-

da Boekel, die de bemiddelaars een 

intensieve training heeft gegeven. 

Ook zijn ze inmiddels allemaal al 

een keer op pad geweest. Iedereen is 

razend enthousiast. Afgelopen maan-

dag volgde de introductie binnen het 

ambtelijke apparaat en de Biltse poli-

tiek op het gemeentehuis. Aanslui-

tend werd het diploma buurtbemid-

deling uitgereikt door wethouder Bert 

Kamminga.

Frieda Boekel schetste nog eens de 

achtergrond en de bedoeling van het 

project buurtbemiddeling. Het gaat 

er om dat buren die onenigheid heb-

ben over bepaalde zaken geholpen 

worden deze problemen onderling op 

te lossen. Als dat tijdig gebeurt, voor-

komt dat een heleboel ellende. Vaak 

blijkt het een kwestie van verstoorde 

communicatie te zijn. Bij de coör-

dinator buurtbemiddeling komt een 

melding binnen van een probleem. 

Dat kan via politie, de woningbouw-

corporatie, welzijnsinstelling of één 

van de betrokken buren. De coördina-

tor verzamelt de achtergrondinforma-

tie tijdens een intake en legt daarbij 

het doel en werkwijze uit van de 

bemiddeling. Vervolgens schat deze 

in of het conflict bemiddelbaar is. Als 

dat het geval is worden beide betrok-

ken buren gevraagd of ze bereid zijn 

om bemiddeling te accepteren. Als 

de partijen instemmen wordt er een 

team van twee bemiddelaars gevormd 

dat aan het werk gaat. In één of 

meer gesprekken wordt geprobeerd 

een oplossing te vinden. Bij voorkeur 

vindt het gesprek met de twee buren 

samen op neutraal terrein plaats. Als 

er een oplossing voor het probleem 

(of problemen) is gevonden wordt dit 

schriftelijk vastgelegd.

Neutraal

De vrijwillige bemiddelaars zijn 

nooit partij, ze blijven professioneel 

neutraal. Ze zullen ook nooit gaan 

bemiddelen in de wijk waar ze zelf 

woonachtig zijn. De afspraken die 

gemaakt worden moeten altijd voor 

beide partijen aanvaardbaar zijn. De 

buren doen vrijwillig mee maar dat 

is niet vrijblijvend. Verwacht wordt 

dat ze bereid zijn om opbouwend en 

constructief aan een oplossing mee te 

werken. De gesprekken en afspraken 

zijn vertrouwelijk. Aan buurtbemid-

deling zijn geen kosten verbonden.

Het grote voordeel is dat uiteindelijk 

de buren zelf hun conflict oplossen. 

Wanneer op deze manier de commu-

nicatie wordt hersteld kunnen er in 

de toekomst nieuwe overlastsituaties 

worden voorkomen. Het uiteindelijke 

resultaat zal zijn dat de leefbaarheid 

van buurt en wijk wordt verbeterd.

Beperkingen

Buurtbemiddeling kent ook haar 

beperkingen. Zo kan men niets doen 

bij alcohol- of drugsverslaving. Dat 

geldt ook bij mishandeling, buiten-

sporige agressie en crisissituaties. 

Daarbij is echt professionele hulp 

nodig. Wanneer de conflicten spe-

cifiek spelen binnen één familie is 

buurtbemiddeling ook niet mogelijk. 

Dat geldt ook voor conflicten tussen 

particulieren en instanties en buren-

ruzies waarbij strafbare feiten worden 

gepleegd. De landelijke ervaring leert 

echter dat er veel situaties zijn waar-

bij de hulp van buurtbemiddelaars 

wel mogelijk en succesvol is. De 

meeste klachten gaan daarbij over 

geluidsoverlast, jongeren, dieren en 

pesterijen. Politie en woningbouw-

verenigingen zijn de grootste verwij-

zers naar buurtbemiddeling.

Resultaten

In het prille bestaan van de buurt-

bemiddeling in de gemeente De Bilt 

zijn er tot nu toe 15 aanmeldin-

gen geweest. Daarvan bleken er vier 

niet geschikt voor bemiddeling. Drie 

werden opgelost door informatie en 

advies en in drie gevallen werd met 

succes bemiddeld. Acht kwesties 

lopen nog. De zaken bleken redelijk 

verdeeld over alle woonkernen van 

de gemeente. Het is logisch om te 

verwachten dat het project in de toe-

komst genoeg kansen zal krijgen om 

haar nut te bewijzen. Uit landelijke 

cijfers blijkt dat 69% van de bemid-

deling met succes wordt afgerond.

Najaarsnota

Wethouder Kamminga die de geslaag-

den hun diploma uitreikte is de initi-

atiefnemer geweest van het ‘Project 

Buurtbemiddeling’. Hij heeft dit ook 

op poten gezet toen hij in zijn vorige 

gemeente IJsselstein wethouder was. 

Het heeft enige tijd geduurd voordat 

het op poten stond, gaf hij toe. Kam-

minga was heel blij dat het nu zo 

ver was en dat hij dit resultaat kon 

meenemen in zijn najaarsnota. Frieda 

Boekel kreeg aan het einde van de 

diploma-uitreiking door de cursisten 

een attentie aangeboden. De deel-

nemers hebben haar ervaren als een 

kundige en enthousiaste trainster die 

naast de nodige zorgvuldigheid ook 

sfeer en passie in haar lessen bracht. 

Ze zien het met haar als coördinator 

bij de komende bemiddelingen wel 

zitten.

De coördinator buurtbemiddeling De 

Bilt is telefonisch te bereiken op 

maandag en donderdag op telefoon-

nummer 030 2677788. Per e-mail 

kan dit op buurtbemiddeling.debilt@

meanderomnium.nl

Buurtbemiddelaars van start
door Martijn Nekkers

Op maandagmiddag 12 oktober zijn de bemiddelaars van het ‘Project Buurtbemiddeling’ officieel van start 

gegaan in de gemeente De Bilt. Het team, voor het merendeel dames, bestaat uit 13 vrijwilligers. 

Zij gaan proberen om te bemiddelen in conflicten tussen buren.

Het nieuwe team buurtbemiddelaars van de gemeente De Bilt met op uiterst 

rechts wethouder Bert Kamminga. Op de voorgrond, ook op uiterst rechts, 

coördinator Frieda Boekel.

Nieuw speelmateriaal

Zaterdag 19 september was de jaarlijkse kleding en speelgoedmarkt van 

peuterspeelzaal de stampertjes uit Westbroek. Wat aanvankelijk weinig 

leek te zijn, bleek achteraf voldoende kleding en speelgoed te zijn voor de 

verkoop. Alles was weer leuk en gezellig neergezet. De opbrengst was 478 

euro, waar nieuw speelmateriaal voor de peuters kan worden aangeschaft.
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De Groenekanse schrijfster die ook al 

zo druk is met allerlei lokale activitei-

ten (Dorpsplein Groenekan en Thea-

ter in het Groen) doet meestal veel 

onderzoek voor haar boeken. Zo ging 

ze vorige jaar zomer een kleine week 

naar Zuid- Engeland om een aantal 

locaties te bezoeken die mogelijk in 

haar nieuwe boek zouden passen. 

Petra: ‘Dat is gelukkig aardig gelukt. 

Striptekenaar Alex van Koten heeft 

een mooi omslag gemaakt waar onder 

meer Canterbury Cathedral op te zien 

zijn, Beachy Head (een beruchte zelf-

moordplek en onderdeel van de krijt-

rotsen bij Brighton), en Brighton Pier. 

