
Daarmee is het realiseren van een 

tunnel onder de spoorwegovergang 

aan de Leijenseweg weer één stap 

dichterbij gekomen. Veiligheid speelt 

een grote rol bij dit plan, naast het 

verbeteren van de bereikbaarheid en 

de leefbaarheid van de gemeente. De 

gemeente streeft naar het realiseren 

van de tunnel uiterlijk in 2013. Wet-

houder Arie-Jan Ditewig is enorm blij 

met de subsidie van de BRU: ‘Vanaf 

2007 span ik mij in om na de tun-

nel aan de Soestdijkseweg, ook een 

tunnel te kunnen realiseren onder de 

spoorwegovergang aan de Leijense-

weg. Recente ongevallen benadruk-

ken nogmaals het belang voor een 

goede oplossing op deze plek. Met 

de toekenning van deze subsidie door 

de BRU wordt dit proces flink ver-

sneld.’ 

Masterplan

Het aanleggen van een tunnel heeft 

grote invloed op het verkeer in en 

om het gebied. Tijdens de werkzaam-

heden zal bijvoorbeeld een alterna-

tieve route moeten worden gecreëerd. 

Bovendien heeft de aanleg van de 

tunnel invloed op de ontsluitings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van een 

aantal aan de Leijenseweg gelegen 

terreinen, zoals de huidige locatie van 

de brandweerkazerne en het terrein 

van Inventum. Om alles in samen-

hang te kunnen ontwikkelen, ook 

met het oog op de toekomst, stelt 

de gemeente De Bilt een zogeheten 

masterplan op. In dat masterplan is 

ook het ontwerp van de tunnel opge-

nomen. Het Masterplan Leijenseweg 

biedt de uitgangspunten voor een 

samenhangende ontwikkeling van het 

hele gebied, inclusief een kwaliteits-

verbetering op de langere termijn. 

Met de subsidie van de BRU kan nu 

definitief vaart gemaakt worden met 

het uitwerken van het Masterplan. 

Begin 2010 worden naar verwachting 

de eerste resultaten gepresenteerd.

Joop Rozier regelt al heel veel jaren 

met heel veel plezier dat de Die-

renwei in Maartensdijk er verzorgd 

uitziet en dat het goed gaat met ‘zijn’ 

dieren. Elke dag rond half vijf, na 

werktijd, is hij te vinden in de dieren-

wei. Kinderen uit de buurt weten dat 

en komen dan vaak even langs om 

binnen de hekken de dieren te aaien 

en Joop te helpen.

Soms gaan dingen mis 

Sinds juni 2009 hangen er grote bor-

den waarop bezoekers verzocht wor-

den de dieren geen brood meer te 

geven. ‘Ze worden er ongezond dik 

van. Het schaap was zelfs zo dik dat 

het het nachthok niet meer in kon en 

het ook last van zijn hoeven kreeg’, 

vertelt Joop. Sinds juni is het schaap 

afgeslankt. Joop voorziet het beest 

van voldoende en gezond eten en 

het schaap kan deze winter gewoon 

weer het nachthok in om beschut te 

overnachten.

Een ander probleem is het door ande-

ren over het hek zetten van kippen en 

hanen. ‘Ik heb de laatste anderhalve 

maand 9 kippen en hanen erbij gekre-

gen. ‘De hanen zijn waarschijnlijk 

weggedaan omdat ze te veel herrie 

maakten. Nu heeft deze buurt er last 

van want rond half vijf beginnen ze 

’s ochtends te kukelen. Daarnaast 

vechten ze ook met de andere dieren, 

soms tot bloedens toe. Als mensen 

dieren kwijt willen laat ze dan even 

langskomen of bellen. Wellicht kun-

nen we het dan goed regelen’.

Waarom

Het bovenstaande vertelde Joop nog 

enigszins rustig maar het moedwillig 

kapotmaken van spullen waar kinde-

ren plezier aan beleven maakt hem 

echt boos. ‘Ik begrijp dit niet. Welke 

volwassene doet kinderen dit aan’, 

vraagt hij zich af. ‘Ik heb geen idee of 

het diefstal of baldadigheid is, maar 

het kan allebei echt niet. Wel is het 

zo dat drie jaar geleden hetzelfde is 

gebeurd op bijna vergelijkbare wijze. 

Natuurlijk heb ik aangifte gedaan, 

maar de boosheid blijft. Vandaar dat 

ik laat, maar toch ook De Vierklank 

mijn verhaal doe. Wellicht zijn er 

mensen die iets opgevallen is. Bel me 

of spreek me erover aan’. Joop Rozier 

is te bereiken in de Dierenwei elke 

dag rond half vijf of via telefoonnum-

mer 0346 211038.
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Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

 Restaurant

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

1ste en 2de
kerstdag geopend!

DE JONG & GREVEN

makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Nog 6 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Geef je nu op!

Bel 0346 211992

of mail naar info@vierklank.nl

Diefstal of baldadigheid 

Hekken kapot en vogels verdwenen uit 
Dierenwei Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

In de avond of nacht van zondag 1 november hebben vandalen het toegangshek van de Dierenwei 

in Maartensdijk opengeknipt en vervolgens het gaas van de volière vernield. Vier gele kanaries, 

drie blauwe en vijf groene agapones, een valkparkiet en twee kwartels zijn verdwenen: 

zijn ze weggevlogen of meegenomen voor de handel?

Dieren verdwijnen, maar komen er ook spontaan bij.

Gemeente ontvangt 2,5 ton subsidie
Deze week heeft de gemeente € 250.000,- subsidie ontvangen van het Bestuur Regio Utrecht voor het 

uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van het Masterplan omgeving Leijenseweg.

Het realiseren van een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Leijense-

weg is weer een stap dichterbij gekomen.

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

De Bilt heeft bekendheid gekregen

door het voorspellen van storm en regen

wat aan sport wordt verricht

blijft vaak onderbelicht

maar daarmee is nu een titel verkregen

Guus Geebel Limerick

S T A L

Prinsenburg
Een Prinsheerlijk verblijf  voor uw Paard

28 november 13.30 uur
onderlinge springwedstrijd

met speciale visite!!
Stal Prinsenburg - Vuurse Dreef -

Hollandsche Rading -Tel.: 035-5772455

www.stalprinsenburg.nl

Vanaf 5 januari in De Bilt. Spinoza, Hume en 

Heidegger over de fundamentele vragen van

ons bestaan. Info: 0294-253264



Amnesty
International
Zaterdag 21 november staat 

Amnesty International weer met 

een stand op de Kwinkelier in Bilt-

hoven en zaterdag 28 november op 

het Maertensplein in Maartensdijk. 

Er worden weer kaarten en kaarsen 

en andere artikelen verkocht van 

Amnesty International. Ook wordt 

er campagne gevoerd voor een 

menswaardig bestaan. In dit geval 

gaat het om mensenrechtenschen-

dingen als gevolg van de oliewin-

ning in Nigeria en de situatie in 

Bhopal, India, waar 25 jaar geleden 

een milieu- en mensenrechtenramp 

plaatsvond die tot op heden onge-

straft is gebleven.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

ds. C. van Steenis
Pr. Gem. Zuiderkapel

Hedel
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

Evangelische Gemeenschap

Hilversum

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

Amersfoort

Woerden
Pr. Gem. Immanuelkerk

Pr. Gem. Opstandingskerk

R.K. St. Michaelkerk

Volle Evangelie Gemeente

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

PKN - Herv. Kerk

Groenekan

Dordrecht
Herst. Herv. Kerk

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

Houten

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

Nieuwegein

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

Houten
St. Maartenskerk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

Ezinga
PKN - Herv. Kerk

Amsterdam

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan T 0346 - 21 12 15

De Kwinkelier 20
3722 AP Bilthoven
Tel. 030 – 2287799

info@meldpuntdebilt.nl
www.meldpuntdebilt.nl

Het Meldpunt reikt u

de helpende hand.

Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie

Op de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie spreekt maandag 

-

het kader van het jaarthema - Kwaliteit van samenleven – wissel op of naar 

de toekomst - geeft de heer Heuts een lezing over ´Het verbindende en het 

verschillende in een samenleving´. Wat maakt dat mensen een ´wij gevoel´ 

hebben en andere lijken uit te sluiten? Ervaren wij verschillen of maken wij 

die verschillen ten opzichte van nieuwkomers? Het debat wordt steeds feller 

en het nationalisme groeit. Is er een ´wij´ denkbaar dat niet uitsluit? De lezing 

is in de Koperwiek, Koperwieklaan 3 te Bilthoven op maandag 23 november 

-

baar. 

Decembersfeertje in de 
wereldwinkel

Terwijl het volop Sintfeest is op en rond het Maertensplein in Maartensdijk, 

staan in de hal van Dijckstate de verkooptafels van de Wereldwinkel uitnodi-

gend te wachten op dorpsgenoten die in alle rust een keuze kunnen maken uit 

een enorme collectie geschenkartikelen. Stuk voor stuk authentieke huisvlijt-

producten uit verre streken, waarmee u uzelf of een ander kunt verrassen. 

Naast een gevarieerd aanbod van sieraden en gebruiksvoorwerpen, vindt u 

met het oog op de komende kerstdagen ook mooie kaarsen, fijnzinnige stal-

letjes en sfeervolle retablo's. In het foodsegment treft u enkele aantrekkelijke 

voordeelkortingen: koffiepads, koffie (aromarood) en vruchtenthee.

De vrijwillig(st)ers van de Wereldwinkel verwelkomen u graag op zaterdag 

21 november tussen 10.00 en 16.00 uur in de hal van Dijckstate aan het Maer-

tensplein in Maartensdijk.

PvdA en topinkomens
Op de komende PvdA overdagbijeenkomst komt een actueel onderwerp aan 

de orde ‘Hoe gaat de PvdA om met de topinkomens’? Dit onderwerp wordt 

te De Bilt. Daarnaast is er nieuws uit de Gemeenteraad door fractievoorzit-

voldoende tijd voor discussie. Informatie: tel.: 030 2286903, 030 2282813, 

030 2201295.

Fotoclub Bilthoven
Op maandag 23 November komt de fotoclub bijeen en zal de collega foto-

als collegiale consultatie hun werk en vaardigheden tonen. 

Dunantplein 4 te De Bilt. De avond begint om 20.00 uur. Inlichtingen over 

de fotoclub: tel. 0346 213363 

Vergadering

24 november om 20.00 uur haar algemene ledenvergadering. Dat gebeurt 

bij de familie Westeneng aan de Voordorpsedijk 35. Belangstellenden zijn 

welkom.

Unicef-
kraam

Zaterdag 21 november a.s. is de 

Unicef-kraam weer aanwezig 

in de hal van Dijckstate aan het 

Maertensplein in Maartensdijk en 

is er weer volop gelegenheid om 

cadeauartikelen, zoals speelgoed 

kalenders agenda's kerst- of andere 

wenskaarten te kopen. 

In verband met de intocht van Sin-

terklaas is de kraam dit keer slechts 

van 10.00 tot 15.00 uur aanwezig. 

Tel. info 0346 211401 t.n.v. Dilia 

en Henk van de Bunt.

Bijbelkring Dorpskerk van Groenekan

In dit winterseizoen hoopt Kandidaat G.A. van Ginkel een zestal avonden te 

verzorgen rondom de geopende Bijbel. Het thema van deze avonden is ´De 

18 november 2009 en woensdag 9 december 2009, donderdag 7 januari 2010 

en de woensdagen 27 januari, 24 februari en 24 maart 2010.

De avonden worden gehouden in de consistorie van de Dorpskerk, Groene-

kanseweg 66, Groenekan en beginnen om 20.00 uur. De koffie/thee staat klaar 

om 19.45 uur en alle avonden zijn vrij toegankelijk. 

Want de Here God is een zon en schild,

de Here geeft genade en ere;

het goede onthoudt Hij niet aan hen

die onberispelijk wandelen.

Here der heerscharen,

welzalig de mens die op U vertrouwt.

Psalm 84 : 12 en 13

Verdrietig maar dankbaar geven wij u kennis dat de Here van ons 

onverwacht heeft thuisgehaald, onze lieve en zorgzame moeder,

oma en omie

Gijsbertha Plooij
gehuwd geweest met G. van Barneveld

* 19 maart 1924 † 15 november 2009 

Westbroek: Wil Bouwman – van Barneveld

Arie Bouwman

Corina & Cors

Angela & Patrick

Bernard & Jolanda

Maartensdijk: Greet Urk – van Barneveld

Harm Urk

Bertina & René

Wiebe & Joyce

Tienhoven: Anja Kooyman – van Barneveld

Rob Kooyman

Bernadette & Stef

Michel

Erwin

en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

W. Bouwman

Kerkdijk 70

3615 BH  Westbroek

Onze moeder, oma en omie is opgebaard op Kerkdijk 70 te Westbroek. 

Aldaar gelegenheid tot condoleren op donderdag 19 november 2009 van 

19.30 uur tot 20.30 uur.

Ezinga, zal gehouden worden op vrijdag 20 november om 11.00 uur in de 

Ned. Gereformeerde Kerk te Westbroek.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 

te Westbroek.

liever geen bloemen

Pa Van Vulpen
Van harte gefeliciteerd 

met uw 40-jarig 

dienstverband bij de 

overheid!

Teunis en Linda van Asselt en

Teunis, Lisette, Jan, Gert en 

Hans



Het drukbezochte avondprogramma 

vond plaats in de Mathildezaal van 

het gemeentehuis. Opvallend was het 

grote aantal aanwezige jeugdigen. 

Platformvoorzitter Piet Steegman 

noemt de viering in zijn openings-

woord weliswaar feestelijk, maar hij 

benadrukt de serieuze achtergrond 

van het feest. ‘Het is pas echt feeste-

lijk als het platform niet meer nodig 

zal zijn, omdat de samenleving geheel 

respectvol geworden is.’ Steegman 

constateert dat dit helaas nu nog niet 

het geval is.

Optredens

Het tijdschema van het avondpro-

gramma wordt door oud-burgemees-

ter Tchernoff strak in de hand gehou-

den. Productieklas 2 van Jeugdthe-

aterschool Masquerade speelde de 

sterren van de hemel met scènes 

uit de voorstelling Everybody! Het 

gaat daarin over de problemen die 

opgroeiende meisjes meemaken bij 

de zoektocht naar hun eigen identi-

teit. De theatergroep Stut met Maar-

tensdijkse acteurs bracht een multi-

cultureel probleem in beeld. 

Onder leiding van platformleden 

namen aanwezigen aan statafels deel 

aan discussies. 

Doorgaan

Burgemeester Arjen Gerritsen trekt 

aan de hand van uitkomsten van de 

discussies een aantal conclusies. In 

grote lijnen konden de deelnemers 

zich vinden in de gedachte dat het er 

in de zes kernen van de gemeente De 

Bilt redelijk respectvol aan toe gaat. 

Wel is er werk aan de winkel om 

verbetering aan te brengen in die sec-

toren van de samenleving waar nog 

het een en ander aan schort. ‘Genoeg 

reden om het Platform zeker nog niet 

op te heffen’, aldus Piet Steegman. 

De avond werd afgesloten met een 

optreden van De Persmuskieten met 

een programma dat was toegesneden 

op respectvol met elkaar omgaan.

Van der Vlies, fractievoorzitter van de 

SGP, beschrijft en becommentarieert 

de dagelijkse gebeurtenissen in de 

ingetogen, maar veelzeggende vertel-

trant die hem eigen is. 

Verontwaardiging en teleurstelling 

worden afgewisseld door blijdschap 

en tevredenheid, afhankelijk van de 

mate waarin Van der Vlies erin slaagt 

om de standpunten van de SGP te ver-

woorden voor zijn toehoorders. Naast 

de veelomvattende taken in Den Haag 

blijft er niet veel vrije tijd over. Die 

uren gaan op aan nevenfuncties, voor 

onder andere de Erdee Media Groep 

en het ambtswerk in de plaatselijke 

hersteld hervormde gemeente. Het 

laatste stukje saldo wordt besteed aan 

familie, de tuin en ... het bijhouden 

van een dagboek. 

Weerklank

De uitgever van ‘Elke dag van de par-

tij’ brengt het dagboek bij de redactie 

van De Vierklank. De geadresseer-

de wordt bij vergissing ‘De Weer-

klank’ genoemd, maar onbewust zou 

de uitgever met het woord ook een 

samenvattende omschrijving van de 

inhoud hebben kunnen bedoelen. Het 

woordenboek geeft vele betekenissen 

van weerklank, zoals echo, bijval, 

terugkaatsing, naklank en antwoord. 

En wanneer je het dagboek al lezend 

doorbladert bemerk je al snel, dat 

elk woord wel een keer van toepas-

sing is. In zijn naschrift spreekt van 

der Vlies dank uit aan mensen, die 

zo vriendelijk zijn geweest kritisch 

mee te lezen en de nodige wijzigin-

gen te verwerken. Dat moeten dan 

feitelijke wijzigingen zijn geweest, 

want de stijl is ontegenzeggelijk de 

verteltrant, die hem zo eigen is. In het 

dagboek komt bijna alles aan bod; 

de beleving van zijn dagelijks werk 

in de Tweede Kamer, zijn werk in de 

Hersteld Hervormde Gemeente van 

Maartensdijk juist in een periode dat 

door een ernstig verkeersongeluk van 

de plaatselijke predikant heel veel 

werk op schouders van de mannen-

broeders van de kerkenraad terecht 

kwam en alle uitvloeisels daar weer 

van.

Warm

Van der Vlies vertelt er over en geeft 

ook een kijkje in zijn persoonlijk 

leven. Noemt het kopen van een krant 

bij de plaatselijke drogist, het handen 

schudden op verjaardagen, het nog 

even tijd vinden voor een bezoekje 

aan een zus of zwager en verhaalt 

over zijn bezoeken aan een internist. 

Daarnaast constateert hij een toe-

name van het aantal spoeddebatten 

in de Tweede Kamer en vertelt hij op 

een warme manier over een vroegere 

fractievoorzitter in de Provinciale 

Staten van Utrecht, waarvan hij zegt 

veel geleerd te hebben.   

Steen des aanstoots

Van der Vlies is al sinds 1981 Tweede 

Kamerlid en de nestor van het Parle-

ment. Steen des Aanstoots was zijn 

eerste boek, waarvan hij ooit zei: ‘Het 

was een moeilijke bevalling. Ik zat al 

een tijd met het idee te spelen, maar 

kon de goede vorm nog niet vinden’. 

Het uiteindelijke resultaat houdt het 

midden tussen een autobiografie en 

een politiek pamflet. Meest opvallend 

daarin is het pleidooi voor een wet-

telijk verbod op satire, gebaseerd op 

Bijbelteksten.

Van der Vlies noemt zichzelf geen 

schrijver. In de inleiding van ‘Elke 

dag van de partij’ vertelt hij met 

gemengde gevoelens er in toegestemd 

te hebben wat aantekeningen te maken 

over wat er zoal gebeurt in het dage-

lijks leven van een SGP-fractievoor-

zitter. Hij besluit zijn inleiding met de 

ontboezeming nooit serieus aan het 

schrijven van een dagboek te hebben 

gedacht: ‘Het komt er nu toch van. 

Voor dit jaar. Tanden op elkaar. Vol-

houden!’. En in het naschrift bekent 

hij, dat hij het boeltje wel honderd 

keer bijeen heeft willen rapen en het 

wilde verscheuren. Maar het is van 

der Vlies ten voeten uit, wanneer 

hij ook bekent het volgehouden te 

hebben, omdat hij het had beloofd. 

Gelukkig maar.
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Elke dag van de partij
door Henk van de Bunt

De film 'Fitna' van Geert Wilders, de toenemende emancipatie van de homobeweging - de spanningsvolle 

positie van de CU daarin - en het begin van de financiële crisis. Het jaar 2008 mag voor het parlement met 

recht veelbewogen worden genoemd. In Elke dag van de partij doet de nestor van de Tweede Kamer, 

Bas van der Vlies, een boekje open over zijn werk als parlementariër.

Bastiaan Johannes van der Vlies geeft een kijkje in zijn persoonlijk leven.

‘Elke dag van de partij’ is uitgegeven 

door de Banier en is o.a. verkrijgbaar 

bij Boek- en Cadeauwinkel van den 

Berg in Maartensdijk.

Wat is er zo bijzonder aan De Bilt?

door Sylvia van der Laan

Dat Nederland een mooi, bijzonder en vreemd land is, heeft Rik Zaal ont-

dekt tijdens zijn reis van vijf jaar waarin hij heel Nederland doorkruiste. 

Van de opmerkelijkste plekken maakte hij foto’s en beschreef hij waarom 

die plaats voor hem zo bijzonder was. De verhalen met foto’s heeft hij 

gebundeld in een tweedelig boekwerk Heel Nederland. Tijdens zijn rei-

zen, per auto, fiets, trein of te voet, heeft hij door foto’s en beschrijvingen 

persoonlijke impressies in zijn boek weergegeven en heeft hij zich niet 

laten leiden door wat bekend staat als kunst of bijzonderheden. Tijdens een 

fietstocht over de Utrechtse Heuvelrug schrijft hij: ‘Een prachtige fiets-

route, maar dat vinden veel mensen, zodat hier altijd druk is’. En over zijn 

bevindingen in Lage Vuursche schrijft: ‘Lage Vuursche is een klein dorp 

met een lief kerkje en een lief kerkhofje en met veel slechte en lelijke eet- 

en drinkgelegenheden’.

Prijsvraag

De Vierklank biedt lezers de gelegenheid hun vertrouwde omgeving eens 

met andere ogen te bekijken en dit vast te leggen met de camera. Maak een 

foto van een opmerkelijke plek in gemeente De Bilt. Schrijf in het kort op 

waarom deze plek zo bijzonder is. Een jury beoordeelt de inzendingen en 

de winnaar krijgt het boekwerk van Rik Zaal Heel Nederland. De eerste tien 

inzenders hebben gratis toegang tot de lezing met Rik Zaal op 8 december 

bij Bouwman Boeken. Inzendingen voor 5 december mailen naar info@

vierklank.nl onder vermelding van Prijsvraag Rik Zaal.

Respectvol Samenleven schiet wortel in De Bilt
door Guus Geebel

Donderdag 12 november was de landelijke Dag van Respect. Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt 

vierde tevens het eerste lustrum, met als thema ALTIJD RESPECT!? Leerlingen van het basis- en voorgezet 

onderwijs kregen die dag met medewerking van leden van het Platform een les over dit thema. 

Platformvoorzitter Piet Steegman ziet nog steeds een taak voor het Platform.

Vooral ook jongeren kwamen aan het woord bij de discussies.

advertentie



Mooie

Prei
héél kilo

Vers gesneden

Boerenkool
250 gram

Grote sweet

Ananas
nú

Grote

Bloemkool ______________ NU  0,99

Elstar

Handappels ________1½KILO  0,99

De lekkerste

Clementines
kistjes en los!!

MAANDAG 23 NOV., DINSDAG 24 NOV. 

en WOENSDAG 25 NOV.

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

0,59 0,79 0,99

Vers gesneden 

Bietjes
 _______________________ 500 GRAM  0,79

Nieuwe oogst

Kiwi’s

 _______________________ 500 GRAM 0,79
Nasi of Bami
met saté of babi-pangang

 _______________________  100 GRAM  0,99

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades

 _______________________ 200 GRAM  1,00

Vers van de Traiteur
Heerlijke stoofschotels!!!

Goulash

met rijst ___________________ 100 GRAM 0,99
Boeu�  Bourguignon
met rode kool ______________100 GRAM  0,99
Groente stoofschotel
met rundersaucijsjes ______100 GRAM  0,99

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair



Die problemen kunnen allerlei ach-

tergronden hebben. Werk of relaties, 

verlies, afscheid, rouw, eenzaamheid. 

Maar ook kan men last hebben van 

stress, angst of kan er sprake zijn 

van schuldgevoelens, seksuele pro-

blemen, twijfels, spijt en wat al niet. 

Er zijn zoveel oorzaken of redenen 

in een mensenleven waardoor men-

sen niet gelukkig in het leven staan. 

Hemelaar hoopt met zijn Gestalt-

therapie de hulpvrager opnieuw de 

waarde van en plezier in het leven te 

laten ervaren.

Spiegel

Erik Hemelaar (40), die vanaf 2002 in 

Bilthoven woont, is van huis uit jurist. 

Na zijn rechtenstudie is hij vanaf 1994 

vijftien jaar werkzaam geweest in het 

bedrijfsleven. Door privé-omstandig-

heden kwam hij enkele jaren geleden 

in contact met de Gestalttherapie. Het 

werd een hele bijzondere ervaring 

voor hem. Een geheel nieuwe wereld 

ging voor hem open. Erik Hemelaar: 

’De therapeut met wie ik in aanraking 

kwam hield mij een spiegel voor. 

We waren samen aan het werk. We 

stonden op hetzelfde niveau, er was 

sprake van een horizontale relatie in 

onze contacten. Ik werd ‘gezien’ als 

mens. Blokkades werden bespreek-

baar gemaakt. Het fascineerde mij te 

ontdekken hoe het proces van contact 

maken daarbij verliep. Ik was vol van 

deze ervaring. Ook de benadering uit 

de humanistische traditie sprak mij 

enorm aan.’ Het leidde tot een ingrij-

pende en dramatische beslissing in 

zijn leven. Hemelaar besloot uit zijn 

toenmalige werkkring te stappen en 

zich te gaan wijden aan het bijstaan 

van de medemens met geestelijke 

problemen volgens de methode van 

Gestalttherapie.

Opleiding

Bij de Nederlandse Stichting Gestalt 

in Amsterdam heeft Erik Hemelaar 

een tweejarige opleiding gevolgd. 

Momenteel is hij nog bezig met 

een vervolgopleiding om zijn stu-

die compleet te maken. Om aan de 

opleiding deel te kunnen nemen is 

minimaal een Hbo-opleiding vereist. 

Regelmatig worden de vorderingen 

van de cursisten getoetst. De oplei-

ding wordt gemonitord door een 

hoogleraar van de Universiteit van 

Amsterdam. Gestalttherapie komt uit 

Duitsland waar Frederick Perls, een 

Duitse arts en psychiater, deze the-

rapie heeft ontwikkeld in het begin 

van de vorige eeuw. Perls is opgeleid 

door Sigmund Freud maar had op een 

aantal punten kritiek op de theorie 

en de werkwijze van deze beroemde 

psychiater. Hij had met name kritiek 

op het eenzijdige karakter van de the-

rapeutische relatie. Hij vond dat een 

onjuist vertrekpunt. De benadering 

vanuit de traditionele psychiatrische 

en psychologische hulpverlening is 

toch meer afstandelijk en vooral van 

boven af. De hulpverlener blijft meer 

op afstand.

Hulpvraag centraal

Het bijzondere van Gestalt is volgens 

Hemelaar dat hulpvrager en therapeut 

zich op hetzelfde niveau bevinden. 

De therapeut staat naast de hulpvra-

ger. De Gestalttherapeut ‘trekt samen 

op’ met hem of haar. Het opbou-

wen van een samenwerkingsrelatie is 

daarbij heel belangrijk. De hulpvraag 

staat centraal. Als daarbij onduide-

lijkheden zijn wordt geprobeerd om 

die te verhelderen. Samen met de 

therapeut wordt bekeken hoe verder 

te gaan en wat de mogelijkheden 

zijn. De Gestalttherapeut focust niet 

alleen op de persoon van de cliënt, 

maar ook op zijn huidige leefsituatie 

en belangrijke relaties vroeger en 

nu. Hij wordt nooit los gezien van 

zijn omgeving. De oplossing voor de 

problemen moet uiteindelijk vanuit 

de cliënt zelf komen. De therapeut 

ondersteunt, is meelevend en bondge-

noot in dat proces.

Voorop staat steeds dat het contact 

tussen de therapeut en de hulpvrager 

optimaal moet zijn. Lukt het niet om 

een goede basis voor samenwerking 

te vinden of dat de grens van de 

mogelijkheden bereikt lijkt te zijn 

dan zal Hemelaar de cliënt door-

verwijzen naar een collega of een 

andere mogelijkheid om hulp te krij-

gen voorstellen. Als vrijwilliger bij 

het Academisch Hospice Demeter in 

De Bilt heeft hij daarnaast bijzondere 

ervaringen opgedaan die hem in zijn 

praktijk van pas komen. 

Zelfonderzoek

In de Gestalttherapie wordt bewust 

niet te veel vanuit het verleden bena-

derd: geen psychoanalyses. Het hier 

en nu is belangrijk. Bewustzijn is daar 

bij het sleutelbegrip.

Ieder mens is in staat te groeien, 

meent Hemelaar. Belangrijk is zich-

zelf vragen te stellen zoals: Hoe voel 

ik mij eigenlijk hier en nu? Hoe maak 

ik of vermijd ik contact met ande-

ren? Welke negatieve dingen uit het 

verleden vragen nog steeds aandacht 

in mijn huidige situatie? Wat voel ik 

daarbij lichamelijk en wat betekent 

dat voor mij? Door zich bewust te 

worden van de eigen behoeften en 

verlangens kan de therapie een bevrij-

dend en verhelderend proces zijn. Van 

de hulpvrager wordt verwacht dat hij 

bereid is zichzelf te onderzoeken, een 

zekere nieuwsgierigheid te hebben 

en daarover in dialoog te gaan. Door 

deze inspanning groeit het inzicht in 

zichzelf. Meestal is een serie van 10 à 

15 sessies voldoende. 

Mogelijkheden

In beginsel is deze methode geschikt 

voor iedereen vanaf 17 à 18 jaar. Jon-

gere kinderen kunnen beter terecht bij 

de reguliere geestelijke gezondheids-

zorg. Dat geldt ook voor mensen met 

specifieke psychiatrische problemen 

of verslavingsklachten. Gestaltthera-

pie is door een aantal verzekerings-

maatschappijen wél en door andere 

niet in het pakket opgenomen. Wie 

meer wil weten over Gestalttherapie 

en over de mogelijkheden die Erik 

Hemelaar biedt op dit gebied kan 

terecht op www.erikhemelaar.nl.
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VVD ontmoet de kern
Bilthoven - Centrum/De Leijen

Op woensdag 25 november organiseert de VVD afdeling De Bilt een 

kernbijeenkomst met de inwoners van Bilthoven - Centrum/De Leijen in 

de Bremhorst, J. van Eijcklaan 31 te Bilthoven. Doel van de bijeenkomst 

is om de mening van de inwoners over een breed scala van onderwerpen 

te peilen. 

Belangrijk voor de inwoners zijn de verkeersproblemen in Bilthoven. 

Daarom komt uiteraard de ontsluiting van de wijk De Leijen door een tun-

nel onder het spoor aan de orde als ook de nu snel naderende ondertunneling 

van het spoor bij het NS Station. Wat is de stand van zaken? Bilthoven gaat 

de komende jaren op de schop. Wat zijn de wensen van de inwoners om de 

overlast zo gering mogelijk te maken?

Agenda

Uiteraard kunnen de inwoners meer zaken op de agenda van deze avond 

plaatsen. Zoals: hoe ervaren de inwoners van Bilthoven - Centrum /De 

Leijen de veiligheid in hun dorp en wijk? Hoe oordelen de inwoners over 

wetshandhaving en aanwezigheid van de politie? geplaatst. Kortom; de 

VVD wil graag naar de inwoners luisteren en met hen overleggen over hun 

woon- en leefomgeving. Alleen door dat samen met de inwoners te bespre-

ken krijgt men goede oplossingen.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De zaal is geopend om 19.30 uur. Voor 

verdere informatie: fractie VVD, tel. 0346 212501 of e-mail: a.doedens@

planet.nl.

Erik Hemelaar start Gestaltpraktijk in Bilthoven

door Martijn Nekkers

Vorig jaar is Erik Hemelaar begonnen met zijn Gestaltpraktijk in Bilthoven. Vanuit de beginselen van de 

Gestalt biedt hij hulp aan mensen die problemen hebben op geestelijk gebied.

Erik Hemelaar.

SKC Muzeprijs voor Maaike Schoorel
door Guus Geebel

Voorzitter Karel Jongtien van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt (SKC) reikte vrijdag 13 november in 

het gemeentehuis de SKC Muzeprijs uit aan Maaike Schoorel. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan 

inwoners van de gemeente De Bilt die zich hebben ingezet voor kunst en cultuur en bestaat uit een zilveren 

kunstwerk van Ad van Strien, een klein geldbedrag en een oorkonde.

‘De directeur van het Stedelijk Muse-

um in Amsterdam Gijs van Tuyl 

noemde jou een van de klinkende 

namen van wie hij kunst heeft aan-

gekocht’, aldus Karel Jongtien. ‘Je 

woont niet meer in De Bilt, omdat 

je carrière internationale vorm heeft 

aangenomen, maar voor ons blijf 

je de kunstenaar op wie we heel 

trots zijn.’ Maaike Schoorel woont in 

Londen, maar zegt nog steeds in De 

Bilt ingeschreven te staan.

Internationaal

Maaike Schoorel werd in 1973 in 

Santpoort geboren, maar groeide op 

in Bilthoven. Zij studeerde aan de 

Rietveld Academie in Amsterdam 

en aan het Royal College of Art in 

Londen. Haar werk is onder meer 

vertegenwoordigd in de collectie 

van het Stedelijk Museum en in de 

Saatchi Gallery in Londen. Schoorel 

had verschillende tentoonstellingen 

in binnen- en buitenland. Beeldend 

kunstenares Marjan Nagtegaal vindt 

het een eer dat zij namens de SKC 

de keuze voor Maaike Schoorel mag 

toelichten. Zij noemt het geen voor 

de hand liggende keuze, maar wel 

een waar zij volledig achter staat. 

‘Hoewel zij niet zo bekend is bij 

het grote publiek, is zij wel een 

van de opkomende namen in het 

internationale kunstcircuit. In de top 

honderd van Nederlandse beeldende 

kunstenaars staat Maaike Schoorel 

op nummer zeven bij de afdeling 

schilderkunst.’ 

Nuances

Marjan Nagtegaal vertelt dat Maaike 

Schoorel grote schilderijen maakt 

met bijna niets. ‘In haar ijle schil-

derijen grijpt zij terug op klassieke, 

vaak Nederlandse thema’s zoals het 

groepsportret, het strandgezicht, het 

landschap, het naaktmodel en het 

stilleven, maar die zijn in eerste 

instantie niet als zodanig herken-

baar. Haar voorstellingen zijn uiterst 

spaarzaam geschilderd en openbaren 

zich pas nadat je er wat langer naar 

kijkt. Maaike wil dat mensen echt 

kijken. Je ogen moeten eerst aan al 

dat wit wennen, maar na een tijdje 

ontdek je steeds meer nuances. 

Maaike zegt zelf dat de voorstelling 

niet echt herkenbaar is, maar de toe-

schouwer voelt wel dat hij of zij naar 

iets herkenbaars kijkt.’ 

Behalve de prijs zijn er ook bloemen voor Maaike Schoorel. Zij vindt de 

toekenning een hele eer.
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500 gram
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Doe mee aan de Pietenspeurtocht

Zie ook de informatie in de folder of in de winkel.

en neem deze week de gratis Pieten-aftelkalender mee!

C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 
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Het werk van het Meldpunt valt uit-

een in verschillende onderdelen. ‘De 

telefoondienst activeert de chauffeurs 

of mensen van de persoonlijke hulp-

verlening. Het Meldpunt werkt nauw 

samen met de Klussenbus waarvoor 

aanvragen worden aangenomen en 

doorgegeven. Daarnaast is er de vaca-

turebank waarin vrijwilligersorgani-

saties vacatures kunnen plaatsen. Als 

nieuwe vrijwilligers zich aanmelden 

wordt in de vacaturebank gekeken of 

er passend werk voor is. Gert Aelbers 

en Cees Stol beheren de vacature-

bank. ‘We zijn een vrijwilligersorga-

nisatie voor de gehele gemeente De 

Bilt, maar zouden graag wat meer 

voet aan de grond krijgen in Maar-

tensdijk, Groenekan, Westbroek en 

Hollandsche Rading. Als mensen uit 

die plaatsen bij ons terecht komen 

horen we vaak dat ze het jammer vin-

den dat ze het bestaan van het Meld-

punt niet eerder kenden’, vertelt Elly 

van Hedel. Gerard Versteegh doet 

de communicatie. Hij vertelt dat er 

inmiddels wel mensen uit Maartens-

dijk chauffeursdiensten verlenen. 