Maar ik ben bijvoorbeeld ook in het 

woonhuis van Charles Darwin in het 

plaatsje Downe geweest, waar mijn 

twee hoofdpersonen zich verbazen 

over de eenvoudige werkkamer. Geen 

telefoon, geen computer en dan toch 

zo’n baanbrekend onderzoek doen. 

Onbegrijpelijk voor kinderen uit onze 

tijd.’

Whizzkids

Voor Skip en Joe, de twee hoofdper-

sonen uit ‘Superinspecteurs Green 

& Moretti’, is het leven pas echt 

interessant als er iets te speuren valt. 

Ze heten niet voor niets Superinspec-

teurs Green & Moretti, een naam 

die verzonnen is door de inmiddels 

overleden vader van Skip, een weten-

schapper die ook van ‘bloedstollend 

spannend’ hield. Maar in tegenstel-

ling tot Darwin hebben Skip en Joe 

moderne hulpmiddelen nodig bij hun 

onderzoek. Ze zijn dan ook echte 

whizzkids en dat blijkt bijzonder han-

dig als het avontuur plotseling voor 

de deur staat. De geheimzinnige tante 

Libby, die nog nooit van computers 

en internet gehoord lijkt te hebben, is 

op zoek naar haar beste vriendin. Skip 

en Joe krijgen al snel in de gaten dat 

ze daar wel wat hulp bij kan gebrui-

ken, een uitdaging waar ze natuurlijk 

geen nee tegen kunnen zeggen. 

Inspiratie doet Petra trouwens ook op 

tijdens schrijversbezoeken aan scho-

len en bibliotheken. Petra: ‘Kinderen 

zijn altijd benieuwd naar nieuwe boe-

ken. Zo kwam ook ‘Superinspecteurs 

Green & Moretti’ de afgelopen maan-

den ter sprake. In Amerikaanse films 

worden zowel boeven als ‘good guys’ 

soms opgesloten in de kofferbak van 

een auto. Zo’n scène had ik ook in 

gedachten voor mijn boek. Tot mijn 

verbazing bleken nogal wat kinderen 

ooit een ritje gemaakt te hebben in 

zo’n kofferbak. Meestal moest ik wel 

even uitleggen wat een echte koffer-

bak is, maar dan kwamen de verha-

len vanzelf. Kinderen konden precies 

vertellen hoe het voelt als de auto gaat 

rijden, wat ze ervan vonden et cetera. 

Vervolgens vertelde ik natuurlijk dat 

ik heel blij was met alle informatie 

omdat ik die kon gebruiken voor de 

belangrijkste scène in het boek zon-

der dat ik zelf in een kofferbak hoefde 

te gaan liggen.’ 

Prijsvraag

Kinderen (of volwassenen) die graag 

een exemplaar willen winnen van 

Superinspecteurs Green & Moretti 

(of een ander boek van Petra) kun-

nen tot 1 november meedoen met een 

prijsvraag. Verzin het antwoord op de 

vraag ‘In welk land speelt Superin-

specteurs Green & Moretti’ en mail 

je antwoord naar info@petracremers.

nl. De prijsvraag is ook te vinden 

op www.petracremers.nl of op www.

dorpspleingroenekan.nl.

10e boek van Petra Cremers 
ontstond in Engeland

Bij Uitgeverij Holland in Haarlem is ‘Superinspecteurs Green & Moretti’ verschenen, het nieuwe kinderboek 

van Petra Cremers en meteen ook de tiende titel bij deze uitgeverij. Het is een spannende thriller die zich, 

evenals haar vorige boek ‘De wondere wereld van Charlie Haddon’, in Zuid-Engeland afspeelt. 

De omslag van het 10de boek van 

Petra Cremers.

Op inmiddels traditiegetrouw de laat-

ste zaterdag van november staat De 

Vierstee in Maartensdijk weer bol van 

talent uit de wijde omgeving. Sinds 

vier jaar maakt de Biltse Muziek-

school deel uit van de organisatie. 

De inschrijving is inmiddels gestart. 

Ook dit jaar is weer een deskundige 

jury aanwezig en zijn er diverse prij-

zen te winnen. Maar, het gaat niet 

alleen om de prijzen; het plezier van 

het muziek maken staat voorop!

Aanmelden

Deelnemen kan in verschillende groe-

pen: solisten, al dan niet met bege-

leiding van piano of CD, worden 

verdeeld in drie leeftijdscategorieën: 

7 t/m 11 jaar, 12 t/m 17 jaar en 18 

jaar en ouder. Ook ensembles van 2, 

3, 4 of meer personen zijn welkom. 

In de pauze tijdens het juryberaad 

(ca 16.30 uur) wordt een pauzeop-

treden verzorgd door de Bigband van 

de Biltse Muziekschool. Het aan-

meldingsformulier moet uiterlijk 1 

november worden ingestuurd naar 

Muziek Marathon Maartendijk, De 

Kwinkelier 47, 3722 AS Bilthoven. 

De inschrijving is pas definitief als 

de betaling van het inschrijfgeld heeft 

plaatsgevonden. Inschrijfformulieren 

zijn te verkrijgen bij Kitty Donker 

(0346 – 211545) en de Biltse Muziek-

school (030-2283026). Downloaden 

kan ook via www.biltsemuziek-

school.nl, onder agenda. De organi-

satie rekent ook dit jaar weer op een 

grote opkomst.

25e Muziek Marathon Maartensdijk
Toen 1985 werd uitgeroepen tot Europees Jaar van de Muziek en Jongerenjaar, kwam de Maartensdijkse 

zangeres en pegagoog Kitty Donker op het idee een marathonfestival voor en door muziekamateurs uit de 

regio te organiseren. 28 november 2009 beleeft deze Muziek Marathon Maartensdijk haar 25e editie.

De jury: de heer en mevrouw Boerwinkel, Gerard Smit (voorzitter) en Truus Nijessen

Ouderwets knutselen 
in de Herfstvakantie

door Marijke Drieenhuizen

Vijfenveertig kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar kunnen 

zich aanmelden om op dinsdag 20 oktober van 10.00 tot 14.30 uur 

te knutselen in Sojos in Maartensdijk. Een team van zeventien 

enthousiaste vrijwilligers staat klaar om hen te ondersteunen 

bij het maken van prachtige knutselwerken.

In een schriftje staat keurig opgeschreven wie wat deed en wat daar-

voor nodig was. De eerste aantekeningen werden gemaakt in 1988 door 

mevrouw Jannie Hardeman, die samen met mevrouw Jannie Koops deze 

activiteit opstartte. Eigenlijk is er aan het oorspronkelijke idee nooit iets 

veranderd. Nog steeds blijken kinderen het namelijk een genot te vinden om 

een dag lang alleen maar bezig te zijn met creatieve dingen.

Figuurzagen

Al vanaf de start staan het figuurzagen, de strijkkralen en het kaarten maken 

op het programma en nog steeds zijn het de toppers. Dit jaar worden ze 

aangevuld met het rijgen van pindaslingers, het maken van een lampion, 

het schilderen op doek en het versieren van kaarsen. Aanmelden voor deze 

knutseldag kan op maandag 19 oktober van 14.30 tot 15.30 uur in het 

Sojosgebouw aan de Dorpsweg, waar Monique Fijen en Catrien de Bruyn 

dan ook graag drie euro in ontvangst nemen. De deelnemers dienen zelf een 

lunchpakket mee te nemen. 

Vakantieactiviteiten 
voor kinderen

Tijdens de herfstvakantie hoeven kinderen zich niet te vervelen 

Buurthuis ’t Hoekie, dit keer met een speciale herfstactiviteit. Geen kos-

ten,  leeftijd van 4 - 13 jaar.

kinderbios van 14.00 tot 16.00 uur met de film ‘Madagascar 2’. Kosten: 

€ 2,- U-pas: € 1,-, leeftijd: van 6 - 12 jr.