Hoe verder

Het werven van vrijwilligers gebeurt 

op verschillende manieren. ‘Meestal 

gaat het van mond tot mond, maar we 

maken ook reclame en staan op de 

vrijetijdsmarkt. Soms krijgen mensen 

vanuit uitkeringsinstanties het advies 

zich bij ons aan te melden als onder-

deel van een herintredingstraject. Op 

die manier hebben we ook wat jonge-

ren gehad, maar die blijven meestal 

niet zo lang’, zegt Elly van Hedel. 

Het Meldpunt heeft rond de vijftig 

medewerkers.

Dat zijn telefonisten, chauffeurs, 

hulpverleners, computerhulp, tuin-

hulp, het bestuur en de vacaturebank. 

Bij het Meldpunt bestaat onzekerheid 

over het voortbestaan. ‘We wachten 

nog op een rapport over de invul-

ling van het vrijwilligerswerk in de 

gemeente De Bilt. Onze insteek is 

om heel goed te gaan samenwerken 

met andere organisaties. Wij willen in 

ieder geval als Meldpunt doorgaan.’

Contact

De telefonisten zijn een belangrijke 

schakel tussen het Meldpunt en de 

hulpvrager. Zij beoordelen welke 

organisatie het meest voor een oplos-

sing van een vraag in aanmerking 

komt en regelen het contact. Aan-

vragers worden teruggebeld wanneer 

hulp gevonden is. De hulpaanvraag 

is heel gevarieerd. Veel aanvragen 

betreffen vervoer, maar ook allerlei 

klusjes in huis en tuin, of moeilijk-

heden met de computer horen bij de 

hulpverzoeken. Soms bellen mensen 

alleen om wat aandacht te krijgen. Bij 

psychische nood wordt doorverbon-

den naar een professionele instelling. 

Een aanvraag voor vervoer loopt via 

het Meldpunt vaak soepeler dan via 

de Regiotaxi. ‘Onze chauffeurs lopen 

vaak mee het ziekenhuis in. Er wordt 

bij de aanvraag vooraf gevraagd of 

extra hulp nodig is en in dat geval 

wordt daar rekening mee gehouden.’

Aanmelding

Een vrijwilliger kan zich altijd aan-

melden. ‘Als in de vacaturebank niet 

iets staat dat passend is, gaan we wat 

zoeken. Elly van Hedel vindt dat 

als mensen eindelijk de stap hebben 

gezet om hulp aan te bieden, je ook zo 

snel mogelijk het proces in gang moet 

zetten. Schrijnend noemt zij het wan-

neer mensen met een handicap zich 

aanmelden voor vrijwilligerswerk en 

organisaties ze dan niet willen heb-

ben. ‘Het gebeurt ook dat mensen bij 

ons komen omdat hulpverleners waar 

zij actief waren allerlei voorwaarden 

opleggen die zij niet prettig vinden. 

Wij zijn wat directer en praktischer 

ingesteld en kunnen beter improvi-

seren.’ Mensen die zich niet vast 

willen leggen kunnen ook ingeschre-

ven worden en als wij denken iets 

passends gevonden te hebben bellen 

we. Sommige klusjes zijn niet struc-

tureel, bijvoorbeeld in de tuin. Maar 

als mensen daarom vragen letten we 

wel op of het ook niet professio-

neel kan gebeuren.’ Er zijn ongeveer 

evenveel mannen als vrouwen bij het 

Meldpunt werkzaam. Chauffeurs zijn 

overwegend mannen en ook aan de 

telefoon zijn drie mannen actief. Per 

jaar komen zo’n 1500 telefoontjes 

binnen.

Contact

Aanmelding als vrijwilliger kan tele-

fonisch, maar ook door een formulier 

in te vullen dat bij de bibliotheek in 

Bilthoven verkrijgbaar is. Na de aan-

melding volgt een intakegesprek met 

iemand die deskundig is op het gebied 

waarvoor iemand zich opgeeft. Ook is 

aanmelding mogelijk via de website 

www.meldpuntdebilt.nl. Het meld-

punt is gevestigd in de bibliotheek in 

het winkelcentrum De Kwinkelier te 

Bilthoven. Op werkdagen telefonisch 

bereikbaar op 030-2287799 tussen 

9.00 en 12.00 uur. Op andere uren is 

een antwoordapparaat in geschakeld.

Meldpunt Vrijwilligerswerk 
biedt zorg zonder poespas

door Guus Geebel

Vanuit de bibliotheek in de Kwinkelier in Bilthoven bemiddelt het Meldpunt Vrijwilligerswerk 

in de gemeente De Bilt tussen organisaties en particulieren die op zoek zijn naar vrijwilligers en mensen 

die zich daarvoor aanbieden. Het Meldpunt verricht algemene vrijwilligershulp. ‘Wat wij doen is werven 

en uitzetten van vrijwilligers en echt hulp verlenen. Het is een weg bij het vinden naar laagdrempelige sociale 

zorg’, aldus penningmeester Elly van Hedel. 

V.l.n.r. Gerard Versteegh, Elly van Hedel, Liesbeth Bruinse, Cees Stol en Gert 

Aelbers

Het was zowel een informatiebij-

eenkomst als een gezellig feestje. 

Henk van Heringen, bestuurder van 

De Stichting Welzijn Ouderen, open-

de deze twaalfde mantelzorg bijeen-

komst met bewonderende woorden. 

Wethouder Mittendorff vertelde dat 

het gemeentebestuur achter het goede 

werk staat en organisatorisch de uit-

breiding van deze zorg voor de hele 

gemeente volledig zal ondersteunen. 

Lauk Spelberg en Willemien Hak, 

de consulenten van Het Steunpunt 

Mantelzorg de Bilt, spraken over het 

geweldige werk van mantelzorgers 

en het voortdurend bezig zijn van 

het steunpunt met het zoeken naar 

meer hulpverleners, want hoewel er 

in de gemeente De Bilt meer dan 

tweehonderd mantelzorgers zijn, is de 

behoefte aan meer hulp groot. 

Elke hulp helpt

Meestal worden patiënten met demen-

tie en chronische ziekten verzorgd 

door naasten. Door familieleden, 

buren en vrienden. De mantelzorger 

geeft zorg aan de direct betrokkenen. 

Dat is zwaar en kost veel energie. 

De bijeenkomsten van het steunpunt 

zijn er op gericht om tips en ideeën 

te geven aan de hulpverleners om in 

balans te blijven. Het steunpunt dat 

vrijwilligers opleidt, stimuleert ook 

anderen om te gaan helpen, want elke 

hulp helpt. Zo organiseert het steun-

punt ook regelmatig contactgroe-

pen in alle zes kernen van De Bilt. 

Aan het einde van de middag voerde 

Toneelvereniging Steeds Beter een 

hilarische sketch op die toegesneden 

was op het onderwerp van die dag. 

Voor de bezoekers was het een gewel-

dige middag met een onderwerp dat 

leeft.

Dag van de Mantelzorg in de Bilt
door Kees Pijpers

Vorige week dinsdag 10 november werden landelijk de mantelzorgers in het zonnetje gezet. Dat gebeurde die 

middag ook in De Duiventil in De Bilt. De circa veertig hulpverleners luisterden met aandacht en leefden mee 

met een sketch gespeeld door leden van toneelvereniging ‘Steeds Beter’ uit Bilthoven.

Wethouder Mittendorff met Lauk Spelberg links en Willemien Hak rechts.

Mantelzorger in ’t zonnetje
door Marijke Drieenhuizen

Vorige week maandag heeft dochter Elske van mevrouw van der Putten uit 

De Bilt een presentje gekregen uit de Wereldwinkel van wethouder Mitten-

dorff in het kader van De Week van de Mantelzorger. Elske van der Putten 

is enig kind en het enige familielid dat haar moeder nog heeft. Sinds 2005, 

na een TIA, heeft haar moeder geheugenproblemen. Met het verstrijken 

van de tijd neemt ook de afhankelijkheid van haar moeder toe. Eerst samen 

de boodschappen bedenken, daarna samen een lijstje maken, dan zelf een 

lijstje maken en vervolgens zelf de boodschappen doen en zelf deze in de 

kasten zetten. Vanwege gebeurtenissen in het verleden wil mevrouw niet 

verhuizen. Een verhuizing naar een verzorgingshuis is daarom dan ook niet 

bespreekbaar. Dat maakt dat er veel geregeld moet worden om te zorgen dat 

het verantwoord blijft dat mevrouw 

van der Putten thuis blijft wonen. 

Van Willemien Hak van het Steun-

punt Mantelzorg heeft Elske van der 

Putten veel persoonlijke begeleiding 

en praktische ondersteuning ontvan-

gen. Het presentje neemt ze mede 

daarom dan ook graag in ontvangst.

Elske van der Putten (midden) ont-

vangt uit handen van wethouder 

Mittendorff en op initiatief van Wil-

lemien Hak (links)  een presentje in 

het kader van de Dag van de Man-

telzorger.

Herfsttocht

De laatste reis van het herfstseizoen 2009 van Reisclub 55+ was een herfst-

tocht naar de Veluwe, waar weer volop is genoten van al het moois wat de 

maand november voor de liefhebber weer in petto had. De lunchpauze werd 

gehouden in het geheel na een brand in 2007 vernieuwde restaurant ‘De 

Ruggestee’ in Loenen op de Veluwe.



Vrijdag

koopavond

tot 20.00 uur

BROEKEN-VOORDEEL
DONDERDAG

19 NOVEMBER

VRIJDAG

20 NOVEMBER

ZATERDAG

21 NOVEMBER

NU

VOOR RONDE 

PRIJZEN!!!

15,-

25,-

20,-

30,-

REK MET RESTANTEN DAMES BROEKEN

DAMES

 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.

Mini chrysant bos 1,95

Geurige freesia's bos 3,95

Mini cyclaam 1,50

Sierkrans met bessen 4,95Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
Parel Promotie

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Antiek zilver vindt u bij De Zilverkamer

in Groenekan. In onze collectie o.a.

Aardbeienschaal, Aspergeschep, Amandelbakjes,

Bonbonmandjes, Broodschaal, Bestekken,

Compotelepel, Cakeschaal, Couverts,

Dienbladen, Dessertlepels, Druivenschaar,

Engelse roomkan, Etagere, Eierlepels,

Fotolijstjes, Fruitmesjes,

Geboortelepels, Groentelepel,

Haags lof bestek,

Jamlepel, Juslepels,

Kreefthaken, K Kinderbestek, Kandelaars,

Luiertangetje, Lepels,

Mokkalepels, Miniaturen,

Nijlpaard-strooiers, Notenmandje,

Olie- en azijn stel,

Pillendoosjes, P Petit-four schepjes,

Rammelaars, Roomlepels,

Strooilepels, Serviezen, Soeplepels, Sla-couvert,

Theepot, Taartschep, Theelepels, Taartvorkjes,

Viscouverts, Vazen, Vleesvorken, Visscheppen,

Wildschaar, Wijnkurken,

IJslepels,

Zoutvaatjes.

Geopend iedere woensdag van 10:00 – 17:00 uur en op afspraak

Tevens geopend op vrijdag 20 en zaterdag 21 november 10 – 16 uur

De Zilverkamer
www.dezilverkamer.nl

Kastanjelaan 3-B
Groenekan

0346-210498

06-42223747

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
CITROEN C5 BREAK 1.6 16V HDIF 110PK, D GRIJS MET, ABS, AIRB, CLIMATE C,
LEDER INT, LMV, RAD/CD, SCHUIFD, ESP, ER, CV, SB, 69.000 KM ...................................  '06 € 15.750,-

PEUGEOT
107 1.0 12V 3DRS, GEEL, RAD/CD, SB, AIRBAGS, 52.000 KM ............................................  '06 € 6.950,-
206 XT 1.4, ZWART, AIRCO, LMV, MLV, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, 90.000 KM...................  '05 € 7.495,-
206 SW 1.6 16V QUICKSILV, ZILV GRIJS, ABS, AIRCO, RAD/CD, MLV, ESP, ER, CV, 
SB, LMV, 99.000 KM ............................................................................................................  '06 € €10.950,-
206 CC 1.6 16V QUICKSILVER, ZILV GRIJS, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD,
REGENS, MLV, ABS, AIRBAGS, 25.000 KM .........................................................................  '06 € 14.750,-
306 1.6 BREAK XT, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 109.000 KM ...............  '02 € 4.950,-
307 CC 2.0 16V, ZILVERGRIJS, LEDER INT, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, MLV,
CRUISE C, PARKEERS, RAD/CD, 101.000 KM .....................................................................  '06 € 17.500,-
307 SW 1.6 HDI 110PK, GRIJS MET, CLIMATE C, ABS, ER, CV, SB, CRUISE C, RAD/CD,
LMV, REGENS, PANORAMADAK, 186.000 KM .....................................................................  '05 € 7.950,-
307 SW 2.0 16V, ZILV GRIJS MET, ABS, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB,
PANORAMADAK, PARKEERS, RAD/CD, LMV, 155.000 KM ..................................................  '04 € 8.750,-
407 SW 2.0 XS HDIF AUT, ZILV GRIJS, ZWART LEDER, ABS, LMV, CLIMATE C,
CRUISE C, RAD/CD/TEL/NAV, PARKEERS, REGENS, 170.000 KM .....................................  '05 € 11.750,-
BOXER 2.0 HDI, GEEL, SB, ER, CV, BTW AUTO , 125.000 KM ...........................................  '03 € 5.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN BERLINGO MULTISPACE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, ER, CV, 2X SCHUIFDEUR,
AIRBAGS, RAD/CD, CRUISE C, 175.000 KM .......................................................................  '03 € 5.950,-
CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ESP, RAD/CD,
REGENS, TREKH, 73.000 KM ..............................................................................................  '05 € 11.250,-
CITROËN C5 BREAK 2.0HDI 110PK, ZILV GRIJS , CRUISE C, ER, CV, SB, CLIMATE C,
RAD/CD/TEL, TREKH, ABS, AIRBAGS, DAKRAIL, 230.000 KM ...........................................  '02 € 4.950,-
FIAT SEICENTO 1.1, ZWART, RAD/CD, SB, APK T/M OKTOBER 2010, 65.000 KM ..............  '04 € 3.950,-
RENAULT MEGANE, GR. TOUR 1.6 16V, ROOD MET, ER, CV, SB, ABS,
CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD, WINTERBND, DAKDRAGERS, 139.000 KM ....................  '04 € 9.450,-
VOLVO S70 2.5 20V, BLAUW, H.LEDER, CLIMA, ABS, RAD/CD, MLV, 203.000 KM .............  '97 € 3.900,-
VOLVO V70 XC AWD, GROEN MET, ABS, CRUISE CLMV, MLV, CLIMATE C, LEDER INT,
AIRBAGS, TREKH, TRACT CONTR, RAD/CD, 218.000 KM ..................................................  '01 € 11.750,-

BUDGET CARS
RENAULT CLIO 1.2 3DRS, GRIJS MET, AIRBAGS, RAD/CD, 88.000 KM .............................  '98 € 1.950,-
PEUGEOT 106 1.6 AUT, ROOD MET, CV, SB, RAD/CD, .......................................................  '96 €  1.950,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

* Wijn proeverij

* Verkoop prachtige Riedel wijnglazen

Zie voor meer informatie:
www.passievoorproeven & www.bonkersdesign.nl

EXTRA ZATERDAG VAN 15:00 UUR TOT 17:00 UUR

Wanneer:
Tijdstip:
Waar:

Wat:

 vrijdag 20 & zaterdag 21 november 2009
 10.00 tot 17.00 uur
 Molenweg 19 Maartensdijk
  leuke kadootjes interieur accesoires van 

bekende merken

LOODS UITVERKOOP BONKERS

Wilt u 6% vast rendement op uw 

geld met 30% winstdeling 

op een investering in projecten.

“Prognose rendement 19,5%”

Ervaren partij.

Bel 0031-6-47580422 

ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

Aanbieding:
- Rimmel op het gehele assortiment o.a. 

lipsticks foundations 25% korting

- Diverse geuren nu voordelig geprijsd 
o.a. noa noa edt 30 ml van

 € 36,50 voor € 24,99
 Dolce & Gabbana light blue van 

 € 41,75 voor € 31,75

- Voor de kinderen
haal een kleurplaat van sinterklaas 

en de verdwenen pakjesboort bij ons. 
Je kunt een DVD single of poster van 

sinterklaas winnen.
Uitslag na 30 november
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Bestuursvoorzitter Han IJssennag-

ger en coördinator Dirk van Kekem 

vertellen gedreven over de plannen 

waarmee deze Biltse stichting bezig 

is. ‘Leergeld Nederland ontstond eind 

jaren negentig bij Philips. Het bedrijf 

wilde met een project verantwoord 

maatschappelijk ondernemen wat 

doen voor kinderen die niet aan soci-

ale activiteiten kunnen deelnemen’, 

aldus Han IJssennagger. Nu meedoen 

is straks meetellen, was de slogan. 

Een medewerker van Philips ging er 

fulltime via een netwerk mee aan slag 

met als doel overal in het land Leer-

geldstichtingen op te richten. 

Lokaal

Dat er nu pas een plaatselijke stich-

ting is ontstaan heeft te maken met de 

helikoptervisie die Leergeld Neder-

land had. ‘Ze vonden 100.000 inwo-

ners een mooie basis en bepaalden 

dat Zeist en De Bilt maar samen een 

stichting moesten vormen. Het klikte 

echter niet tussen de twee gemeenten, 

dus lukte dat niet. Ook veel sponsors 

zagen niets in die combinatie.’ IJssen-

nagger is toen de mogelijkheid voor 

een Biltse Stichting Leergeld gaan 

onderzoeken en dat lukte eind vorig 

jaar. ‘Toen ging het lopen.’ Hij bena-

drukt dat Leergeld Gemeente De Bilt 

een zelfstandige stichting is. ‘We heb-

ben in wezen niets te maken met een 

landelijke organisatie. Wel gebruiken 

we de formule in onze uitingen. We 

zijn een lokale stichting en richten 

ons op lokale doelen. Daarom hebben 

we ook lokale sponsors nodig.’ Coör-

dinatoren Dirk van Kekem en Meta 

van Houten hebben de dagelijkse 

leiding van de stichting. Verder is er 

een groep van intermediairs. ‘Dat zijn 

mensen die worden gerekruteerd uit 

de doelgroep zelf. Dus mensen die 

zelf vaak in een bijstandsituatie zit-

ten. Die worden waar nodig opgeleid 

en zij bezoeken de aanvragers, nemen 

de situatie op en bekijken wat Leer-

geld kan doen.’