Bilt), donderdag (Nachtegaallaan in Maartensdijk) van 15.15 tot 16.45 uur 

en woensdag (Orionlaan in Bilthoven) van 14.00 tot 15.30 uur.

Voor meer informatie: Stichting Animo, tel. 030  2201702.

Speciale dag voor kinderen & tieners
Woensdag 21 oktober a.s. organiseert Wijkgemeente ‘De Ark’ de Vakantie 

Bijbelwerkdag speciaal voor kinderen en tieners. Ben jij tussen de 4 en 9 

jaar en lijkt het je leuk om door te knutselen en te zingen kennis te maken 

met de Bijbel? Ga dan naar het kinderprogramma van 9.15 tot 15.00 uur. 

Ben je tussen de 10 en 14 jaar en wil je op een leuke en actieve manier 

kennis maken met de Bijbel? Ga dan naar het tienerprogramma van 17.00 

tot 21.00 uur. Het programma kost niets en voor de maaltijd wordt gezorgd. 

Je bent van harte welkom in de Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven. Voor 

meer informatie: vbwbilthoven@hotmail.com 

Skelterrace altijd prijs

Onlangs was er op het terrein van de Ned. Herv. Kerk te Lage Vuursche 

weer een fraai skelterparcours uitgezet. Totaal 21 kinderen uit Lage Vuur-

sche en Maartensdijk in de leeftijd van 4-12 zetten daar hun beste beentje 

voor om tijdig en zonder kleerscheuren tijdens de diverse races de eind-

streep weer te halen. Dat gelukte iedereen; althans na het passeren van de 

meet was er voor iedereen prijs. De skelters waren beschikbaar gesteld door 

'De Speel Gaarden', Achterweteringseweg 70a te Maartensdijk [HvdB].



Breed bekend is het ongetwijfeld dat 

Kolenbrander al enkele bijdragen 

leverde aan De Biltse Grift. De ver-

eniging Historische Kring D'Oude 

School geeft vier maal per jaar een 

tijdschrift uit dat gevuld is met inte-

ressante artikelen die te maken hebben 

met de geschiedenis van de kernen 

De Bilt en Bilthoven, bekend onder 

de naam ‘Biltse Grift’. Wanneer de 

redactie van De Vierklank informatie 

nodig had van deze zustervereniging 

van de Maartensdijkse Historische 

Vereniging dan verzorgde Koos een 

soepel verlopende introductie.

Voor zijn bijdragen aan De Vierklank, 

St. Maerten (tijdschrift van de Maar-

tensdijkse Historische Vereniging) en 

genoemde Biltse Grift is Kolenbran-

der vaak een graag geziene gast in 

de gemeentearchieven van Jagtlust. 

Daar liggen delen van de Biltse en 

Maartensdijkse gegevens van wel-

eer die uitgebreid door hem kon-

den en kunnen worden geraadpleegd. 

Het is in dit verband dan ook extra 

jammer, dat delen van het archief 

onlangs ondergebracht zijn in Het 

Streekarchivariaat Vecht en Venen te 

Breukelen, dat de archieven van de 

gemeenten Abcoude, Breukelen, De 

Bilt (Maartensdijk), Loenen, Maars-

sen en De Ronde Venen beheert. Voor 

de wel gemotiveerde maar niet gemo-

toriseerde schrijver vaak een extra 

belemmering geheel terug te kunnen 

keren naar de bron. 

Twee- tot driemaal

Het eerder genoemde telefoontje van 

mevrouw Hunnik is de aanleiding ons 

oor eens bij Koos Kolenbrander te 

luisteren te leggen. Enthousiast vertelt 

Koos dat dit op zich slechts een novi-

teit is door het moment waarop. Naar 

aanleiding van zijn schrijfsels en de 

uitgewerkte en gepubliceerde verha-

len daarvan rinkelt gemiddeld twee- 

tot driemaal in de week de telefoon in 

huize Kolenbrander. Dat er nu ruim 

vier jaar na dato alsnog op een artikel 

wordt gereageerd is opmerkelijker 

dan de reactie zelf. Meestal betreffen 

de reacties al dan niet aanvullende 

vragen over personen of objecten 

waarover werd geschreven, maar ook 

vaak is de reactie aanleiding tot een 

nieuw of aanvullend artikel.

Hunnik

Zoals in het ‘geval Hunnik’. In De 

Vierklank van 16 juli 2003 en 27 april 

2005 besteedden we reeds aandacht 

aan Teus Hunnik. Hij woonde en 

werkte vanaf 1923 aan de Dorpsweg 

106 in Maartensdijk in het pand, waar 

thans slagerij Sukkel is gevestigd. 

Volgens een ‘Gids en Adresboek’ 

van de gemeente Maartensdijk uit 

1932 was Teus chauffeur en dreef hij 

een sigarenwinkel aan de Dorpsweg. 

Waarschijnlijk woonde hij hier vanaf 

1924. Begin dertiger jaren verhuisde 

het gezin, bestaande uit Teus, zijn 

vrouw, drie zonen Joop, Jan en Teus 

en een dochter naar de Oosterspoor-

laan 5 in Hollandsche Rading en 

vanaf 1946 woonde de familie Hun-

nik aan de Tolakkerweg 25. Rond 

1950 vertrokken de Hunniken met 

onbekende bestemming uit Holland-

sche Rading. Bekend is dat zoon 

Jan met een dochter van de familie 

Meerdink uit Maartensdijk huwde 

en zich later ook als kunstschilder 

ergens in de provincie Drenthe heeft 

gevestigd.

Niet herkend

Inmiddels zijn er verschillende schil-

derijen van Teus Hunnik bekend. In 

2003 besteedden we al aandacht aan 

zijn schilderij ‘Zondagmorgen in de 

Hulk’. De Hulk was een in 1925 afge-

broken boerderij aan de Dorpsweg en 

stond ter hoogte van de huidige huis-

nummers 94 tot en met 100. In 2005 

plaatsten we een gevonden schilderij, 

in 1931 gemaakt, van een voerman 

met een kar met twee paarden op een 

landweg. Deze afbeelding is tot op 

heden nog niet herkend.

Achterwetering of Eyckenstein

De voorstellingen op de schilderijen 

die Betty Hunnik bezit, zijn nog niet 

herkend. Het olieverf schilderij in 

een houten lijst van een brede sloot 

die tussen oude bomen loopt, lijkt 

op de tuin rechts van huize Persijn in 

de Achterwetering, maar kan ook op 

het landgoed Eyckenstein in Maar-

tensdijk zijn geschilderd. Het tweede 

schilderij van Betty stelt twee huisjes 

aan een vaart voor met op de achter-

grond een (kerk-)torenspits. Dit werk 

kan in een meer waterrijk gebied, bij-

voorbeeld Achtienhoven, Westbroek 

of Tienhoven zijn gemaakt. Lezers 

die de afbeeldingen op de schilderijen 

herkennen, wordt gevraagd dit s.v.p. 

door te willen geven aan Koos Kolen-

brander, tel 0346 211675. 

Gemeentebreed

Voor Koos Kolenbrander is de 

gemeentebrede uitrol van De Vier-

klank een welkome verandering: 

‘Aan de ene kant dien je je te realise-

ren, dat je voor een breder lezerspu-

bliek gaat schrijven; anderzijds wordt 

de keuze van de onderwerpen daar-

door niet alleen groter, maar ook een 

meer selecte. Natuurlijk zal er over 

onderwerpen van voorheen De Bilt 

en voorheen Maartensdijk geschreven 

blijven worden, maar hopelijk kan dat 

op een wijze, zodat het lezerspubliek 

geïnteresseerd blijft en dat het aantal 

reacties van twee- tot driemaal per 

week ook toeneemt. Nazorg is niet 

alleen leuk, maar is ook onlosmake-

lijk aan deze boeiende hobby ver-

bonden’, aldus Kolenbrander, die en 

passant ook nog even meedeelt in het 

kader van de uitbreiding van het ver-

spreidingsgebied van De Vierklank 

bezig te zijn aan een artikel over 

de Gezichtslaan. Toepasselijker kan 

bijna niet: een artikel over een laan 

die de kern Maartensdijk verbindt 

met de kern Bilthoven.
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Dorpshistoricus levert brede nazorg
door Henk van de Bunt

Een week of wat geleden reageerde mevrouw Betty Hunnik uit Noordwijk op een artikel van 

Koos Kolenbrander in De Vierklank van 27 april 2005 over de Maartensdijkse kunstschilder Teus Hunnik. 

Betty is familie van de kunstschilder en bezit twee schilderijen van hem waarvan ze de

voorstellingen niet kan traceren.

Huisjes aan het water, in 1941 gemaakt door J.G. Hunnik.

Nog niet herkende voorstelling van 

voerman met kar en twee paarden; 

eerder geplaatst in De Vierklank van 

27 april 2005.

Teus Hunnik achter zijn ezel, met daarop het schilderij van een brede sloot die 

tussen oude bomen loopt.

Koos Kolenbrander voor de panden Dorpsweg 106-108. In het rechter pand 

heeft Teus Hunnik met zijn gezin gewoond.

Reisclub 55+ in 2010
Het programma van de Maartensdijkse Reisclub 55+ staat al volop in de 

steigers. De rode draad daarin is dat er in 2010 elke maand een dagtocht 

wordt georganiseerd; in de vakantiemaanden juni, juli en augustus zelfs 

tweemaal. De vraag naar dagtochten is groot en deze zijn veelal snel vol-

geboekt. Geadviseerd wordt dan ook snel van de belangstelling blijk te 

geven.

De voorbereidingen voor meerdaagse hotel - c.q. excursiereizen zijn in 

een vergevorderd stadium. In de maand mei is er een vijfdaagse trip naar 

Duitsland, waar een bezoek wordt gebracht aan het Hunsrückgebergte. Het 

verblijf is in het villadorpje Mörsdorf, ongeveer 30 km. vanaf Cochem.

In juli staat er een vijfdaagse reis naar de West Vlaamse Ardennen in het 

land van onze zuiderburen op het programma. De nadruk tijdens deze reis 

zal liggen de geschiedenis van eerste wereldoorlog, met daarin een bezoek 

aan Ieper en de ‘Last Post’-ceremonie in de prachtige ‘Menen Poort`. Voor 

de eerste week van oktober is er een optie genomen op het hotelschip ‘Anna 

Maria Agnes'. Op veler verzoek wordt er dan weer een riviercruise gemaakt 

van zes dagen.

Om op de hoogte te blijven van het programma kan de website reisclub-

55plus.nl worden geraadpleegd, de berichtgeving in deze krant worden 

gevolgd, gebeld worden met 0346 212288 of gemaild met broekhu2@

xs4all.nl

Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert een cursus Validation van 

drie studiebijeenkomsten over het omgaan met dementie, voor mantelzor-

gers van dementerende (gedesoriënteerde) mensen. 

Het is indringend en ook schokkend ons te realiseren dat er voor de meeste 

mensen met dementie een moment komt dat zij afgescheiden raken van de 

werkelijkheid zoals wij die beleven. De persoon met dementie raakt meer 

en meer in zijn 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 ervaringen 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 moge-

lijkheden en inzicht in de omgang met iemand die dementie heeft. Tijdens 

de bijeenkomsten, welke worden verzorgd door Ron Overtoom van Buro 

QuaZijn, worden ervaringen uitgewisseld en worden contacttechnieken 

besproken en behandeld. Deelnemers ontvangen een tekst met de hoofdlij-

nen van Validation.

De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag 21 oktober en 4 november 

van 14.00 tot 16.00 uur en woensdagochtend 28 oktober 2009 van 10.00 

tot 12.00 uur in SWO-vestiging Maartensdijk, in Dijckstate aan het Maer-

tensplein 96. De kosten bedragen 30 euro per persoon (incl. koffie/thee). 

Aanmelden s.v.p. voor 16 oktober 2009 (geschiedt op volgorde van aanmel-

ding) bij Willemien Hak of Lauk Spelberg, mantelzorgconsulenten bij het 

Steunpunt Mantelzorg De Bilt, p.a. Jasmijnstraat 6 te De Bilt. Telefonisch 

kan dit op de nummers 030 2203490 (De Bilt) of 0346 214161 (Maartens-

dijk).

Als niemand mij 
meer begrijpt...
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Woensdag kwam tegenstander Xenon 

op bezoek. Dit geroutineerde team 

maakte weinig fouten en speelde oer 

degelijk. Salvo had daar in de eerste 

set geen vat op en verloor door te 

statisch spel met 18-25. 

Na een time out in de 2de set wisten 

de dames het tij te keren. Er werd 

druk gezet door een goede service, de 

scherpte was er weer en de passing 

begon te lopen. Resultaat setwinst 

met 25-22. De 3de set maakte Salvo 

de dienst uit en won de set met 25-15. 

De 4de set werd dankzij een sterk col-

lectief met 25-23 gewonnen. Derde 

winst op rij.

Vrijdag moest Salvo aantreden in en 

tegen Amsterdam. De sporthal had 

een vreselijke akoestiek en er was 

heel veel herrie. Door de herrie was 

het moeilijk communiceren in het 

veld en tijdens time outs. De eerste 

set ging dan ook geheel de mist 

in. Salvo had grote moeite met de 

omstandigheden. Zwaar verlies met 

25-12. De 2de set werd er gewisseld 

en dat kwam de vechtlust teams ten 

goede. De dames waren nu gewend 

aan de omstandigheden. Er ontspon 

zich een gelijkopgaande strijd. Salvo 

wist die in de 2de set te winnen met 

25-23. De twee volgende sets waren 

zeer spannend maar werden nipt ver-

loren met 25-23 en 26-24.

Salvo dames 2

De uitwedstrijd bij Unicornus werd 

een wedstrijd met twee gezichten. 

De eerste twee sets hadden de Sal-

vodames geen kind aan de zeer jeug-

dige tegenstander die erg veel fouten 

maakten. Met 18-25 en 14-25 werden 

deze sets gewonnen. In de 3de en 4de 

set speelden de tegenstanders veel 

beter en gooiden alle schroom van 

zich af. Bij Salvo gebeurde het tegen-

overgestelde. Aanvallend liep het niet 

meer, de service was te makkelijk 

en het vertrouwen gedaald. Hierdoor 

wist de enthousiaste jeugdige tegen-

stander de 3de en 4de set te winnen 

met 25-21 en 25-22. De 5de set ging 

aanvankelijk hetzelfde tot Salvo zich 

herpakte en de touwtjes weer in han-

den nam. Met 9-15 werd de 5de set 

gewonnen. Derde winst op rij. 

Salvo heren 1

De wedstrijd begon pas om 23.00 uur 

en het late aanvangstijdstip speelde 

de heren duidelijk parten. Op alle 

onderdelen kwam Salvo te kort en 

verloor de set 25-14. De 2de set 

gaven de mannen gas en werd er 

gevarieerd aangevallen. Hier had 

Unicornus geen antwoord op en zag 

de set naar Salvo gaan met 14-25. 