Doelgroep

Stichting Leergeld Gemeente De Bilt 

vond voldoende mensen die zich 

wilden inzetten voor allerlei taken. 

Er kwam genoeg geld binnen om 

de stichting te laten draaien. ‘Met 

scholen zijn contacten gelegd, want 

docenten kunnen het beste beoor-

delen wie de kinderen zijn die aan 

onze doelgroep voldoen. Zij hebben, 

zeker op de basisschool, een duide-

lijk beeld van de klas en bij kring-

gesprekken waar leerlingen vertellen 

wat ze gedaan hebben al gauw in de 

gaten dat een leerling niet mee kan 

doen aan bepaalde activiteiten. Op 

dat moment willen wij graag dat die 

docent de ouders wijst op het bestaan 

van Stichting Leergeld. Aan scholen 

worden op dit moment folders en affi-

ches verstrekt. Uit ervaringen elders 

blijkt dat gemiddeld per jaar 200 

euro per kind wordt toegekend. Het 

Oranje Fonds heeft een bedrag van 

6.250 euro aan de Stichting Leergeld 

De Bilt geschonken. Dit fonds wordt 

gesteund door de Nationale Postcode 

Loterij en De Lotto. Prins Willem-

Alexander en Prinses Máxima zijn 

er beschermpaar van. Er zijn ook al 

toezeggingen van twee Lions Clubs, 

een uit Utrecht en een uit De Bilt. Zij 

gaan de komende jaren grote acties 

voor de stichting houden. Volgend 

jaar wordt een opbrengst verwacht 

tussen de 10 en 15 duizend euro. ‘Dat 

geld is direct te besteden aan hulp-

verlening.’ 

Honderd procent dekking 

‘Er zijn meerdere stichtingen die op 

dit terrein werkzaam zijn. Een daarvan 

is Stichting Jeugdsportfonds, maar als 

er in een jaar maar vijf aanvragen 

binnenkomen, op een doelgroep van 

duizend kinderen, kun je niet zeggen 

dat het functioneert. In een aantal 

gemeenten is de Stichting Leergeld 

het centrale loket. Daar komen alle 

aanvragen binnen. De activiteiten van 

de zusterinstelling in Utrecht bestaan 

voor de helft uit het helpen bij aan-

vragen van de U-pas. De doelgroep 

heeft de U-pas dus niet.’ IJssennagger 

vertelt dat Rob van Maanen, directeur 

van basisschool De Poolster, op dit 

punt heel actief is. Hij wijst ouders 

op het bestaan van de U-pas en helpt 

bij het aanvragen. ‘Samen met Van 

Maanen gaan we onder de ouders een 

enquête houden om uit te zoeken wat 

kinderen aan sport doen. Het nadeel 

van de U-pas is dat alleen betaald 

wordt voor instellingen waarmee een 

overeenkomst bestaat. Dus de voet-

balclub wel en de hockeyclub niet. 

En dan nog alleen voor de contributie. 

Dan heb je nog geen voetbalschoenen 

of shirtje. De Stichting Jeugdsport-

fonds betaalt alleen voor teamsport. 

Bij al die organisaties vallen gaten. 

Wat wij doen is de ouders eerst hel-

pen de bestaande voorzieningen te 

gebruiken en als er dan nog een gat 

is vullen wij dat aan. We proberen tot 

honderd procent dekking te komen 

voor sociale activiteiten, sport maar 

ook cultuur.’ Schoolkosten noemt Van 

Kekem  een speciaal onderwerp. ‘Als 

een kind om financiële redenen niet 

meekan met een schoolreisje, kan 

daar sociale uitsluiting door ontstaan 

en dan helpen wij.’ Door de crisis of 

door gescheiden ouders kunnen kin-

deren zo maar is die situatie terecht 

komen. Dan is er veel minder inko-

men en vallen ze opeens binnen onze 

doelgroep. Wij richten ons op de 

kinderen en kijken niet of de ouders 

er schuld aan hebben. Voor ons is 

van belang dat onze klanten niet 

gaan opvallen, dus is het misschien 

wijs dat wij geld overmaken naar een 

instelling van sport of cultuur en dat 

de klant er niets mee te maken heeft’, 

aldus Dirk van Kekem. ‘De veldwer-

kers zijn het belangrijkst.’

Voor informatie over de Stichting 

Leergeld Gemeente De Bilt: de heer 

Han IJssennagger tel. 030-2291437.

Stichting Leergeld 
houdt iedereen bij de les

door Guus Geebel

Sociale uitsluiting doordat ouders activiteiten van hun kinderen niet kunnen betalen. De Stichting Leergeld 

Gemeente De Bilt wil dat voor de duizend kinderen die daarmee in de gehele gemeente De Bilt te maken

hebben voorkomen met doelgerichte ondersteuning. De stichting is inmiddels operationeel

en verwacht vanaf 1 december aanvragen te kunnen behandelen. 

Dirk van Kekem en Han IJssennagger (rechts).

Kleurrijke expositie in 
traverse gemeentehuis

Vrijdag 13 november vond in de Mathildezaal van het gemeentehuis 

de opening plaats van een tentoonstelling van het werk van de 

kunstenaar Wouter Stips (65). Onder het motto ‘Ik schilder wat ik 

zelf graag zou willen dromen’ exposeert Stips schilderijen, grafieken 

en ruimtelijk werk in glas, staal en hout.

‘Gisteren was het al feest toen Wou-

ter met zijn vrolijke kleurrijke werk 

aankwam’, vertelt Dorja Egberts 

bij de opening. De Stichting Kunst 

en Cultuur (SKC) organiseert de 

exposities in het gemeentehuis. Voor 

Wouter Stips is het een genoegen 

hier te mogen exposeren. ‘De ruimte 

heeft niets van een gemeentehuis, 

meer van een museum.’ Over de 

grote houten beelden zegt hij: ‘Die 

lijken heel ingewikkeld en dat zijn 

ze ook. Het mooiste beeld staat bij 

de ingang van het gemeentehuis. 

Dat maakt mensen vrolijk.’ Wouter 

Stips vindt het geweldig dat kunst 

mensen kan raken en iets positiefs 

met ze kan doen. ‘Dat is voor mij bij wat ik maak het allerbelangrijkste.’ 

Hij heeft ook boeken geschreven, want als hij aan het schilderen is komen 

er teksten bij hem op. 

De expositie is tot en met 5 januari tijdens kantooruren in de traverse van 

het gemeentehuis te bezichtigen.(GG)

Het vrolijk makende beeld bij de ingang van het gemeentehuis.

Kunstenaar Wouter Stips bij een van 

zijn werken.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Dat de ‘Blauwkapelscheweg’, de ‘Boschlaan’, de ‘Groenekanscheweg’, 

de ‘Soestdijkscheweg’ enz. nu worden herdoopt naar resp. ‘Blauwkapelse-

weg’, ‘Boslaan’, ‘Groenekanseweg’ en ‘Soestdijkseweg’; daar kan ik inko-

men (Biltbuis, De Vierklank, 11 november). De ‘sch’ zijn in deze gevallen 

immers in modern Nederlands komen te vervallen. 

Maar dat de ‘Vuursche Dreef’, ‘Vuurschepad’, ‘Vuursche Steeg’ en 

‘Vuurscheweg’ worden herdoopt naar resp. ‘Vuurse Dreef’, ‘Vuursepad’, 

‘Vuurse Steeg’ en ‘Vuurseweg’ vind ik veel minder logisch. Al deze namen 

verwijzen n.l. naar het dorpje ‘Lage Vuursche’ en voor zover mij bekend is 

de Gemeente Baarn niet voornemens om het dorp te herdopen naar ‘Lage 

Vuurse’. 

Met koningin Beatrix als toekomstig bewoner van het dorp schat ik in dat 

‘Lage Vuursche’ voor een hele lange tijd nog gewoon met ‘sch’ zal blijven 

geschreven worden. Zonder die ‘sch’ oogt ‘Lage Vuurse’ toch wat minder 

chique (ofwel ‘sjiek’). En een beetje chique mag een aanstaand Koninklijk 

Dorp toch wel zijn?

Mijns inziens kan de gemeente De Bilt in deze dure tijd dus een beetje aan 

kosten besparen en de bordjes die verwijzen naar ‘Lage Vuursche’ gewoon 

zo laten; dus met lekker ouderwetse ‘sche’.

Jeroen van den Berg

Lage Vuursche

Op woensdag 25 november 2009 

organiseert het Groenhorst College 

Maartensdijk aan de Dierenriem 2 

een rommelmarkt in de kantine van 

de school van 14.00 tot 20.00 uur. 

Een deel van de opbrengst gaat naar 

Miescisko, de zusterstad van Maar-

tensdijk, waar de school nauwe ban-

den mee heeft. Een ander deel gaat 

naar een opvanghuis voor dieren van 

mensen die in geestelijke nood zijn 

en op dat moment niet zelf voor hun 

huisdier kunnen zorgen. Deze organi-

satie is afhankelijk van vrijwilligers 

en giften. 

Op de rommelmarkt vindt men onder 

andere antiek, curiosa, huishoudelijke 

artikelen, elektronica, boeken, cd’s, 

dvd’s en speelgoed. Voor de kinderen 

zijn er verschillende spelletjes te doen 

zoals sjoelen, bliklopen, ringgooien 

en meer. Ook is er een grabbelton 

voor de allerkleinsten. Om de inwen-

dige mens wat te versterken zullen er 

soep en broodjes verkocht worden. 

Alles komt ten gunste van het goede 

doel.

Rommelmarkt op het Groenhorst College 



Doe nu de gratis

BLOEDSUIKERTEST

IN UW APOTHEEK

Kijk op www.apotheekmaertensplein.nl voor meer informatie

Openingstijden:

ma t/m vr 8.30 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 14.00 uur

Tel.: 0346-210605

donderdag 19 november
9.00 - 12.00 uur

13.00 - 17.30 uur
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De basiszorg in het verpleeghuis is in 

handen van professionele medewer-

kers. Daarnaast heeft St. Elisabeth 

ook een groot aantal vrijwilligers tot 

haar beschikking. Deze mensen stel-

len in meer of mindere mate hun vrije 

tijd beschikbaar om hun medemens te 

helpen. Ook St. Elisabeth heeft van 

tijd tot tijd een aanvulling nodig van 

het bestand vrijwilligers. Wij spreken 

erover met vrijwilligerscoördinator 

Marianne Woud.

Aandacht

Marianne Woud: ‘Vrijwilliger zijn in 

St. Elisabeth betekent extra aandacht 

schenken aan onze bewoners om hen 

een zo plezierig mogelijk verblijf in 

ons huis te bieden. Voor de continu-

iteit is het prettig dat een vrijwilliger 

liefst eenmaal per week maar mini-

maal eenmaal per twee weken aan-

wezig is. Het is ook mogelijk om op 

oproepbasis te functioneren. Er wordt 

dan een beroep op de vrijwilliger 

gedaan bij incidentele activiteiten’.

Marianne noemt een aantal van de 

vrijwilligerstaken in St. Elisabeth, 

waartoe de vrijwilliger zich aange-

trokken kan voelen: ‘Gastvrouw- of 

heer in onze dagbesteding Boshuis 

voor (licht) dementerenden, Boshuis 

Buitenhof of creatieve vrijwilligers 

die samen met onze gasten willen 

tekenen, schilderen, handwerken, 

etc.’. Het blijft hier niet bij, want 

enthousiast vervolgt zij met het noe-

men van andere taken zoals het serve-

ren van lunch of diner tijdens feest- en 

verjaardagen, het intern vervoer van 

bewoners naar de kapper of pedicure 

en het begeleiden van bewoners bij 

ziekenhuisbezoek.

Dieren

En ook dan is de lijst nog niet uit-

geput. Marianne Woud: ‘Ook zijn er 

nog incidentele dingen, zoals bege-

leiding bij de Avondvierdaagse of 

op Koninginnedag of bij muziekuit-

voeringen in de kapel en het jaarlijks 

zomerfeest. Maar eigenlijk valt over 

alles te praten. In een verpleeghuis 

als St. Elisabeth is altijd wat te doen, 

waarbij wij eigenlijk niet zonder de 

onmisbare hulp van vrijwilligers kun-

nen. En je loopt het risico, wanneer 

je alles wilt benoemen je ook weer 

dingen gaat vergeten. Laten belang-

stellenden maar contact opnemen. Ik 

ben er zeker van, dat we alle aan-

geboden handen kunnen gebruiken 

en er niet een zullen afwijzen’. Ter 

onderstreping daarvan noemt ze toch 

voor alle zekerheid ook nog even 

het onderhoud van tuin en terras, het 

verzorgen van de dieren (konijnen, 

kippen, schapen), het rijden van de 

rolstoelbus en het wandelen met de 

bewoners.

Scholing en waardering

Jaarlijks biedt St. Elisabeth haar vrij-

willigers de mogelijkheid hun kennis 

uit te breiden door het geven van 

verschillende workshops en lezingen. 

Iedere vrijwilliger wordt persoon-

lijk uitgenodigd om hieraan deel te 

nemen. St. Elisabeth heeft haar vrij-

willigers hoog in het vaandel staan, 

gedurende het jaar worden er ver-

schillende uitstapjes en activiteiten 

voor de vrijwilligers georganiseerd. 

Een gezellig dagje uit met elkaar en 

roeien op de Loosdrechtse plassen is 

een voorbeeld hiervan. 

Contact

Is de interesse gewekt, aarzel dan 

niet om contact op te nemen met 

vrijwilligerscoördinator, Mw. Mari-

anne Woud. In St. Elisabeth kent men 

geen leeftijdsgrens voor vrijwilligers; 

iedereen die op zijn of haar manier 

een steentje kan en wil bedragen is 

van harte welkom. 

Marianne Woud is op dinsdag van 

9.00 tot 15.00 uur aanwezig en telefo-

nisch bereikbaar onder nummer 035 

6668344 of per e-mail: m.woud@

beukenstein.nl

St. Elisabeth zoekt vrijwilligers
door Henk van de Bunt

St. Elisabeth in Lage Vuursche is een klein en gemoedelijk verpleeghuis met 67 bewoners waar een duidelijk 

accent op kwaliteit en persoonlijke aandacht ligt. De bewoner vindt er een prettig -tijdelijk-  thuis en 

medewerkers werken er graag. Het huis ligt net buiten het dorp, in de prachtige bossen van Lage Vuursche 

en is omringd met een mooie tuin. Op het terrein bevinden zich verschillende terrassen en een dierenweide.

Ook muziekuitvoeringen in de kapel, zoals dit optreden van een Byzantijns 

Koor zaterdag 7 november kunnen eigenlijk alleen maar doorgaan met de 

hulp van vrijwilligers.

In 2008 is door een aantal enthousias-

te muziekliefhebbers Stichting Mezzo 

Forte Piano opgericht. Doel van deze 

stichting is het klassieke muziekleven 

onder de aandacht te brengen bij een 

breed publiek, het muziekonderwijs 

te bevorderen en te stimuleren door 

middel van concerten, masterclasses, 

lezingen en workshops.

Het eerste concert heeft onder grote 

belangstelling (ruim 300 luisteraars) 

op 20 november 2008 in het RIVM 

gebouw in Bilthoven plaatsgevonden. 

Zo'n 30 jaar geleden speelden op 

deze locatie internationaal vermaarde 

musici zoals Jorge Bolet en Youri 

Egorov. Er zijn zelfs opnamen van 

het concert van eerstgenoemde. De 

artistieke leiding van de stichting is in 

handen van pianist Misha Fomin.

Het concert op 26 november wordt 

mede mogelijk gemaakt door de 

gemeente de Bilt, het Elise Mathil-

de fonds en het Johan Huibregtsen 

fonds. Het RIVM is gelegen aan de  

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 te 

Bitlhoven. De aanvang is om 20.00 

uur. De entreekosten zijn 10 euro. 

Reserveren kan per e-mail: mezzo-

fortepiano@gmail.com of telefonisch 

030 2280908. Informatie is verder te 

vinden op www.mfpiano.nl.

Bijzonder Kamermuziekconcert 
in Bilthoven

De Stichting Mezzo Forte Piano (MFP) organiseert i.s.m. de Kunstcommissie van het RIVM een muzikale 

avond op donderdag 26 november in het RIVM te Bilthoven. De internationaal vermaarde musici van het 

Atrium Strijkkwartet spelen een boeiend, meeslepend Frans - Russisch programma. Uitgevoerd zullen 

worden werken van S. Rachmaninof, D. Shostakovich en na de pauze het Kwintet van César Frank m.m.v. 

de pianist Misha Fomin.

Het Atrium Strijkkwartet concerteert op 26 november a.s.

Zinvolle
Informatieavond Epilepsie

door Marijke Drieenhuizen

Dertig mensen die gebruik maken van de diensten van Apotheek Maer-

tensplein en die anti- epileptica gebruiken zijn onlangs aangeschreven met 

het verzoek om deel te nemen aan de door de apotheek georganiseerde 

Informatieavond over Epilepsie. Tien mensen hebben gevolg gegeven aan 

deze uitnodiging. Het werd een interessante avond, waar alle deelnemers 

een of meerdere nieuwe feiten hebben gehoord waarmee ze verder kun-

nen. Een belangrijk onderdeel van de avond was het verhaal van Monica 

Warbroek epilepsiepatiënt en schrijfster van het boek ‘In balans uit balans 

- Vrouwen en hun epilepsie’,. In duidelijke taal legde ze haar ervaringen 

uit, waarbij ze ook haar gevoelens en emoties deelde met de aanwezigen. 