De 3de set werd het stuivertje wis-

selen voortgezet. Nu was het weer de 

tegenstander die domineerde en de 

zet won met 25-14. De 4de set ding 

tot de helft van de set gelijk op. Inico 

Veringa had veel servicedruk. Daarna 

ontstonden er lange ralleys die steeds 

werden gewonnen door Unicornus. 

Zij wonnen de set met 25-18. Na twee 

winstpartijen het eerste verlies. 

Salvodames presteren goed
De dames van Salvo zetten hun goede prestatiereeks voort. Salvo dames 1 speelden twee wedstrijden in een 

week. Van Xenon werd met 3-1 gewonnen en twee dagen later werd van Amsterdam met 3-1 verloren. 

Het belofteteam wist ook zijn derde wedstrijd te winnen. Unicornus werd met 2-3 verslagen. 

De heren speelden ook tegen Unicornus en verloren met 3-1

Korfbal:

kampioenenparade bij DOS!
Het afgelopen weekend werden er maar liefst vier jeugdteams kampioen bij 

korfbalvereniging DOS. De meeste jeugdteams spelen een aparte najaars-

competitie, die komende zaterdag eindigt, waarna de teams in november 

starten met de zaalcompetitie.

DOS C1 won alle wedstrijden en is dan ook terecht kampioen. De laatste 

wedstrijd werd met 10-2 gewonnen. Op de foto de speelsters en spelers met 

coach Shanna Versteeg.

De D1 won de laatste thuiswedstrijd tegen Nova met 11-1 en bleef daardoor 

ongeslagen. Op de foto staan de spelers van dit kampioensteam met de coa-

ches Jacqueline Oudshoorn en Sara Groot.

Na een nog lastige uitwedstrijd van de D2 tegen Revival die dankzij goed 

verdedigen met 0-5 werd gewonnen, was het kampioenschap een feit. Op 

de foto staan de trainers/coaches Danny Lam en Jolanda Sodaar met de 

spelers van hun team.

De laatste wedstrijd van E1 werd ruim met 9-0 gewonnen. Slechts één 

wedstrijd werd verloren, maar het doelsaldo van 59-10 is zeker fraai. Op de 

foto coach Annemiek van de Bunt met haar spelers.

Nul - Nul

De wedstrijd tussen FC De Bilt en het Utrechtse DHSC is geëindigd in een 

gelijkspel. Beide ploegen kwamen niet tot scoren. [foto Jeroen Kemp]

Gratis proefles 
Pilates

Pilatesschool AndersBeter verzorgt 

al vijf jaar Pilateslessen in De Bilt 

en Groenekan. Er wordt getraind 

op maandag- en woensdagavond 

en woensdagochtend. Vanwege 

de grote belangstelling voor deze 

specifieke buik- en rug- verster-

kende training, wordt een nieuw 

uur gestart op donderdagavond van 

19.30 tot 20.30 uur in de sportzaal 

van de Buys Ballotschool, Buys 

Ballotweg 1 in De Bilt.

Op donderdag 29 oktober (de eerste 

donderdag na de herfstvakantie) is 

er een gratis mogelijkheid om ken-

nis te maken met Pilates. Benodigd-

heden, een handdoek, makkelijk 

zittende kleding, warme sokken en 

een flesje of bidon water. Men kan 

gewoon langskomen; aanmelden is 

niet nodig. Voor nadere informatie: 

website www.andersbeter.nl of tel. 

docente Jeanine 06-20137957.

Het resultaat van al die activitei-

ten eind 2008 was rond de 10.000 

euro, zodat rond 1 april 2009 de 

bouw weer hervat kon worden. De 

afgelopen maanden zijn er weer 2 

werkgroepen vanuit Nederland naar 

Siret gegaan om samen met de Roe-

menen de handen uit de mouwen te 

steken. Er is een volledige verdie-

ping op de school gekomen. Een 

groep loodgieters uit Nederland heeft 

gezorgd voor het aanleggen van de 

riolering en de waterleidingen. Daar-

naast zijn op de begane grond ramen 

en deuren geplaatst, gestuct en een 

begin gemaakt met het tegelwerk. 

Eind oktober gaat er nog een kleine 

werkgroep naar Siret om de school 

af te dekken voor de komende win-

terperiode. Op dit moment is ieder-

een weer hard bezig om fondsen te 

werven om het dak op de school te 

krijgen. Hier is nog circa 54.000 euro 

voor nodig. Lezers die willen doneren 

worden verwezen naar de website van 

de stichting www.jawell.org. Mariella 

Dekker: 'Het is van onschatbare waar-

de dat deze kinderen, weggestopt van 

de samenleving, de mogelijkheid krij-

gen zich te ontwikkelen en zich ein-

delijk geaccepteerd kunnen voelen!'

Bouw school in Siret vordert
door Henk van de Bunt 

Creatief beeldend therapeute Jos Greuter uit Lage Vuursche en de in deze regio werkzaam zijnde 

verzorgende Marielle Dekker zijn in verschillende functies betrokken bij de Stichting Jacob’s Well Holland 

Romania, die zich inzet om geld in te zamelen voor het schoolbouwproject in het Roemeense Siret. 

Eind vorig jaar sponsorde ook een aantal Maartensdijkse ondernemers een bezoek aan Nederland 

van Roemeense schoolkinderen. De nieuwbouw in Siret vordert inmiddels in fasen.

De bouw aan de school vordert, maar 

kan nog niet worden voltooid



PERSONEEL GEVRAAGD

Cafetaria de Gram zoekt 

PARTTIMER voor de woens-

dag, vrijdag en zondag. Voor 

een leuke bijverdienste bel 

0346-281380

PERSONEEL AANGEBODN

KLUSJESMAN voor u tuin en 

in en om huis. € 10,- p/u. Tel. 

06-47927770

Avondje weg en oppas nodig? 

Meisje van 15 wil graag (in 

Groenekan) oppassen. Bel na 

17.00 uur 0346-213204

DIVERSEN

Nieuw in Bilthoven 

AFSLANKEN met gratis 

begeleiding. Tel. 06-25085823 

www.cambridsediet.nl

Wegens uitbreiding is er weer 

plaats voor KINDEREN op 

BSO de Paddestoel. Neem voor 

info contact op met ons centraal 

bureau op tel. 030-2251998

Goed geknipt bij BETTY’S 

CORNER! Elke vrijdag en 

zaterdag in Maartensdijk.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

Merk TAPIJT en vinyl met 

kortingen tot 70 %. Tel 06 

30186342 of kijk op www.

mevoshop.nl

GARAGEVERKOOP, alle 

tuingereedschappen en veel 

uit huis wegens verhuizing. 17 

en 18 okt. overdag. Inl. 030-

2284873. Prins Hendriklaan 56, 

Bilthoven

Gratis proefles PILATES op 

do. 29 okt. in B. Ballotschool 

De Bilt om 19.30 uur. Info kijk 

op www.andersbeter.nl
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4 jonge witte KONIJNEN 

met blauwe oogjes, 6 weken 

oud. € 10,- per konijntje. Tel. 

06-11124376

"Ca va"? Frans voor beginners. 

Teleac cursus met werk- en 

tekstboek + 5 casettes. In koffer 

en in staat van nieuw. €40,=. 

Tel.: 030-2283597.

Gratis: aquarium met verl. en 

verw. elementen 55x100x40 

cm. Bel 0346-213355 na 19.00 

uur

2 boxjes voor de computer met 

aansluiting v koptelefoon merk 

Trust. € 7,50. 2 Paar steunen 

voor Hifi box aan de muur 

te hangen. € 10,-. Tel. 0346-

214065 of 06-29506849

Poppen maxi cosi (rose). 

Poppen kinderstoel, poppen-

wiegje, nieuwe pop. Alles 

€ 15,- per stuk. in nieuwe staat. 

Tel. 06-54665050

Massief grenen salontafel 

75x130 cm. met 3 lades. € 50,-. 

Tel. 0346-213449 na 17.00 uur.

Heel veel KNEX met originele 

koffer en voorbeelden. € 40,-. 

Tel. 0346-213818

Zwart pak voor jongen maat 

152 met gilet en wit overhemd. 

€ 50,-. Tel. 0346-212874

Fitness stepmachine. € 10,-. 

Blauw kralengordijn 90 cm 

breed. € 3,-. Philips gezichts-

bruiner. € 5,-. Tel. 030-

2283955

Mooie witte tafel met kolompo-

ten 148x80 cm. € 20,-. Rieten 

mand 35Ø met bollen katoen en 

wol. € 7,50. Tel. 030-2283955

Leuk boekenrek 3 planken 125 

cm breed. € 7,50. Voetbalspel 

met inklappoten 60x110 cm. € 

5,-. Tel. 030-2283955

FIETSEN/BROMMERS

DAMESFIETS Gazelle soli-

de lage instap, moederfiets 

3 verst remmen € 273,-. Tel. 

06-47927770

Kinder mountainbike geel 24 

inch, ± 10 jaar. € 40,-. Tel. 

06-25219104

Te koop aangeboden

Nootjes

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

geleverd worden. 

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

Voor 1 koloms advertenties elke regel komt  overeen met 1 regel in de krant. 

Voor 2 koloms advertenties elke 2 regels komen overeen met 1 regel in de krant 

(behalve voor de vetgezette kop, deze blijft gewoon op 1 regel).

1. niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels, 
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2. 1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels

€ 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.

2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 

Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.

Adverteren met een Nootje

1

2

3

4

5

6

7

Kruis de betreffende rubriek aan:

Te koop aangeboden

(particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van  De Vierklank kunnen artikelen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam .........................................................................................................................................

Adres ....................................................  PC/Plaats ............................................................

Tel .............................................. Bedrag ................................  Voldaan ...........................

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 

voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 

afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 

prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

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

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

Tel. 06-20166310, te Groenekan

Een voedingsshake in de morgen betekent een dag zonder 

zorgen. Vragen voor advies en begeleiding bel 0346-571377 of 

e-mail vink-herbalife@filternet.nl 

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

Fietsen/Brommers

Nootjes per e-mail*

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

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

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

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

Geschikt voor jongeren tot 65+

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

Stuur een mail of bel.Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

Het 'Schilderbeest' 

van Westbroek 

exposeert in bibliotheek
door Annemieke van Zanten 

Van 8 tot en met 16 oktober exposeert 

Connie van Winssen (53) uit Westbroek in de 

bibliotheek van winkelcentrum De Kwinkelier. 

Aan 'De Nieuwe Academie' te Utrecht, waar zij 

van 1990 tot 1995 les had, werd zij door haar 

docenten bestempeld als 'Schilderbeest' vanwege 

haar natuurlijke aanleg, de snelheid van werken 

en haar enorme productie.

Achter in de grote bibliotheek is de vaste expositie-

ruimte van Stichting BeeKk. De ruimte ademt rust 

en bezinning. Dit gedeelte van het pand blijkt van het 

begin af aan bedoeld te zijn geweest voor het expo-

seren van kunst. Vroeger was hier de kunstuitleen 

gevestigd, een logische combinatie met de litera-

tuuruitleen, die een bibliotheek nu eenmaal is. Nu is 

het de vaste expositieruimte voor de kunstkring. De 

Biltse Kunstkring BeeKk is een in 1996 opgerichte 

vereniging van Biltse en Bilthovense professionele en 

amateur beeldende kunstenaars. De kring telt momen-

teel ruim 80 leden en besteedt aandacht aan een 'breed 

palet' van beeldende kunst: schilderkunst, grafiek, 

tekenen, fotografie, textiel, beeldhouwen, keramiek 

en edelsmeden. Ze staan open voor andere kunstvor-

men zoals dicht-, muziek- en danskunst. 

Connie exposeert zeer regelmatig. Opvallend aan haar 

werk zijn de onderwerpen en daarnaast de kleuren die 

ze kiest. In deze solo-expositie zijn veel boerderijdie-

ren vertegenwoordigd: paarden, schapen en kippen, 

zoals op de poster te zien is, maar ook weelderige 

bloemen en we ontwaren zelfs nog een koe. Ze schil-

dert bijzonder expressief met grote streken en heftige 

kleuren, die haar passie en haar dadendrang verraden. 

Toch is Connie, hoe succesvol ze ook is, dicht bij haar 

afkomst gebleven. Haar leefomgeving op het plat-

teland geeft haar de inspiratie die ze nodig heeft. In 

het verleden zagen we veel schilderijen van koeien, 

landschappen en bloemen, maar ‘met koeien heb ik 

het nu wel een beetje gehad’ bekent ze nu. Ze is zelfs 

weer teruggekeerd naar ‘de bron’ uit haar jeugd: por-

tretten in olieverf eveneens op monumentale grootte. 

Volgende maand zal het eerste olieverfportret in Ant-

werpen hangen, waar zij opnieuw een expositie heeft. 

Het schilderbeest is nou eenmaal een talent zonder 

grenzen.

Connie  van Winsen poseert voor haar kippenschilderij. 

Dit schilderij is ook op de poster te vinden.

Najaarsfeest op de 
Nijepoort

Basisschool de Nijepoort in Groenekan heeft aan-

staande vrijdag 16 oktober een goed begin van 

de herfstvakantie. 's Middags wordt op feestelijke 

wijze de kinderboekenweek afgesloten en van 17.00 

tot 20.30 staan de deuren open voor het Najaars-

feest. Het Najaarfeest wordt georganiseerd door de 

ouders en vindt plaats op het Nijepoortje, Groene-

kanseweg 32. Ook oud-leerlingen en belangstellen-

den die (nog) een keertje in de school willen kijken 

zijn welkom. Er kan (tegen betaling) lekker gegeten 

en gedronken worden en gezellig worden bijgepraat 

met dorpsgenoten. Hoogtepunt van de avond zal 

de Nijepoort Najaars Veiling zijn waar een aantal 

unieke veilingstukken onder de hamer komen. De 

opbrengst van de avond zal besteed worden aan 

nieuwe speeltoestellen en -attributen. 



SCHC speelt gelijk

SCHC heeft met 2-2 gelijkgespeeld tegen Amsterdam. Roderick Weusthof was met twee goals de gevierde man bij 

de Bilthovenaren. [foto Jeroen Kemp]
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Sportagenda
Hockey

18/10-12.45u SCHC - Laren (D)

1/11-12.45u Voordaan - Shinty (D)

1/11-14.45u Voordaan - Qui Vive (H)

Volleybal

17/10-16.45u De Vierstee, Salvo’67 (D1) - VC Allvo (D2)

17/10-16.45u De Vierstee, Salvo’67 (H1) - Almere-Haven (H2)

Prijsschieten bij SVM - DOSC 
Het was afgelopen zaterdag prijsschieten bij de voetbalwedstrijd SVM – DOSC. Het publiek zag matig 

voetbal, maar werd wel vermaakt door de vele doelpunten. Bij rust was het 1-2 voor DOSC, de eindstand 

werd uiteindelijk 6-5 voor de thuisclub.

Al in de 2de minuut keek SVM tegen 

een achterstand aan. Uit een corner 

mocht een DOSC- speler helemaal 

vrij de bal inkoppen (0-1). Een minuut 

later was het bijna alweer gelijk. 