Eén van de vervelende zaken die epilepsiepatiënten treffen is de bijwerking 

van medicijnen. Een vaak gehoorde opmerking is dat bijwerkingen niet te 

vermijden zijn. Gelukkig denken anderen daar anders over. Verteld werd dat 

professor Aldenkamp onlangs een speciale vragenlijst ontwikkeld heeft die 

meegenomen kan worden naar de behandelend arts. Hij kan dan direct zien 

welke medicijnen mogelijk deze bijwerking veroorzaken, waarna wellicht 

een andere medicatie voorgeschreven kan worden, zonder de vervelende en 

vaak beperkende bijwerkingen. Voor geïnteresseerden: deze vragenlijst is te 

vinden op www.stepped-care.nl

Monica Warbroek, zelf epilepsiepatiënt, deelde ervaringen en emoties.

Tolakkerweg 138
035-5771425  www.groenrijk.nl
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Dit heeft als gevolg dat Duitsland 

haar wereldrecord van 120.566 

breaks al na een maand moet afstaan 

aan de Nederlandse Wereldwinkels. 

Het nieuwe wereldrecord is tevens 

een ludiek cadeau voor het 40 jarig 

bestaan van de Wereldwinkels. De 

Wereldwinkels hebben de Fair Kof-

fiebreak campagne niet alleen onder 

de aandacht gebracht in de winkels, 

maar ook via sociale netwerken als 

Hyves, Twitter, Facebook en Linke-

dIn. Een groot aantal bedrijven en 

overheden heeft zich ingezet en de 

fair koffiebreaks van hun medewer-

kers aangemeld. Rabobank Nederland 

schenkt fairtrade koffie en heeft met 

haar werknemers een aanzienlijke bij-

drage geleverd aan het wereldrecord: 

het bedrijf registreerde 112.000 fair 

koffie breaks. Maar ook op het Minis-

terie van Buitenlandse Zaken wordt 

fairtrade koffie gedronken. In de Fair-

trade week zijn daar 25.000 fairtrade 

kopjes uitgeschonken. Daarnaast heb-

ben veel huishoudens en midden- en 

kleinbedrijven en niet te vergeten de 

vrijwilligers van de Wereldwinkels, 

ook die in De Bilt, bijgedragen aan 

het wereldrecord.

De Bilt

Luus de Graaf van de Wereldwinkel 

in De Bilt (Looydijk) vertelt: ‘Wij 

hebben meegedaan aan de fair kof-

fiebreak en hebben in de fairtrade-

week de bezoekers van de Wereld-

winkel een kopje koffie aangeboden. 

Het verbruik hebben we genoteerd 

en tevens hebben wij de bezoekers 

gevraagd op een formulier de door 

hen gebruikte kopjes thee, koffie en 

glazen sap te noteren. Die cijfers zijn 

doorgestuurd naar het centrale punt. 

Wij achten zo'n wereldrecord een 

mooi middel om fairtrade weer eens 

extra onder de aandacht te brengen. 

Wij zijn nu extra hard bezig om 

bedrijven te stimuleren tot het schen-

ken van fairtradekoffie en thee. De 

fairtradeweek is in De Bilt heel suc-

cesvol verlopen. Restaurant De Witte 

Zwaan is door ons gestimuleerd in de 

fairtraderestaurantweek een fairtrade-

menu te serveren met daarbij fairtrade 

wijn. Het restaurant is enthousiast en 

overweegt hier structureel mee door 

te gaan. Wij zijn daar heel trots op. 

Supermarkten en andere levensmid-

delenwinkeliers hebben vers fruit en 

bloemen geleverd voor de etalage 

die we hadden. Buurthuis 't Hoekie 

heeft tijdens de maandelijkse maaltijd 

fairtradewijn geschonken. Dat is ook 

gebeurd bij bijvoorbeeld het bridgen 

tijdens de fairtradeweek. Wij zijn 

er trots op dat veel supermarkten in 

toenemende mate fairtradeproducten 

verkopen’.

Maartensdijk

Gerda Zanting vertelt namens de 

Maartensdijkse vrijwilligers: ‘De 

vrijwilligers van de Wereldwinkel De 

Bilt en de mensen van ons kleine 

Wereldwinkeltje in Dijckstate en de 

kerken in Maartensdijk (Ontmoe-

tingskerk) en Hollandsche Rading 

(Kapel) hebben regelmatig contact 

met elkaar en Maartensdijk koopt 

via De Bilt de Food in. Er is geen 

concurrentie tussen de beide vestigin-

gen. In Maartensdijk wordt de fair-

trade koffie ook geschonken in de St. 

Maartens- en de Ontmoetingskerk. In 

Maartensdijk hebben we niet zoveel 

mogelijkheden om aan diverse acties 

mee te doen, die wel in de Bilt gedaan 

kunnen worden’.

Niet genoeg

Koffie is wereldwijd het meest ver-

handelde landbouwproduct. In tachtig 

landen in Azië, Afrika en Zuid-Ame-

rika verbouwen 25 miljoen koffieboe-

ren, meestal kleinschalig, koffie. Nog 

steeds werken veel van hen onder de 

kostprijs. Inmiddels is ongeveer een 

kwart van de koffie in Nederland 

duurzaam verbouwd. Best veel maar 

nog niet genoeg. De Wereldwinkel wil 

dat consumenten en bedrijven zoveel 

mogelijk fairtrade koffie schenken, 

zodat de koffieboeren eerlijk loon 

naar werken krijgen! Fairtrade koffie, 

herkenbaar aan het fairtrade logo, is 

behalve bij de Wereldwinkel ook te 

koop bij veel supermarkten en andere 

winkels. Met de verkoop van fair-

trade producten investeren de Wereld-

winkels in een leefbare wereld voor 

iedereen. Elk product uit het assorti-

ment is met zorg en volgens fairtrade 

criteria geproduceerd en ingekocht. 

Ondernemers in ontwikkelingslanden 

krijgen op deze manier toegang tot de 

Europese markt en daarmee de kans 

een beter bestaan op te bouwen. De 

12.500 vrijwilligers in 375 Wereld-

winkels maken hiermee duidelijk dat 

het in de wereld ook anders kan. Dat 

armoede wel bestreden kan worden. 

Koop je een cadeau in één van deze 

winkels, dan draag je daaraan bij. 

Wereldrecord fairtrade koffiebreaks
door Henk van de Bunt 

De Wereldwinkels hebben het wereldrecord Fairtrade koffiebreaks veroverd. Op initiatief van de 

Wereldwinkels kon elke Nederlander tijdens de Fairtrade week van 29 oktober tot en met 7 november 

‘wereldrecordhouder’ worden door thuis, op kantoor of in de stad fairtrade koffie, thee of sap te drinken. 

Maar liefst 31.006 Nederlanders hebben in totaal 313.316 fairtrade kopjes koffie, thee of sap gedronken. 

Ook de vrijwilligers in De Bilt en Maartensdijk hebben zich hierbij gemanifesteerd.

Luus de Graaf : ‘Wij achten zo'n wereldrecord een mooi middel om fairtrade 

weer eens extra onder de aandacht te brengen. Wij zijn nu extra hard bezig om 

bedrijven te stimuleren tot het schenken van fairtrade koffie en thee. 

Gerda Zanting (links) naast v.l.n.r. 

Henny de Korte en Riet Schuurman: 

’In Maartensdijk wordt de 

fairtrade koffie ook geschonken 

in de St. Maartenskerk en de 

Ontmoetingskerk’.

De gemeente heeft in 2004 het voor-

malige MOB terrein gekocht. Maar ze 

kon er niets mee omdat het vanwege 

een recht op erfdienstbaarheid, alleen 

mocht worden gebruikt voor militaire 

doeleinden. De erfdienstbaarheid is 

in 1953 opgelegd toen een deel de 

grond aan Defensie werd verkocht 

op voorwaarde dat het terrein alleen 

voor militaire doeleinden zou worden 

gebruikt. Eind jaren ‘50 is de rest van 

zijn grond aan de gemeente verkocht 

en zijn er de woonwijken Branden-

burg en Weltevreden gebouwd. De 

erfdienstbaarheid is bij de verkoop-

transacties nooit geschrapt. Daardoor 

hadden heel veel huiseigenaren daar 

nog altijd recht op. Een groot deel 

van de eigenaren is in 2005 inge-

gaan op het schikkingsvoorstel van 

de gemeente. Als ze afzagen van hun 

recht op erfdienstbaarheid, kregen 

ze 100 euro. Tussen de gemeente 

en enkele particuliere huiseigenaren 

loopt nog een procedure over scha-

deloosstelling naar aanleiding van 

het opheffen van de erfdienstbaar-

heid. Dit proces kan nog enige tijd in 

beslag nemen, maar staat de ontwik-

keling van het bedrijvenpark niet in 

de weg. 

Moeilijkheden

De ontwikkeling van het groene 

bedrijvenpark heeft nogal wat moei-

lijkheden en vertragingen gekend. Zo 

heeft de procedure rond het bestem-

mingsplan een aantal jaren in beslag 

genomen. Het ongeluk met de sloop 

van de bunker op 7 juli 2008 kwam 

daar nog eens bovenop. Nu de raad op 

29 oktober jongstleden na alle onder-

zoeken en verkenningen een keuze 

heeft gemaakt voor de toekomst van 

de bunker, door deze te laten staan 

en een bedrijf te zoeken dat deze 

kan inpassen in de bedrijfslocatie, is 

weer een belangrijke belemmering 

opgeheven. De bodemverontreiniging 

op grote delen van het terrein was 

ook een probleem. Inmiddels wordt 

de laatste hand gelegd aan de volle-

dige sanering van de bodem van het 

zuidelijk deel van het bedrijvenpark. 

Met het opheffen van de erfdienst-

baarheid, na een proces van enkele 

jaren, is ook het laatste obstakel voor 

de ontwikkeling van bedrijvenpark 

Larenstein verdwenen. 

Uitgifte kavels

De gemeente De Bilt is blij dat alle 

obstakels nu uit de weg zijn geruimd. 

De kavels op het zuidelijk deel van 

het bedrijvenpark kunnen nu zon-

der bezwaar worden verkocht. De 

gemeente verwacht eind 2009 de eer-

ste koopcontracten voor kavels op het 

zuidelijk deel te kunnen afsluiten. 

Henk van Asch, van Stichting Bedrij-

venterrein De Bilt is vooral opge-

lucht: ‘Het is lange tijd spannend 

geweest rond de ontwikkeling van 

het bedrijvenpark. Procedures rond 

het bestemmingsplan, het probleem 

met de bunker en het opheffen van 

de erfdienstbaarheid hebben veel tijd 

gekost. Voor de bedrijven heeft het 

wachten lang geduurd. De problemen 

op de huidige locaties van bedrijven 

die naar Larenstein willen verhuizen, 

worden steeds nijpender. Daarom zijn 

we blij dat niets de ontwikkeling 

van het bedrijvenpark meer in de 

weg staat. Nu gaat het volle kracht 

vooruit!’

Erfdienstbaarheid Larenstein opgeheven

Het laatste obstakel in de ontwikkeling van bedrijvenpark Larenstein is opgeruimd. In juli heeft de 

rechtbank de vervroegde onteigening van de erfdienstbaarheid die rustte op voormalige MOB terrein aan de 

Groenekanseweg uitgesproken. Inmiddels is dit vonnis onherroepelijk en is het ingeschreven bij het Kadaster. 

Nu staat niets de ontwikkeling van bedrijvenpark Larenstein meer in de weg.

De ontwikkeling van bedrijvenpark Larenstein, gezien vanaf de 

Groenekanseweg.

Start Activo Kit met presentaties 

voor jongeren

Wil je hulp bij huiswerk, nieuwe vrienden maken of samen boeken lezen? 

Kom dan op 25 november naar de presentaties van Activo Kit bij WVT, 

Talinglaan 10 in Bilthoven. Van 3 tot 4 uur is er een presentatie voor kin-

deren van 6 tot en met 9 jaar en van 4 tot 5 uur is er een presentatie voor 

jongeren van 10 t/m 15 jaar. Met muziek, spel en verhalen wordt de wereld 

verkend.

Activo Kit (activiteiten voor kinderen thuis) is een programma met huis-

werkgroepen, leesgroepen, maatjesgroepen en het zelf organiseren van 

activiteiten voor jongeren van 10 t/m 15 jaar. Alle activiteiten vinden plaats 

in groepjes van maximaal 6 kinderen onder leiding van één van de ouders 

en een vrijwillige activiteitencoach. Voor kinderen van 6 t/m 9 jaar zijn er 

algemene activiteitengroepen. Voor de deelnemers worden er in de periode 

van 2 december tot en met 13 januari wekelijks activiteiten georganiseerd. 

Het programma is: Op 2 december surprises maken. Op 9 december een 

spelletjesmiddag thuis. Op 16 december koken thuis. In de kerstvakantie 

kan een uitstapje worden gemaakt naar een museum, bioscoop of de ijs-

baan. Op 6 januari is er een gedichtenmiddag thuis en op 13 januari is de 

afsluiting. De huiswerkgroepen en leesgroepen voor jongeren van 10 t/m 

15 jaar vinden 10 keer wekelijks plaats en de maatjesgroepen 5 keer met de 

mogelijkheid van verlenging met nog 5 keer. De deelnamekosten bedragen 

€ 5,=. Alleen het zelf organiseren van activiteiten is gratis. Voor het project 

worden nog vrijwillige activiteitencoaches en ouders, die hun huis beschik-

baar willen stellen, gezocht. Aanmelden is mogelijk voor en na de presen-

taties op 25 november (vanaf half 3), of telefonisch via tel. 030-2257270 of 

06-29381323. Meer informatie is ook te vinden op www.activokit.nl.
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In bijna al haar facetten werd Maar-

tensdijk gepresenteerd. Het bezoek 

was degelijk voorbereid door een 

groep enthousiaste Maartensdijkers 

onder leiding van Wijkcontactambte-

naar Lianne Oosterlee. Via het Wijk- 

en dorpsgericht werken probeert het 

college de invloed en de betrokken-

heid van de bewoners bij hun eigen 

woon- en leefgemeenschap te vergro-

ten. Een belangrijk onderdeel van deze 

werkwijze is directe communicatie 

tussen burgers en bestuur. Die directe 

communicatie werd mede mogelijk 

gemaakt door eerdere berichtgevin-

gen in De Vierklank waarbij telkens 

een oproep werd gedaan om knelpun-

ten, vragen en suggesties in te die-

nen. Van deze mogelijkheid hebben 

meerdere mensen gebruik gemaakt. 

Tijdens het afsluitende halfuurtje 

konden zij direct hun ingediende punt 

bespreken bij de burgemeester of de 

nog aanwezige wethouders. 

Welkom

Pastor Gerard de Wit heette het col-

lege namens de werkgroep welkom 

in het Hervormd Centrum achter de 

Hervormde kerk aan de Dorpsweg. 

In zijn welkomstwoord sprak hij: ‘Er 

liggen vele drempels dwars op de 

wegen die ons verbinden, misschien 

zijn ze niet alleen een verkeersteken 

maar ook een symbool: het kost wat 

hobbels om ons te bereiken, maar als 

u er eenmaal bent dan valt er veel te 

ontdekken. Is het u wel eens opgeval-

len hoeveel mensen hier elkaar groe-

ten, hoe professioneel vrijwilligers 

hier in allerlei vormen dienstbaar 

zijn, hoeveel cursussen en verenigin-

gen hier zijn, hoe vaak hier reisbussen 

vertrekken en hoe hier genoten wordt 

van cultuur, natuur en nog veel meer? 

Ik wens u enkele inspirerende uren!’. 

Kerken

De kerkelijke betrokkenheid in Maar-

tensdijk is groot. Het dorp kent drie 

geloofsgemeenschappen met een 

groot aantal leden.

Johan van Stralen vertelde kort het 

verhaal rond de parochiegemeen-

schap in Maartensdijk. ‘In Maartens-

dijk is de parochie van Sint Maarten 

een fenomeen: ze ontleend haar gren-

zen niet aan het dorp Maartensdijk 

maar aan de voormalige gemeente 

Maartensdijk. Haar kracht ligt niet 

in haar getal maar in haar samen-

hang. Ze verdient haar faam vooral 

doordat ze samen deelt en zo past 

haar naam bij haar naamgever en 

patroon: Sint Maarten, de man van 

de gedeelde mantel. Wij zijn een 

gemeenschap met 495 welbewuste 

leden die actief deelnemen aan deze 

katholieke gemeenschap. Onze groot-

ste wens zetten wij ook hier weer 

centraal: de realisatie van een door 

ons al zo lang gewenste algemene 

begraafplaats’. Rene Alkema is pre-

dikant van de Protestantse Gemeente 

Maartensdijk-Hollandsche Rading. 

Hij vertelde: ‘Onze gemeente telt 

700 leden die gebruik maken van 

de Ontmoetingskerk in Maartensdijk 

en de Adventkapel in Hollandsche 

Rading. Onze kerk is een kerk-in-het-

dorp. We komen elkaar niet alleen 

op zondag tegen, maar ook door-

deweeks in de winkel, bij de sport-

vereniging, op het schoolplein, etc. 

Daardoor, vanwege dat kerk-in-het-

dorp, is er bij ons veel aandacht voor 

het omzien naar elkaar. Bezoekjes, 

een bloemengroet, een kaartje naar 

iemand in het ziekenhuis: het is bijna 

allemaal vanzelfsprekend. Maar toch 

proberen ook wij betekenis te hebben 

voor het dorp, zichtbaar te zijn in 

het dorp. We proberen een open en 

gastvrije kerk te zijn. Waarbij we niet 

alleen oog hebben voor onze eigen 

leden, maar verder kijken. Contact 

zoeken met de katholieke parochie, 

om ook samen activiteiten en zelfs 

erediensten te organiseren. In onze 

eigen kerk ruimte beschikbaar stel-

len voor een ander kerkgenootschap. 

Activiteiten organiseren, die met zin 

en zingeving te maken hebben, die 

voor eigen kerkleden, maar ook voor 

andere belangstellenden openstaan. 

Zo proberen we heel kort gezegd, 

voor ons zelf en voor anderen kerk te 

zijn in het dorp Maartensdijk’. Gert 

Mulder sluit vervolgens de rij met 

zijn verhaal over het kerkelijk leven 

van de Hersteld Hervormde Kerk. 