Uit een snelle counter en combinatie 

tussen de bewegelijke spitsen Henri 

Stone en Mike de Kok miste Stone 

op een haar na het doel. Een paar 

minuten later was het wel raak voor 

Stone. Hij omspeelde simpel de kee-

per en schoot de bal in het doel (1-1). 

De rest van de 1ste helft gebeurde er 

niet veel. De verdediging van SVM 

speelde geen sterke wedstrijd, maar 

het probleem was, dat het midden-

veld slecht aanspeelbaar was. De bal 

werd daarom vanuit de verdediging 

meestal direct op de spitsen gespeeld. 

Die zijn snel, maar vervolgens werd 

weer de aansluiting van het midden-

veld gemist. Bovendien werd op het 

middenveld net als tegen Hees een 

ballenafpakker à la Demi de Zeeuw 

gemist. In de 2de helft werd Sjoerd 

Burgers ingebracht die die rol goed 

op zich kan nemen.Net toen iedereen 

ging denken aan een warme kop thee 

scoorde DOSC uit een penalty 1-2. 

Michel van de Goede liet zijn been 

staan toen een DOSC-speler door-

brak. De speler liet zich graag vallen.

Acht

Even leek het erop, dat SVM de 2de 

nederlaag zou gaan lijden. Een mis-

verstand in de 2de minuut van de 2de 

helft tussen keeper Dominic Janssen 

en linksback Rick Lith leidde er toe 

dat Lith de bal rechtstreeks in zijn 

eigen doel werkte (1-3). Gelukkig 

was er nog voldoende tijd voor SVM 

om de stand weer recht te trekken. 

Voor wat meer aanvallende impulsen 

werd verdediger Lith gewisseld voor 

aanvaller Tom Janssen. SVM bleef 

echter zwak en te gehaast spelen en 

kon geen vuist maken. De geelblau-

wen hadden de mazzel, dat DOSC 

zich steeds meer terugtrok en zich 

probeerde in te graven om de voor-

sprong te verdedigen. Daardoor werd 

er steeds meer op de helft van de gas-

ten uit Den Dolder gespeeld.

In de 60ste minuut kwam de spanning 

in de wedstrijd terug doordat Mike de 

Kok uit een corner 2-3 kon maken. 

Vanaf dat moment vielen de doelpun-

ten als de herfstblaadjes. In de 65ste 

minuut schoot rechtsback Krijn Mal-

tha een bal tegen de lat. Stone kon de 

terugkomende bal simpel inschieten 

(3-3). In de 70ste minuut verlengde 

Jorgen Straalman met zijn hoofd een 

vrije bal van Ricardo de Goede (4-3). 

SVM nam eindelijk de voorsprong 

maar niet voor lang. Vijf minuten 

later legde laatste man Michel van 

de Goede de bal panklaar voor een 

DOSC-spits die de stand weer gelijk 

trok (4-4).

Door alle wisselingen in het SVM 

team was de verdediging verzwakt 

en kon het middenveld nog steeds 

geen potten breken. Dat leidde er toe, 

dat SVM op links werd overlopen en 

DOSC toch weer een voorsprong kon 

nemen (4-5). Het geluk was afgelo-

pen zaterdag echter met SVM. Tegen 

het einde van de wedstrijd was het 

opnieuw Straalman die met een hard 

schot scoorde en de stand weer gelijk 

trok (5-5). Kort daarna was het Mike 

de Kok die de eindstand bepaalde. Uit 

een corner kopte De Kok de bal ach-

ter de DOSC-keeper, die overigens 

de hele 2de helft hinkend had mee-

gedaan (6-5). De Kok verstevigde 

hiermee zijn positie als topscorer van 

SVM (vijf doelpunten in vijf wed-

strijden).

Herfstkampioen

SVM staat op de ranglijst met een 

wedstrijd minder nu twee punten ach-

ter koploper VVJ uit Utrecht. Het 

wordt a.s. zaterdag dus spannend als 

SVM bij de Utrechters op bezoek 

gaat. VVJ - SVM staat altijd garant 

voor een stevige pot voetbal. De mes-

sen zullen dus weer geslepen worden. 

De winnaar is in feite de herfstkam-

pioen. VVJ speelt in Utrecht aan de 

Manitobadreef vlakbij de kunstijs-

baan. De wedstrijd begint om 14.30 

uur.

SVM viert feest nadat Mike de Kok uit een corner van Kevin van Dronkelaar 

de winnende treffer mocht binnenkoppen. SVM won het doelpuntrijke duel 

tegen DOSC met 6-5. [foto Jeroen Kemp]

Tweemaal Zes wint ook 
van GKV

Vorige week werd in lastige omstandigheden Dindoa aan de kant gezet 

met een 17-13 overwinning. Om de derde plek vast te houden moest dit 

weekend gewonnen worden van GKV. De ploeg uit Gorinchem is een 

bekende tegenstander van Tweemaal Zes en heeft het tot nu toe lastig dit 

veldseizoen. Vorig jaar troffen beide ploegen elkaar in de zaal. Toen wist 

Tweemaal Zes twee keer te winnen. Ook dit keer zouden de punten mee 

naar Maartensdijk gaan: 11-17.

Om 16.00 uur begon de wedstrijd in Gorinchem. Met Maarten van Ginkel 

als coach op de bank voor de geschorste Gert van den Brink begon Twee-

maal Zes goed aan de wedstrijd (0-2). GKV antwoordde echter direct met 

twee tegentreffers. Daarna was het weer Tweemaal Zes dat wist te scoren. 

In de beginfase waren er een aantal goedlopende aanvallen te zien aan 

Maartensdijkse zijde. De eerste helft had Tweemaal Zes de wind tegen, 

maar wist goed te profiteren van de ruimte die GKV liet aan de achterzijde 

van de korf. Hier werden ook de meeste treffers geproduceerd. Tweemaal 

Zes wist vlak voor rust een 5-10 voorsprong te pakken, maar GKV zette 

nog eenmaal aan en wist zo de schade terug te brengen tot drie doelpunten 

verschil (7-10).

De tweede helft opende GKV de score (8-10). Voor Tweemaal Zes was het 

in de beginfase van de tweede helft zaak om gas bij te geven en daarmee 

aan de goede kant van de score blijven. Dit lukte prima en de voorsprong 

werd uitgebreid naar 8-12. Het veldspel werd echt wat minder. GKV pro-

beerde veel risico te nemen om het spel te ontregelen en dit lukte ook bij 

vlagen. Tweemaal Zes had geregeld te weinig beweging en baltempo in 

de aanval om hier op te anticiperen. Toch werden er nog altijd doelpunten 

gemaakt en dat telt uiteraard. Via 11-15 werd in de slotfase nog twee keer 

gescoord. Eindstand 11-17.

Een degelijke overwinning van 

Tweemaal Zes dat de derde positie 

op de ranglijst heeft verstevigd. De 

Meervogels verloor namelijk van 

OVVO/De Kroon, zodat Tweemaal 

Zes nu met acht punten uit zes duels 

alleen derde staat. Volgende week 

staat de laatste veldwedstrijd op het 

programma. Dan komt Sparta uit 

Zwolle op bezoek in Maartensdijk. 

Deze ploeg mag met vijf punten tot 

nu toe toch een verrassende pro-

movendus genoemd worden. In de 

wetenschap dat De Meervogels en 

Unitas elkaar treffen kan Tweemaal 

Zes goede zaken doen in dit laatste 

veldduel on 2009. Aanvang: 15.30 

uur.

Invallend coach Maarten van Ginkel 

in gesprek met de scheidsrechter.