‘Wij hebben 349 doopleden en 320 

belijdende leden en hebben momen-

teel geen eigen predikant. Maar wel 

elke zondag twee diensten: ’s mor-

gens zit de kerk vol met 450 mensen 

en in het ernaast gelegen gebouw 

luisteren ook nog eens 50 mensen 

mee. Na de ochtenddienst wordt er 

door 100 kinderen in de leeftijd van 4 

tot 12 jaar deelgenomen aan de zon-

dagsschool. Doordeweeks bezoeken 

60 jongeren de twee jeugdverenigin-

gen en wordt er catechisatie gegeven. 

Verder is er eenmaal per maand een 

lidmatenkring en een ouderenmiddag. 

Wij vormen een levendige gemeente 

met heel veel vrijwilligers’. 

Thomashuis en Zorgboerderij

Het gezelschap loopt, na een bezoek 

aan de kerk, naar het Thomashuis. 

Hier worden ze ontvangen door Nat-

halie van Middelkoop. Samen met 

haar echtgenoot vormen zij het zor-

gechtpaar van Thomashuis Maar-

tensdijk. ‘Wij wonen met onze drie 

kinderen in deze prachtig verbouwde 

boerderij samen met acht jonge men-

sen met een verstandelijke beperking. 

Samen willen wij hier leven en zo 

mogelijk oud worden. De groep raakt 

al aardig gewend en onderling ver-

loopt het prima. De bewoners helpen 

elkaar waar mogelijk en groeien in 

die rol waarin ze iets kunnen beteke-

nen voor een ander. Wel vinden wij 

dat in Maartensdijk weinig of geen 

sociale activiteiten voor deze doel-

groep worden aangeboden’. Wethou-

der Mittendorff reageerde direct door 

te verwijzen naar het project MENS, 

waarbinnen wellicht mogelijkheden 

zijn. Wouter van Oostrum van Zorg-

boerderij Nieuw Toutenburg vertelde 

vervolgens al vier dagen per week 

geopend te zijn. Op zijn zorgboerderij 

wordt dagbesteding en leerwerktra-

jecten aangeboden. Volgend jaar wil-

len ze een kleine landwinkel openen 

waarin ze hun eigen gekweekte pro-

ducten kunnen verkopen. ‘Ik hoop 

dat de gemeente mee wil denken met 

onze plannen voor de toekomst en de 

ontwikkeling van de zorgboerderij’, 

sloot hij zijn verhaal af. 

Sport

In de sportaccommodatie de Vierstee 

wordt de Maartensdijkse sport gepre-

senteerd. Cornelis Kronenburg houdt 

een korte inleiding en vertelt dat het 

dorp 10 sportverenigingen telt. Het 

gezelschap krijgt van de aanwezige 

jonge dansers van GYMMA twee 

dansjes te zien en kijkt vervolgens 

even bij de trainingen van korfbal-

vereniging Tweemaal Zes. ‘Natuur-

lijk moet daarbij wel even vermeld 

worden dat het eerste uitkomt in de 

hoofdklasse en zijn eerste wedstrijd 

gewonnen heeft. Het streven is om 

ons te handhaven’, vertelt Corne-

lis Kronenburg als werkgroeplid en 

bestuurder van de korfbalvereniging. 

Ook de volleybalvereniging Salvo 

en de badmintonvereniging Reflex 

presenteren zich vervolgens aan het 

college.

Scholen

Maartensdijk telt drie verschillende 

scholen. In de Martin Luther King-

school voor algemeen christelijk 

onderwijs neemt leerkracht Jeannette 

de Moor de taak van gastvrouw van 

de zieke directeur Magda Bouwer 

over. Wim van de Hemel, directeur 

van de OBS De Kievit vertelt enthou-

siast over de kleinste school in Maar-

tensdijk met 100 leerlingen die ver-

deeld zijn over vijf groepen. Twee 

belangrijke speerpunten heeft deze 

school. ‘Sinds een aantal jaar ver-

zorgen wij het vak engels van groep 

1 tot groep 8. Het wordt gegeven 

door een native speaker. Daarnaast 

is de Kievitschool een Daltonschool 

in opleiding. Twee jaar geleden was 

hier veel overlast en zelfs een brand. 

Vanmorgen heb ik gehoord dat het 

raadvoorstel voor meer verlichting 

op het schoolplein klaar is en binnen-

kort behandeld zal worden. U ziet nu 

dat het nodig is’. Jeannette de Moor 

vertelde dat de Martin Luther King-

school 260 leerlingen telt en legde in 

haar presentatie onder andere de aan-

dacht op meervoudige intelligentie. 

‘Daarin kijken we op welke manier 

een kind het beste kan leren en daar 

proberen bij aan te sluiten. We heb-

ben ook een nieuwe taalmethode hier-

op uitgekozen. Binnen meervoudige 

intelligentie kunnen kinderen leren 

door vormen van dans, muziek of 

knutselen. Elk kind leert anders en 

wij zoeken hiermee de juiste weg’. 

Gert Meerkerk vertelde in 5 minuten 

over de 86 jarige geschiedenis van de 

School met de Bijbel: 60 jaar aan de 

Molenweg en 26 jaar aan de Irenelaan 

met een schoolplein met speeltoestel-

len en een hek en geen vandalisme. 

De school heeft momenteel 180 leer-

lingen. ‘Wij geven programmage-

richt onderwijs. Wij kiezen voor heel 

weinig buitenschoolse activiteiten: 

wij focussen ons op het onderwijs 

leerproces’. Veel overleg tussen de 

scholen is er niet, maar beamen ze 

alledrie: als het nodig is kunnen we 

bij elkaar aankloppen. 

Cultuur 

In de hal van Dijckstate staan een 

aantal kramen met vrijwilligers van 

de Ouderensoos in de Ontmoetings-

kerk, in Dijckstate en Toutenburg, 

Scountingclub Agger Martini en het 

algemeen Zangkoor Maartensdijk. 

Allen krijgen zij aandacht van het 

college en praten zij in ieder geval 

allemaal met burgemeester Gerritsen 

die zeer geïnteresseerd vraagt naar 

de werkzaamheden en de activiteiten 

van de verschillende groepen. Vooral 

de vele activiteiten voor 55 plussers 

die wekelijks georganiseerd worden 

op verschillende plekken vallen hier-

bij op.

Ondernemers

De ondernemers hebben een hapje en 

een drankje klaar staan in het restau-

rant van Dijckstate. Het college praat, 

eet en luistert naar de verschillende 

verhalen, de mogelijkheden en de 

onmogelijkheden. De ondernemers 

hebben al een goed overleg maar 

mogen niet ontbreken op deze rond-

gang door het dorp. 

Oplossingsgericht

Alle collegeleden krijgen de vooraf 

ingezonden en gebundelde knelpun-

ten, vragen en suggesties overhan-

digd. De wethouders Ditewig en Mit-

tendorff hebben andere afspraken en 

zijn hierbij niet meer aanwezig. De 

indieners kunnen vervolgens hun ver-

haal doen bij de overige collegeleden. 

Burgemeester Gerritsen heeft vooraf 

de punten gezien, neemt ruim de tijd 

voor iedereen en geeft zijn mening 

en vertelt over de mogelijkheden. 

‘Natuurlijk kan ik niet alles oplos-

sen, maar we nemen dit allemaal mee 

en zullen via wijkcontactambtenaar 

Lianne Oosterlee onze bevindingen 

met u delen’. 

In zijn afsluitende woord aan de aan-

wezigen bedankt hij alle leden van 

de werkgroep persoonlijk en over-

handigd hen een mooie bos bloemen. 

‘We zijn hier onthaald op een manier 

die we nog niet eerder hebben mee-

gemaakt. U heeft ons laten zien hoe 

trots u bent op uw dorp en ik verzeker 

u dat ook wij trots zijn op Maartens-

dijk’.

College bezoekt Maartensdijk
Ook wij zijn trots op Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Na Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek is afgelopen maandag het dorp Maartensdijk bezocht 

door burgemeester Gerritsen en de wethouders Ditewig, Kamminga en Mittendorff en gemeentesecretaris 

Huijbregts in het kader van het Wijk- en dorpsgericht werken.

Pastor Gerard de Wit heette het college namens de werkgroep welkom.

Gert Meerkerk legt uit dat zij als School met de Bijbel kiezen voor heel weinig buitenschoolse activiteiten.

Burgemeester Gerritsen in gesprek met Tjerk Oosterhuis over zijn knelpunt 

rond het Openbaar Vervoer. 



Val op! Fiets verlicht!
Zeker nu de dagen weer korter worden is goede fietsver-

lichting van groot belang voor de veiligheid van fietsers. 

Fietsers zijn immers een kwetsbare groep op de weg als 

ze niet goed zichtbaar zijn in het donker. Deze maand voert het ministerie 

van Verkeer en Waterstaat de campagne ‘Val op!’ en stimuleert hiermee het 

gebruik van de juiste fietsverlichting. 

Met goede fietsverlichting voorkom je niet alleen een boete van de politie, 

maar werk je vooral mee aan de verkeersveiligheid. Een voor en achterlicht 

is al genoeg om goed op te vallen op de weg. 

Goede fietsverlichting moet wel aan een aantal regels voldoen. Zo moet het 

voorlicht wit zijn, en het achterlicht rood en mogen de lampjes niet knip-

peren. Fietsverlichting moet natuurlijk branden als het donker is maar ook 

bij slecht zicht overdag, bijvoorbeeld door mist. 

Meer regels en tips over goede fietsverlichting lees je op 

www.valopmetjefiets.nl. 

 De Vierklank 14 18 november 2009

Werk in uitvoering
 Gregoriuslaan, reconstructie riolering en bestrating, van 19 oktober 

tot en met 11 december 2009;

 Paltzerweg, vervangen riolering, tussen september en december 

wordt het verkeer omgeleid;

 La Plata, Waterweg, Buys Ballotweg, Eurusweg, Aeolusweg, wegre-

constructie en rioolrenovatie tot december;

 Bilthovenseweg, vanaf 14 september wordt het riool aan de Biltho-

venseweg vervangen. Dit duurt ongeveer 10 weken;

 Tuinstraat, reconstructie riolering en bestrating, tot maart 2010;

 Kastanjelaan en Berkenlaan, herstellen goten voor afwatering, 17 

november tot 14 december;

 Spoorlaan, vervangen goten en kolken en aanbrengen 

nieuw grint, 23 november tot 18 december.
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Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt en 

het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

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.

Tijdens deze avond horen wij graag uw reactie op de toekomstvisie van De 

Bilt. Bovendien willen wij tijdens deze avond met u nadenken hoe wij geza-

menlijk aan deze visie kunnen werken. Wij hopen u te mogen verwelkomen 

op deze bijzondere avond! De avond vindt plaats op 1 december 2009 in de 

Mathildezaal van het gemeentehuis, Soestdijkseweg 173 in Bilthoven.

20.00 uur Ontvangst

20.15 uur Opening

20.25 uur Burgemeester Gerritsen

20.35 uur Presentatie Bilts Manifest + reacties uit de zaal

21.10 uur Officiële overhandiging Bilts Manifest

21.20 uur Muzikaal intermezzo 

21.40 uur Toekomstlijn De Bilt 2030

22.15 uur Afsluiting 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met Trudy Maas, 

telefoonnummer (030) 2289 530. Tot 1 december!

Op vrijdag 5 februari 2010 zetten de Biltse Sportfede-

ratie en Sportgemeente van het jaar, De Bilt met een 

feestelijk sportgala de beste sporters van de gemeente 

in het zonnetje.  Tot 1 december kunt u nominaties 

indienen. Welke sportman, sportvrouw en welk sport-

talent heeft volgens u een bijzondere prestatie gele-

verd? Welk team uit onze gemeente verdient volgens 

u de prijs? U kunt individuele topsporters en sportteams aanmelden - uit de 

zes kernen Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartens-

dijk en Westbroek. 

Per categorie worden er drie sporters/teams genomineerd. Tijdens het 

Sportgala 2009 wordt bekend gemaakt wie zich sportman, sportvrouw, 

sportploeg of sporttalent van 2009 mogen noemen. De criteria voor aanmel-

ding, een nominatieformulier en alle overige informatie kunt u vinden op 

www.debilt.nl onder de knop Vrije Tijd en Cultuur/sport. Voor meer infor-

matie kunt u ook mailen met dhr. G. van de Klomp, secretaris Sportgala, 

g.vandeklomp@casema.nl.

De gemeenteraad vergadert op 26 november. De agenda is vanaf 23 novem-

ber te vinden op de website www.debilt.nl (onder Bestuur & Organisatie 

 Vergaderkalender/stukken en staat op 25 november op deze gemeente-

pagina.

De GGD Midden-Nederland start met het vaccineren van kinderen van 6 maan-

den tot en met 4 jaar en huisgenoten van baby’s tot 6 maanden. Als u of uw kind 

hiervoor in aanmerking komt, heeft u een oproep van de GGD ontvangen. Deze 

actie komt voort uit het besluit van minister Klink van VWS om alle kinderen 

van 6 maanden tot en met 4 jaar en huisgenoten van baby’s tot 6 maanden te 

vaccineren.

Voor de vaccinatie moet u naar de priklocatie in Soest: ‘Spleasure Center’, Dal-

weg 181, 3762 AW Soest. Heeft u een brief met een oproep van uw eigen huisarts 

ontvangen dan gaat u naar uw eigen arts. U hoeft dan niet naar de priklocatie.

In onderstaande tabel kunt u opzoeken wanneer u en uw gezin worden verwacht. 

Ga uit van de geboortedatum van de oudste persoon die een uitnodiging heeft 

ontvangen. U ontvangt twee prikken. In de tabel vindt u de datum en tijd voor de 

vaccinatie van de 1e en 2e prik. Noteer alvast de datum en tijd in uw agenda voor 

de 2e prik. U ontvangt namelijk geen tweede uitnodiging. Neem de vaccinatie-

kaarten mee naar de priklocatie.

Indien u verhinderd bent en niet naar de locatie in Soest kunt komen, raadpleeg 

dan www.ggdmn.nl voor andere locaties en tijden zodat u alsnog de vaccinatie 

kunt halen.

De gemeente zet een pendelbus in op de dagen dat u wordt verwacht op de locatie 

in Soest. In iedere kern van de gemeente is er een opstapplaats. Raadpleeg voor de 

specifieke opstapplaatsen en de vertrektijden van de pendelbus de website www.

debilt.nl. Kom indien mogelijk met de fiets, het openbaar vervoer, of probeer te 

carpoolen in verband met de verwachte verkeersdrukte rondom de locatie.

Voor meer informatie over de vaccinatie en de Mexicaanse griep: www.griep-

pandemie.nl of bel naar het gratis landelijk nummer: 0800-1100. Uitgebreide 

informatie over de vaccinaties door GGD Midden-Nederland staat op: www.

ggdmn.nl.

Alle huishoudens in de gemeente De 

Bilt hebben 12 zakken ontvangen 

voor de gescheiden inzameling van 

plastic afval. Er is van uitgegaan dat 

men twee zakken per maand gebruikt. 

Met de voorraad die u heeft ontvan-

gen kunt u een half jaar vooruit. Als 

u toch door uw voorraad zakken heen 

bent, kunt u voorlopig ook andere 

doorzichtige zakken gebruiken. 

Wij verwachten u volgende maand 

te kunnen informeren waar u de 

plastic zakken kunt afhalen. Daar-

naast is gebleken dat de containers 

in sommige plaatsen snel vol raken. 

Wij hebben opdracht gegeven om 

de containers vaker te legen. Voor 

meer informatie over het gescheiden 

inzamelen van plastic afval kunt u 

contact opnemen met Carel Majoor, 

via telefoonnummer (030) 2289 522 

of Helma Goené via telefoonnummer 

(030) 2289 467.

Vaccinatie tegen 

Vaccinatie kinderen van 6 maanden – 4 jaar 
en huisgenoten (aanvullend bericht)

gemeente

De website van de gemeente De 

Bilt (www.debilt.nl) is aanstaande 

zaterdag 21 november tussen 9.00 

- 12.00 uur niet beschikbaar. Dan 

worden namelijk de servers van 

de website verhuisd. Na 12.00 uur 

moet de website weer toegankelijk 

zijn.

Militaire 

Van 30 november tot en met 3 

december vindt in de gemeente De 

Bilt een militaire oefening plaats 

van de Koninklijke Landmacht. Aan 

deze oefening Leiderschap en Trai-

ningsvaardigheden nemen dertig 

militairen deel. De oefening wordt 

zowel overdag als ’s nachts uitge-

voerd.  De militairen verplaatsen 

zich lopend en de oefening is klein-

schalig en wordt hoofdzakelijk in 

de bossen uitgevoerd. De Konink-

lijke Landmacht stelt alles in het 

werk om hinder, overlast of schade 

zoveel mogelijk te voorkomen



Aanvragen om vergunning  (arti-

kel 41 Woningwet) voor:

Ontheffingsverzoeken (Wro na 1 

juli 2008)

Soms is een aanvraag om bouwver-

gunning in strijd met het geldende 

bestemmingsplan. Op grond van 

de Woningwet moet een dergelijke 

aanvraag tevens worden opgevat als 

een verzoek om ontheffing van de 

regels van het bestemmingsplan. 

Aanvraag tijdelijke ontheffing en 

bouwvergunning

Burgemeester en wethouders zijn 

van plan om met toepassing van art. 

3.22 van de Wet ruimtelijke orde-

ning een tijdelijke ontheffing van 

het bestemmingsplan én bouwver-

gunning op grond van art. 40 van de 

Woningwet te verlenen voor:

-

ken en aanbrengen voorzieningen 

t.b.v. verondieping Hooge Kamp-

se Plas

De ontwerpbesluiten inclusief de 

bijbehorende stukken liggen in het 

gemeentehuis bij de afdeling Ver-

zes weken ter inzage op werkdagen 

van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De termijn van ter inzage legging 

start de dag na de datum van deze 

van ter inzage legging kunnen 

-

nemen bij burgemeester en wethou-

Verleende vergunningen

Verleende reguliere bouwvergun-

ning

-

Verleende bouwvergunningen 2e 

fase

Verleende sloopvergunningen

-

De besluiten inclusief de bijbeho-

rende stukken liggen gedurende 

zes weken na verzenddatum in het 

gemeentehuis bij de afdeling Ver-

gunningen en Toezicht ter inzage 

tijdens werkdagen van 8.30 tot 

12.30 uur.

Bezwaarschrift

Vindt u dat u door één van de boven-

staande besluiten dan wel beide 

besluiten rechtstreeks in uw belang 

bent getroffen? Dan kunt u op grond 

een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij het college van B&W 

binnen zes weken na de verzend-

bezwaarschrift moet in elk geval 

het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht en de redenen waarom 

bezwaar wordt gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 

-

-

dan kunt u tegelijk met het indie-

nen van een bezwaarschrift een 

voorlopige voorziening aanvragen 

bij de voorzieningenrechter van de 

moet voor een dergelijke voorzie-

ning griffierecht betalen. Voor meer 

informatie over de hoogte daarvan 

kunt u contact opnemen met de 

– 2233000.

De afgelopen weken is per abuis 

bovenstaande bezwaarschrif-

tentekst niet onder de verleen-

de vergunningen geplaatst. De 

gemeente excuseert zich voor deze 

vergissing. 

Verleende binnenplanse onthef-

fing en bouwvergunning

Burgemeester en wethouders heb-

ben besloten om met toepassing 

Wet ruimtelijke ordening juncto het 

ontheffing van het bestemmings-

plan én bouwvergunning op grond 

van artikel 40 van de Woningwet te 

verlenen voor:

De besluiten inclusief de bijbeho-

rende stukken liggen gedurende 

zes weken na verzenddatum in het 

gemeentehuis bij de afdeling Ver-

gunningen en Toezicht ter inzage op 

werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

Vindt u dat u door één van de 

bovenstaande besluiten dan wel 

beide besluiten rechtstreeks in uw 

belang bent getroffen? Dan kunt 

bestuursrecht een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het col-

-

moet dat doen binnen zes weken 

-

moet in elk geval worden vermeld 

omschrijving van het besluit waar-

tegen het bezwaar is gericht en 

de redenen waarom bezwaar wordt 

gemaakt.

Ook al dient u een bezwaarschrift 

ontheffing en vergunning gebruik 

het indienen van een bezwaarschrift 

een voorlopige voorziening aanvra-

gen bij de voorzieningenrechter van 

moet voor een dergelijke voorzie-

ning griffierecht betalen. Voor meer 

informatie over de hoogte daarvan 

kunt u contact opnemen met de 

– 2233000.

Verleende ontheffing en bouwver-

gunning

Burgemeester en wethouders heb-

ben besloten om op grond van de 

Wet ruimtelijke ordening onthef-

fing van het bestemmingsplan én 

bouwvergunning op grond van de 

Woningwet te verlenen voor:

De besluiten inclusief de bijbe-

hierna aangegeven beroepstermijn 

bij de afdeling Vergunningen en 

van 8.30 tot 12.30 uur. 

Vindt u dat u door één van de 

bovenstaande besluiten rechtstreeks 

in uw belang bent getroffen? Dan 

wet bestuursrecht een gemotiveerd 

beroepschrift indienen bij de recht-

-

zes weken vanaf de dag na die 

waarop het besluit ter inzage is 

gelegd. De beroepstermijn van zes 

weken begint dus te lopen vanaf de 

tweede dag na de datum van deze 

publicatie.

van de beslissing waartegen het 

beroep is gericht en de redenen 

waarom beroep wordt ingesteld. 

Het beroepschrift moet ondertekend 

worden. Voor het in behandeling 

nemen van een beroepschrift moet 

u griffierecht betalen. 

dan mag toch van de verleende ont-

heffing en bouwvergunning gebruik 

het indienen van een beroepschrift 

een voorlopige voorziening aanvra-

gen bij de voorzieningenrechter van 

moet voor een dergelijke voorzie-

ning ook griffierecht betalen. Voor 

meer informatie over de hoogte 

van de betalen griffierechten kunt u 

contact opnemen met de griffier van 

de rechtbank. tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het 

bekijken van ter inzage liggende 

stukken kunt u langskomen bij 

de afdeling Vergunningen en Toe-

zicht op werkdagen van 8.30 uur 

tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 

afdeling alleen op afspraak open 

van 15.00 – 19.00 uur. U kunt een 

afspraak maken via telefoonnum-

mer (030) 2289411. Voor infor-

matie over bestemmingsplannen 

en/of een gesprek met een plan-

toetser dient u altijd een afspraak 

te maken via bovengenoemd tele-

foonnummer.

Vergadering Welstandscommissie

Op de maandagmiddagen in de 

oneven weken vindt in principe de 

openbare vergadering plaats van de 

-

De eerstvolgende vergadering van 

de welstandscommissie is op maan-

dagmiddag 30 november       2009. 

De gegevens zoals vergaderlocatie 

en agenda zijn vanaf vrijdag voor-

afgaand aan de vergadering te raad-

plegen op de gemeentelijke website 

www.debilt.nl.

geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-

-

nisch contact op te nemen met de 

-

foon 030-2289180. Bij deze unit is 

tevens bekend waar de agenda ter 

inzage ligt.   

Kennisgeving mobiele puinbreker

Op grond van het Besluit mobiel 

breken bouw- en sloopafval is inge-

komen de kennisgeving van:

Aanvrager: Theo Pouw BV te 

mobiele puinbreker van bouw- en 

sloopafval.

Perceel:

Opdrachtgever: Jos Scholman 

Betreft: Het betreft het breken van 

betonpuin op het terrein van het 

-

Periode waarin de installatie 

gebruikt zal worden: donderdag 19 

november tot en met maandag 30 

van de zaterdagen en zondagen.

ingezet wordt: ca. 8 werkdagen 

Ontheffing nachtelijke werk-

Het college van burgemeester en 

wethouders van gemeente De Bilt 

maakt bekend dat door Bouwbedrijf 

-

vraagd op grond van artikel 4.1.5 

-

werkzaamheden op bedrijvenpark 

vinden plaats op maandagavond 

mogelijke uitloop tot vroeg in de 

ochtend van dinsdag 8 december. 

-

eerder die dag wordt gestort. De 

werkzaamheden zullen binnen in 

een gebouw plaatsvinden.

Waarom nachtwerk?

Een pas gestorte betonnen vloer 

moet worden gladgeschuurd voor-

dat hij helemaal is uitgehard. Daar-

om wordt het beton vroeg in de 

ochtend gestort. Bij een grotere 

-

afgewerkt kan worden. Dat is de 

reden dat het afwerken van de vloer 

kan doorlopen tot in de nacht. 

Bovengenoemde aanvraag ligt 

vanaf 18 november twee weken ter 

inzage in de kamer van Openbare 

Veiligheid op het gemeentehuis 

-

ber 2009 uw zienswijze schriftelijk 

indienen bij de burgemeester van 

.

Openbare kennisgeving kapver-

gunning

Het college van burgemeester en 

wethouders van gemeente De Bilt 

heeft op basis van artikel 4.3.2. 

-

gemeente De Bilt een kapvergun-

ning verleend voor:

Groenekan:

Een afschrift van deze kapvergun-

na verzending aan de aanvrager 

bij de afdeling Vergunningen en 

-

ningen is mogelijk op werkdagen. 

Dit kan na telefonische afspraak op 

Belanghebbenden die door deze 

kapvergunningen rechtstreeks in 

-

nen binnen zes weken na de ver-

zenddatum van de kapvergunning 

een schriftelijk en gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het col-

lege van burgemeester en wethou-

-

Milieuklachten

Voor milieuklachten over bedrijven 

kunt u tijdens kantooruren terecht bij 

Buiten kantooruren kunt u voor deze 

en overige milieuklachten terecht bij de 

milieuklachtentelefoon van de Provin-

Vergunningen en Toezicht 
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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.



‘Ik breng een zestal instrumenten 

mee,’ zegt hij, ‘en zal uitleg geven 

over de geschiedenis van elk instru-

ment, want daar ben ik zelf in geïn-

teresseerd. Zo leg ik het verschil uit 

tussen de Schotse en de Bulgaarse 

doedelzakken. Hoe ze gemaakt zijn 

en bespeeld worden. Zelf heb ik al 

meer dan dertig jaar een doedelzak 

en daar ging ik toen speciaal voor 

naar Schotland. Ik ben er helemaal 

gek van’, lacht hij luid, ‘ik heb zelfs 

een eigen kilt laten maken. Maar ik 

bezoek ook andere landen, want ik 

wil de geschiedenis van elk instru-

ment uitzoeken. Ik zal die avond op 

de Historische Vereniging vertellen 

over een zestal verschillende instru-

menten waarvan ik de achtergrond 

heb uitgezocht en ik zal er ook op 

spelen.’

Doedelzakken en veel meer

‘Naast de doedelzakken kom ik die 

avond met een draailier, ook al zo’n 

apart apparaat en ik speel op de 

Twentse Midwinterhoorn, op mond-

harpen, op de Fujara, dat is een her-

dersfluit uit Slowakije en op een 

Australisch instrument dat daar op 

de prairies door de herders wordt 

gebruikt. Er zit een apparaat bij van 

bijna twee meter lang. Die instrumen-

ten heb ik allemaal zelf uit de landen 

gehaald waar ze gebruikt werden en 

nog steeds gebruikt worden. Die ga ik 

behandelen. Altijd al ben ik nieuws-

gierig geweest naar hun geschiede-

nis. Ik wilde weten waar ze vandaan 

komen en hoe ze gebruikt worden 

en dat wil ik ook graag aan anderen 

overbrengen,’ zegt hij terwijl hij met 

aandacht op zijn draailier speelt. 

Museumpjes

Martin Smitt kwam in 1967 in de 

gemeente Maartensdijk als huisarts en 

is gestopt in 1999. Anders dan tegen-

woordig moest je toen stoppen als 

je 65 jaar werd. Hij had al een reeks 

van hobby’s. Hij werd bekend als 

goochelaar, is nog steeds lid van twee 

goochelclubs al tovert hij alleen nog 

binnen de familie. Dat heeft vruchten 

afgeworpen want de oudste van zijn 

drie kleindochters heeft haar eigen 

goochelkoffertje, vertelt hij trots. De 

voormalige wachtkamer en spreek-

kamer van zijn woning zijn veranderd 

in museumpjes vol goochelspullen en 

medische instrumenten. In de tuin is 

zijn Jeu de Boulebaan, een officiële 

wedstrijdbaan die hij zelf heeft aan-

gelegd. Hij speelt graag op het biljart 

op zolder. Hij repareert oude klokken 

en speelwerken. Doet veel met zijn 

smalfilm en houdt van reizen. Uiter-

aard samen met Meta, zijn vrouw en 

toeverlaat.

De Ridder en zijn Triumph

Als oud judoër was hij ook nog 

medeoprichter en jarenlang voorzit-

ter van Judokan Maartensdijk. Hij is 

in Bourgogne benoemd tot Chevalier 

du Tastevin. Een tastevin is een wijn-

proefschaaltje. Daarmee is de voor-

malige arts nu ook Ridder in de Orde 

van het Wijnproefschaaltje. Een eer 

die hij niet alleen verdiend heeft door 

zijn eigen wijnkelder. Daar moet je 

naast liefhebber ook een kenner voor 

zijn. En dan is er het laatste nieuws 

over de auto. Met zijn schitterende 

rode Triumph uit 1933 is hij afgelo-

pen zomer naar Engeland geweest 

waar hij bij een romantisch kasteel 

in de buurt van Oxford de eerste prijs 

won in een wedstrijd met 30 andere 

auto’s, allemaal van vóór 1940. Als 

je de spontane en gedreven vertelde 

verhalen hoort, weet je zeker dat de 

avond van De Historische Vereni-

ging een bijzondere gebeurtenis zal 

worden.

Ledenvergadering

Martin Smitt is uitgenodigd door de 

Historische Vereniging Maartens-

dijk. Die avond, in de bijzaal van de 

Ontmoetingskerk aan de Julianalaan 

in Maartensdijk is op dinsdag 24 

november a.s. Voor de pauze is er de 

ledenvergadering van de vereniging, 

waarin Lous de Raadt - Nolst Trenité 

afscheid neemt als voorzitter van de 

Historische Vereniging Maartensdijk. 

Zij wordt opgevolgd door Joost de 

Weerd uit Groenekan. De rest van de 

avond na de pauze (rond 20.45 uur) 

wordt door Martin Smitt verzorgd en 

is voor een ieder vrij toegankelijk.
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Vertellen over en spelen op antieke 
muziekinstrumenten

Martin Smitt komt naar De Historische Vereniging

door Kees Pijpers

Wij lazen in de agenda van De Historische Vereniging Maartensdijk dat er tijdens de ledenvergadering op 

24 november a.s. na de pauze een optreden zal zijn van Martin Smitt uit Westbroek. De markante oud-huisarts, 

die een reeks van hobby’s heeft, zal er vertellen over en spelen op, vooral antieke muziekinstrumenten.

Martin Smitt met de draailier.

Martin Smitt met vrouw en toeverlaat Meta.

Zangvereniging
De Woudzang in Dijckstate

De maandelijkse muziekavonden in Dijckstate zijn elke keer een groot suc-

ces. Werkelijk alle stoelen zijn dan bezet; kom dus op tijd! Op vrijdagavond 

27 november verzorgt zangvereniging De Woudzang een optreden. Dit 

christelijk gemengd koor, bestaande uit 42 leden, komt uit Lage Vuursche 

en heeft veel leden uit Maartensdijk. Helma van der Beek is de dirigent.

Het optreden is in de recreatieruimte van Dijckstate aan het Maertensplein 

in Maartensdijk

Op vrijdag 27 november 2009 om 19.45 uur (zaal open vanaf 19.15 uur). 

De toegang bedraagt 4 euro (incl. 1 x koffie of thee). Meer informatie bij 

de Maartensdijkse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt, tel. 0346 

214161.

Weekendtoneel bij ‘Steeds Beter’

De Biltse toneelvereniging ‘Steeds Beter’ geeft in het weekeinde van zater-

dag 21 en zondag 22 november een avond- en middagvoorstelling. Opge-

voerd worst de komische thriller ‘Het blijft in de familie' van de Engelse 

auteur Norman Robbins. Bewerking en regie is van Erica Vorderhake.

Mortimer Crayle, een schurkachtige notaris en zijn secretaresse Zoe nodi-

gen de laatst overgebleven leden van de familie Tomb uit op het fami-

lielandgoed Monument House, om over de verdeling van hun erfenis te 

praten. Crayle echter wil het landgoed zelf in zijn bezit krijgen. Daarvoor 

moeten eerst alle rechthebbenden uit de weg worden geruimd. Of hem dat 

zal lukken? Het naargeestige huis met zijn geheime gangen, karaffen met 

vergiftigde dranken, geheimzinnige verdwijningen en sterfgevallen, zorgen 

voor veel spanning en een verrassende ontknoping.

Kaarten

De voorstellingen zullen plaatsvinden op zaterdag 21 november a.s. om 

20.00 uur en zondag 22 november om 14.30 uur beide keren in de Muziek-

school in de Kwinkelier in Bilthoven. De zaal zal een half uur voor aanvang 

geopend zijn.

De toegangsprijs is 10 euro (65+/ CJP 8,50 euro) en kaarten zijn in de 

voorverkoop verkrijgbaar bij fam. Slok, Tempellaan 12, Bilthoven en fam. 

Bogers, Burg. Fabiuspark 124 te Bilthoven. Tevens bij A. van Doleweerd, 

Burg. Fabiuspark 67 en bij Speelgoed en sigarenmagazijn Henk Hillen, 

Winkelcentrum Planetenbaan, beiden te Bilthoven. Per e-mail kan dat via 

secretariaat@steeds-beter.nl . Uiteraard zijn ook aan de zaal kaarten te 

koop, voor zover voorradig.

Dat ging in de eerste paar seconden 

niet helemaal naar wens, want toen 

kreeg DOS meteen een strafworp 

tegen, maar in de loop van de wed-

strijd had DOS de touwtjes in han-

den. Heel vaak werden aanvallen van 

Maaskanters al in de kiem gesmoord 

door goed agressief en collectief ver-

dedigend werken. Aanvallend speelde 

DOS goede aanvallen en wist het de 

korf regelmatig te vinden. Mooie sta-

tistiek is dat in de 1ste helft 10 van de 

13 doelpunten afstandschoten waren. 

Ruststand: 6-13. De 2de helft werd 

uitermate goed en scherp begonnen, 

want DOS bouwde de voorsprong 

met 2 afstandsschoten weer verder 

uit. Hierna liet DOS de touwtjes wat 

vieren en begon het zich op verkeerde 

dingen te focussen. In deze periode 

wist Maaskanters hiervan gebruik te 

maken en een aantal keren te scoren. 

DOS wist zich echter weer snel te 

herpakken en pakte de draad weer 

goed op. DOS liet heel afwisselende 

aanvallen zien, met eenvoud, diepte 

maar ook met verrassing. Het was 

vaak een genot om naar te kijken. 

Goed om te zien dat jonkie Marcel 

Sodaar zijn opwachting in het 1ste 

maakte en makkelijk meespeelde, 

maar ook good old Nienke IJtsma 

weer meespeelde alsof ze niet uit het 

1ste geweest is. Ook Dirk-Jan van 

Barneveld, goed voor 2 doelpunten 

en Annemiek van de Bunt bewezen 

goede vervangers te zijn. Als coach is 

het heerlijk om te zien dat er weer een 

sterk eerste team staat en dat er ook 

goede back-up is. Eindstand 11-24 in 

het voordeel van DOS.

Volgende week zaterdag speelt DOS 

thuis in De Vierstee tegen SGV. Aan-

vang van de wedstrijd is 19.40 uur.

Goed begin voor DOS
De eerste zaalwedstrijd moest DOS aantreden tegen het voor DOS onbekende Maaskanters. 

In de week voor deze wedstrijd was er extra aandacht geschonken aan het verdedigen van de spelers van 

DOS. Er werd advies ingewonnen van routinier Erwin van den Berg, die hier een specialiteit van gemaakt 

heeft. Van tevoren werd dan ook gevraagd de opgedane wijsheid in praktijk te brengen.