Harkbedrijf P.J. Lam sponsort vier seizoenen de A1 junioren van korf-

balvereniging DOS uit Westbroek. Zaterdag, voorafgaande aan de laatste 

thuis(veld-)wedstrijd werden de nieuwe shirts officieel uitgereikt. Vervolgens 

werd de streekderby tegen dorpsgenoot NOVA A1 met 13-8 gewonnen, waar-

door de Westbroekers de ranglijst blijven aanvoeren. Op de foto Johan en 

Liesbeth Lam achter hun reclamebord, samen met de spelers van het team en 

coach Wilco de Rooij.

Lam sponsort Dos



Hoe belangrijk zo’n fittest is, wordt 

onder meer duidelijk als men kijkt 

naar het aantal te weinig bewegende 

senioren van 55-65 jaar. De gemeente 

De Bilt heeft zo’n 5800 senioren in 

die leeftijd, waarvan ongeveer 35% 

lichamelijk te weinig beweegt. GGD 

Midden Nederland heeft gemeten dat 

van alle senioren in de gemeente maar 

liefst 50% last heeft van overgewicht. 

Uit prognostisch onderzoek van het 

RIVM blijkt dat in het jaar 2025 naar 

schatting 80% meer mensen suiker-

ziekte (diabetes) zal hebben dan nu. 

Een groot deel van die stijging komt 

door een toename van het aantal 

mensen met overgewicht en te weinig 

beweging.

Mittendorff sprak de wens uit, dat de 

fittesters mee gaan doen in beweeg-

groepen of gaan zoeken naar ander 

sportaanbod. Naar zijn mening zijn 

er in De Bilt heel veel mogelijkheden 

voor seniorensport! Behalve voor de 

gezondheid is het ook voor contacten 

heel belangrijk: er zijn veel senioren 

die leuke kennissen of vrienden heb-

ben overgehouden aan samen bewe-

gen of sporten. Mittendorff wees er 

op, dat hiervoor ook in het alledaagse 

leven veel mogelijkheden kunnen 

worden aangegrepen om te bewe-

gen: traplopen, op de fiets of te voet 

boodschappen doen, lekker in de tuin 

werken en misschien wel elke dag 

even een wandelingetje in de frisse 

buitenlucht.

Beweegwijzer

De sportwethouder vertelde, dat er 

dit najaar een nieuwe beweegwijzer 

uitkomt voor senioren zonder en met 

chronische aandoening. Dat is een 

boekje met het complete sport- en 

beweegaanbod in gemeente De Bilt. 

Het boekje is straks gratis verkrijg-

baar bij alle huisartsen, fysiothera-

peuten, buurthuizen, bibliotheken, 

de sport- en beweegaanbieders en 

natuurlijk ook bij de gemeente. Er is 

ook een korte film op DVD waarop 

het belang van sport en bewegen te 

zien is. Deze film is ook te zien bij 

de huisarts, fysiotherapeut of bij de 

gemeente. Dit najaar wordt de film 

opnieuw gepromoot. 

De gemeente heeft in De Bilt en 

Maartensdijk in 2007 een fittest geor-

ganiseerd voor mensen in de leeftijd 

65-75 jaar. Er zijn voor deze leef-

tijdscategorie toen 4 beweeggroepen 

gestart bij Stichting Welzijn Ouderen. 

Het plan is om dit volgende jaar ook 

in de andere kernen dit te organise-

ren.

Op recept

Het gemeentelijk en overheidsbeleid 

kan volgens Ineke Winkel, Beleids-

medewerker Welzijn en Sport van de 

gemeente De Bilt met een voorbeeld 

worden verduidelijkt: ‘Stel u komt 

bij de huisarts met een chronische 

aandoening zoals hartklachten, chro-

nische hoofdpijn of vermoeidheid, 

gewrichtsklachten of overgewicht. 

Grote kans dat u een recept mee krijgt 

om te gaan bewegen. U gaat dan naar 

de fysiotherapeut, die u test en daarna 

begeleidt naar beweegaanbod van 6 

verschillende sport- en beweegaan-

bieders. Zij volgen samen met de 

fysiotherapeut of u blijft bewegen: 

zo wordt uw aandoening misschien 

wel minder erg en voorkomt u wel-

licht erger! Na een half jaar weet u 

niet beter meer: door bewegen voelt 

u zich beter, het hoort erbij!  De 

gemeente is een jaar geleden begon-

nen met Bewegen op Recept in De 

Bilt West. Daar hebben inmiddels 

50 mensen een intake gehad bij de 

fysiotherapeut. 60% van deze men-

sen is daadwerkelijk aan het sporten 

gegaan. Alle huisartsen en fysiothera-

peuten in De Bilt doen nu mee en de 

gemeente rolt het project dit najaar 

ook uit in Bilthoven. Uiteraard is het 

de bedoeling dat de hele gemeente 

gaat bewegen op recept, als dat niet 

vanzelf gaat. De rijksoverheid wil 

vanaf 2012 dit project onder de naam 

‘Beweegkuur’ in het basispakket van 

de ziektekostenverzekeraars onder-

brengen. In De Bilt kunnen chronisch 

zieken dan goed terecht!'

De Vierklank 20 14 oktober 2009

Door zich tot SSW te gaan wenden

kan Roulette FM blijven zenden 

er wordt nu op een flat

een mast neergezet

goed nieuws voor alle bekenden

Guus Geebel Limerick

Tolakkerweg 3, 3739 JG Hollandsche Rading, 

Tel: 035 - 577 12 27, www.memoriesofchina.nl

*weekend en feestdagentoeslag € 2,-

Dagelijks geopend van 16.00 – 22.00 uur

dinsdag gesloten (behalve op feestdagen)

Onbeperkt

culinair genieten van het

Chinees/Japans keuzemenu

€ 17,50 p.p.*

Beweegkuur op recept
door Henk van de Bunt

Zaterdag 10 oktober bezocht wethouder Herman Mittendorff een fittest voor senioren in De Bilt, die 

gehouden wordt in de sporthal aan het Henri Dunantplein. Bij die gelegenheid wees de sportwethouder op 

het belang van sport en over het GALM-project, waar de bezoekers van de fittest in kunnen stromen en 

vertelde iets over het sport- en beweegaanbod in deze gemeente.

Zaterdag 10 oktober was er een fit-

test voor senioren in De Bilt, die 

gehouden wordt in de sporthal aan 

het Henri Dunantplein. [foto Marian 

van Ginkel]

Sportwethouder Herman Mittendorff sprak de wens uit, dat de fittesters mee 

gaan doen in beweeggroepen of gaan zoeken naar ander regulier sportaan-

bod.[foto Marian van Ginkel].

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
22-10

Woe.
21-10

Vrij.
23-10

9,95

Do.
15-10

Woe.
14-10

Vrij.
16-10

9,95

Jachtschotel 

met puree en rode kool

of

Coq au vin

Hazenpeper

of

Heel gebakken schol

10 jaar geleden werd Freek's ver-

jaardag ook al bij Visscher gevierd. 

Als vast lid van de MADO groep, 

een groep fitnessers die met elkaar 

op maandag en donderdag fitnessen, 

bleef ook toen die dag niet onopge-

merkt met taart en koffie.

Dit jaar pakte het feestje iets groter 

uit. Samen met neef Hugo organiseer-

de Hans Visscher in het geniep een 

groots opgezette receptie in de leszaal 

van de fitness. Uiteraard was de fami-

lie van Freek, maar ook de MaDO 

groep aanwezig en werd er vrolijk 

getoast op de volgende 10 jaar.

Hans Visscher en Hugo Borrie bezorgden Freek Klaassen (midden) een onvergetelijke 90ste verjaardag.

Bewegen = Leven
En dat bewijst Freek Klaassen die afgelopen zondag zijn 90ste verjaardag vierde bij Fysio Fitness Visscher 

aan de Ruigenhoeksedijk in Groenekan.
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