Elke week wordt er op diverse locaties in gemeente De Bilt met groot 

enthousiasme en plezier koersbal gespeeld. Koersbal lijkt een beetje op 

jeu de boules, maar wordt altijd binnen gespeeld. Het is een uitdagend en 

verrassend spel, waarbij u veel beweegt. Werkelijk iedereen kan het leren. 

Er is geen grote lichamelijk inspanning voor nodig, hoewel u wel aardig 

wat spieren gebruikt en lekker in beweging bent. Daardoor is koersbal heel 

geschikt voor ouderen. Koersbal is niet alleen spannend voor de speler, ook 

de toeschouwers leven altijd intens mee! En er is altijd tijd voor een kopje 

koffie en even bijpraten. Iets voor U? U bent van harte welkom om een 

keertje vrijblijvend mee te doen of te kijken! Op dit moment is er plaats in 

Groenekan (woensdagmiddag), Maartensdijk (vrijdagochtend), Westbroek 

(woensdagochtend) en Hollandsche Rading (donderdagmiddag). De eerste 

keer is gratis; daarna betaalt u 20 euro voor de periode tot en met juni 2010. 

Voor meer informatie: SWO De Zes Kernen, Dijckstate, 0346 214161, 

info-m@swodebilt.nl

Koersbal:

bewegen - spelen - plezier Bingo
in Dijckstate
Voor de liefhebbers van het bingos-

pelletje is er iedere 3de vrijdag van 

de maand bingo in de inloop van 

Dijckstate aan het Maertensplein te 

Maartensdijk.

De eerstvolgende bingomiddag is 

vrijdag 20 november van 14.15 tot 

16.30 uur. De kosten van een bin-

gokaart zijn 0,50 euro. Informatie 

vooraf bij de Maartensdijkse vesti-

ging van SWO De Zes Kernen De 

Bilt, tel. 0346 214161. 
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De vergadering werd gehouden in het 

dorpshuis in Groenekan en de SSGM 

had ook een aantal raadsleden uitge-

nodigd om duidelijk te maken wat de 

problemen zijn. Die problemen blij-

ken in de drie kernen niet helemaal 

gelijk op te gaan. De geluidshinder is 

in de plaatsen wel overduidelijk. Was 

tien jaar geleden 50 dB de norm om 

lawaai aan te duiden als hinderlijk, in 

de drie kernen worden de 60 dB op 

vele plaatsen overtroffen. Tegen de 

geluidshinder zijn op sommige plaat-

sen schermen geplaatst, maar die zijn 

niet afdoende voor het steeds meer 

toenemend geluid van de snelwegen. 

In de toekomst neemt de geluidshin-

der alleen maar toe, constateerde de 

vergadering. De A27 wordt verbreed 

tot twee maal drie rijstroken(later 

twee maal vier) en de ringweg Utrecht 

Noord snelweg met ongelijkvloerse 

kruisingen. De nieuwe snelweg zal 

een aanzuigende werking hebben voor 

de hele A27 tussen Utrecht Noord en 

Eemnes. Wat denkt de vergadering te 

kunnen doen aan dit sombere scena-

rio voor de toekomst?

Zeven kilometer

Besloten wordt dat 55 dBA het ‘ambi-

tieniveau’ wordt, dat wil zeggen dat 

ernaar gestreefd wordt het geluid niet 

hoger dan 55 dBA te laten worden. 

Om het geluid op dit niveau te hou-

den, is het wenselijk geluidsscher-

men te plaatsen. Onduidelijk is wie 

de kosten hiervoor op zich neemt. 

De moties van de gemeenteraad om 

de geluidshinder te beperken wor-

den besproken. Ook de aanwezige 

raadsleden lijkt het goed om 55 dBA 

als ambitieniveau te nemen, maar zij 

maken wel de kanttekening of die 

grens praktisch wel haalbaar is. 

Verlagen van de maximum snelheid 

tot 100km/h is weliswaar gunstig 

voor het verminderen van fijnstof, 

maar doet weinig voor geluidsover-

last. Vrachtauto’s veroorzaken het 

meeste geluid en zij rijden door-

gaans niet harder dan 100 km/h. De 

motie tot overkapping van de snelweg 

wordt op de vergadering ook betwij-

feld op haalbaarheid: er zou dan een 

overkapping van 7 kilometer moeten 

komen.

Gezamenlijk optreden

Uiteindelijk wordt beslist dat de 

bewonersgroepen gezamenlijk zullen 

optreden in het behalen van beperken 

van geluidshinder tot 55 dBA. Met dit 

besluit zullen zij naar de commissie 

Burger en Bestuur op 19 november 

gaan en naar de Statenvergadering op 

23 november. De aanwezige raads-

leden staan achter de bewonersgroe-

pen en gaan het college voorstel-

len een bijeenkomst te beleggen met 

Bureau Regio Utrecht, de Provincie 

en Kamerleden om het hinderen door 

geluidsoverlast te verminderen. De 

toename van de hoeveelheid fijnstof 

wordt door de vergadering gezien als 

landelijk probleem, dat niet alleen 

lokaal opgelost kan worden.

Maatregelen tegen geluidshinder
door Sylvia van der Laan

Het aantal decibellen neemt in de loop der jaren steeds meer toe. Het toegenomen autoverkeer en de drukker 

wordende snelwegen zorgen voor veel geluidsoverlast in Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading. 

Op 11 november organiseerde de Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk(SSGM) een vergadering om een 

strategie voor te bereiden tegen oprukkend lawaai.

De wet geluidshinder wordt in de loop der jaren steeds meer opgerekt.

Het bedrijf De Werkverzetter heeft 

een goed gekozen naam die in het 

geheugen blijft hangen. Nieuwsgie-

rig als we zijn wilden we daar meer 

van weten. ‘Dat klopt,’ zegt de jonge 

aannemer thuis aan de Dillenburg in 

Maartensdijk, ‘maar dan weten de 

mensen nog niet precies wat voor 

werk wij doen. Dat kan immers van 

alles zijn. Ik ben tien jaar geleden, 

toen ik achttien was, begonnen met 

eenvoudig tuinwerk en straatwerk 

en met een kleine machine. Ik had 

al twee jaar gewerkt bij aannemer 

Meijerink, want dat werk trok mij 

aan. Ik dacht toen: ‘Dat kan ik ook. 

Maar zoiets moet je wel bewijzen. Nu 

is mijn bedrijf gegroeid met vijf flinke 

kranen in verschillende klassen en zes 

man personeel in vaste dienst.’

Waterwerken

‘Op één na zijn dat allemaal jongens 

uit Maartensdijk. Die heb ik graag 

want boerenjongens zijn harde wer-

kers die niet malen om vroeg beginnen 

en laat eindigen. Daarnaast zijn er dan 

nog een aantal tijdelijke werkkrachten, 

afhankelijk van de klus.’ Gert Jan van 

Maanen is met zijn bedrijf gestart 

bij zijn ouders op de boerderij aan 

de Nieuwe Weteringseweg waar hij 

geboren is en waar plaats is voor de 

machines de voorraad en de opslag. 

Het bedrijfsadres is op Dillenburg 6 

waar hij nu vier jaar woont. Zijn 

vrouw doet de administratie. Intussen 

heeft hij steeds grotere opdrachten 

aangenomen en forse werken uitge-

voerd in Medemblik, Katwijk, Spij-

kenisse, Leiden, Utrecht en heel veel 

waterwerken in de provincie. 

Receptie

‘De grote werken zijn wel wat min-

der geworden,‘ vertelt hij. ‘De markt 

is niet slecht, maar je weet niet hoe 

het afloopt. Alle aannemers zijn op 

hun hoede. Daarom doen wij nu ook 

weer veel werk voor particulieren. 

Wij zijn gespecialiseerd in waterwerk 

en heiwerk voor landhoofden, brug-

gen, sluizen, damwand, steigers en 

beschoeiing. We pakken alles aan wat 

langskomt, zoals straatwerk en riole-

ring, maar ook eenvoudig tuinwerk. 

De toekomst is een eigen kantoor 

in plaats van een kantoor aan huis 

en dan wat groter worden. Wat het 

machinepark betreft kunnen we dat 

aan. Maar we gaan nu eerst met fami-

lie, personeel, collega’s en zakenre-

laties op 20 november ons 10-jarig 

jubileum vieren met een uitgebreide 

receptie waarvoor 150 gasten zijn 

uitgenodigd. Daarna gaan we weer 

verder met kwaliteit leveren.’

De Werkverzetter Maartensdijk 
bestaat 10 jaar

door Kees Pijpers

Maartensdijker Gert Jan van Maanen heeft met zijn werknemers binnen 10 jaar een mooi bedrijf 

opgebouwd. Hij voert met zijn machines groot werk uit in het land maar doet, zoals hij ooit begonnen is, ook 

nog veel klein werk bij particulieren in eigen omgeving. Zijn leus is dan ook: ‘Geen klus is voor ons te klein’. 

Het echtpaar van Maanen voor de ‘Werkverzetter’.

Fort Ruigenhoek voor 
één dag filmstudio

Op zaterdag 14 november streek de filmploeg van filmmaker Berry van der 

Vorst voor de opnames van zijn nieuwe film ‘Vincent’ neer op Fort Ruigen-

hoek. In deze rolprent spelen, net als in de vorige film van Van der Vorst 

‘Rex’ weer enkele Groenekanners mee, te weten: Jeroen van Hezik en de 

jeugdige Berend de Wild. De productie is weer in handen van de eveneens 

uit Groenekan afkomstige Gislind Stuut. 

Over het verhaal van zijn nieuwe film wil van der Vorst nog niet zo niet veel 

kwijt. Hij wil de verrassing zo groot mogelijk houden. Wel horen we dat er 

twee acteurs in voorkomen, een jonge en een oudere en dat het verhaal zich 

voor een gedeelte afspeelt in een oud theater. De scènes in de catacomben 

van dat theater vinden vandaag plaats op Fort Ruigenhoek, dat zich qua 

sfeer volgens de filmmaker hier bijzonder goed voor leent. We zien hoe een 

scène wordt opgenomen met de bekende acteurs Huib Rooymans (die de 

oudere acteur speelt) en Dennis de Getrouwe (als de jongere acteur). 

Het gaat er precies zo aan toe als je 

verwacht bij filmopnames. Einde-

loos wordt er gerepeteerd, dan wordt 

er weer iets veranderd, het licht moet 

anders of het geluid is niet optimaal. 

De acteurs krijgen aanwijzingen hoe 

te bewegen of hoe ze moeten spre-

ken. En dan wordt de hele scène  

nog een keer gespeeld. De regisseur 

is heel kritisch en niet gauw tevre-

den. Van der Vorst hanteert zelf de 

camera. Als men uiteindelijk klaar is 

staan er een paar minuten film op de 

band. De andere scènes in het theater vinden binnenkort plaats in een echt 

theater in Gent. Het moest een oud en sfeervol theater zijn met veel goud 

en rood pluche. 

In Nederland was Berry van der Vorst nergens welkom met zijn filmploeg 

of werd er een krankzinnig hoge prijs voor het gebruik van zo’n theater 

gevraagd. In Gent kon men uiteindelijk wel terecht om de opnames te 

maken voor deze lowbudget film. Berry van der Vorst werkt zonder subsi-

die. Samen met Brian Smits heeft hij het verhaal en het scenario geschre-

ven. De muziek is, net als in ‘Rex’, weer van Jesse de Blois. De lengte van 

de film wordt een half uur. In januari zijn de opnames voltooid en in maart 

verwacht men de première. Waar die plaats zal vinden is nog niet bekend, 

wel heeft producente Gislind Stuut toegezegd dat er een speciale voorstel-

ling van de film in Groenekan komt. Later op de dag werd er aan de Groe-

nekanseweg nog een scène gedraaid. Wie nu al meer wil weten over de film 

‘Vincent’ kan terecht op www.vincentdefilm.nl [MN]

Dennis de Getrouwe (l.) en Huib Rooymans in een scène uit ‘Vincent’.

Buiten op Fort Ruigenhoek.
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Deze week!
Donderdag -  vrijdag en zaterdag

2e winterjas en/of skiset 1/2 prijs!

Deze week!
Donderdag -  vrijdag en zaterdag

2e winterjas en/of skiset 1/2 prijs!
Combinatie mag ook!Combinatie mag ook!

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

bel gerust voor  vrijblijvend advies, of een offerte !! 

Dillenburg 6, 3738 VN  Maartensdijk  •  06-22369773  •  info@dewerkverzetter.nl  •  www.dewerkverzetter.nl

ATRIUM STRIJKKWARTET en Misha Fomin (piano)
Een  mooi romantisch  frans-russisch programma
DONDERDAG 26 NOVEMBER '09 RIVM

Aanvang: 20.00 uur - €10.- p.p. - info: 030-2280908 - www.mfpiano.nl
Bilthoven - A. van Leeuwenhoeklaan 9

‘t KNIPPERIJTJE 
weetjes:

 
●  DRIE AVONDEN OPEN!
    Maandag,dinsdag en 
 vrijdagavond en elke dag   
 overdag.
 
● AL 3 JAAR GEEN KNIP TARIEF   
 VERHOGING!
    Nog steeds 15,75 euro 
 voor knippen dames.
 
●  NOVEMBER 5,00 EURO KORTING OP  
 ALLE KLEURBEHANDELINGEN.

Tot snel in het Knipperijtje. 
Corine & Bianca

0346-212908

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, (tuin)tafels, stoelen                              
banken, radiatorkasten en nog veel meer.     
Heeft u een speciale wens ? 
Vraag het aan ons of wij die voor u waar kunnen maken.
Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf artikelen bij 
ons terecht.

“Maartensdijk”              3738CL Maartensdijk
  Dorpsweg 170               Tel/Fax 0346 211579

De eerste de beste

U hoeft niet verder dan Groenekan voor
kopieerpapier
 pinrollen
  kassarollen
drumkits
 tonercartridges
  inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

Wij hebben een plek voor jou!

Heb jij een passie voor kinderen, zie je het helemaal zitten om 
deel uit te maken van 2 verschillende teams en vind je het leuk 
om naast je reguliere groepsleidingstaken nog een extra 
uitdaging te hebben?

Dan ben jij onze nieuwe 

Assistent-leidinggevende/
Pedagogisch medewerker.

Voor onze BSO-locaties De Wilde Poema (bij Kindergemeenschap de Werkplaats) en
BSO De Paddestoel (in Maartensdijk) zijn wij  

op zoek naar een:

Assistent-leidinggevende M/V voor 6 u/wk; aangevuld met
15 u/wk als pedagogisch medewerker M/V.

We zoeken voor deze functie iemand die ervaring heeft met het groepswerk en die zijn/haar hand 
niet omdraait voor een pedagogische uitdaging. Daarnaast zul je als assistent-leidinggevende onder 
verantwoordelijkheid van de vestigingsmanager een aantal zaken regelen om de dagelijkse gang 
van zaken op deze vestigingen soepel te laten verlopen.

Voor aanvullende informatie over onze organisatie en deze vacature kijk je op: 
www.kinderopvang-debilt.nl

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 28 november a.s. op het 
volgende adres: 
Kinderopvang De Bilt, t.a.v. José Luca, Postbus 218, 3720 AE Bilthoven.
Een e-mail mag natuurlijk ook: pz@kinderopvang-debilt.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt door ons niet op prijs gesteld.
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De doelstelling van het enorme gat 

lijkt de energievoorziening voor een 

mogelijk toekomstig recreatiegele-

genheid grenzend aan de nieuw aan-

gelegde parkeerplaats in het Noor-

derpark.

Er steekt namelijk een flinke stroom-

kabel uit die verder niet is aangeslo-

ten. Er was volgens de briefschrijver 

door aan- en omwonenden contact 

gelegd met de gemeente De Bilt. 

Oplossend resultaat daarvan was tot 

nog toe uitgebleven, ondanks drin-

gende verzoeken daartoe. Het gat 

werd steeds groter door de regenero-

sie en er vielen steeds meer stenen in 

het gat. Ook werd het gat al als een 

soort afvalbak gebruikt door voorbij-

gangers.

Communicatie

Communicatieadviseur van de 

gemeente De Bilt Patricia Kok ver-

telt: ‘Ik heb intern navraag gedaan. 

Dit leverde het volgende op: Wan-

neer mensen een klacht hebben over 

een probleem met straten, stoepen, 

verlichting, etc., dan kunnen zij dat 

telefonisch melden bij ons Meldpunt 

Openbare Ruimte, telefoonnummer 

030 2289411. De klacht wordt ver-

volgens door de telefoniste geregi-

streerd en onder de aandacht gebracht 

van de betreffende mensen van onze 

afdeling Beheer Openbare Ruimte. 

Afhankelijk van de aard van het pro-

bleem gaan onze eigen mensen van 

de buitendienst er op af om het op 

te lossen, of wordt het door ons 

ingehuurde bedrijf ingeschakeld om 

het probleem op te lossen. Vervol-

gens is het de bedoeling dat degene 

die de melding heeft gedaan, telefo-

nisch door één van onze medewerkers 

wordt geïnformeerd over wat er met 

de melding is gedaan’.

Eneco

Patricia vervolgt: ‘Wanneer er sprake 

is van een externe partij, zoals in 

dit geval Eneco, doet de gemeente 

een dringend beroep op die partij 

om het probleem op te lossen. In de 

tussentijd moeten wij toezien op de 

veiligheid en of er een hek/afzetting 

is geplaatst. Eneco heeft de hekken 

geplaatst. Wanneer op ons verzoek 

niet wordt gereageerd, herhalen we 

dit met extra urgentie, maar we kun-

nen er niet dagelijks achteraan. In dit 

geval gaat het om een gat ten gevolge 

van werkzaamheden voor een kabel-

aansluiting voor Eneco. De betreffen-

de onderaannemer van Eneco heeft 

de werkzaamheden opgeschort toen 

bleek dat hij een bepaald, door Eneco 

vereist werkplan niet op de juiste 

manier had opgesteld en ingeleverd. 

Vermoedelijk heeft hij gedacht dat dit 

snel in orde zou komen en heeft hij 

het gat opengelaten’.

Actie

Patricia vertelt, dat n.a.v. de meldin-

gen medewerkers ter plaatse zijn gaan 

kijken. Zij hebben direct geconsta-

teerd dat het geen gemeentelijk werk 

was. Voorts was er gezien de locatie 

ook even de vraag of dit gat op het 

grondgebied van gemeente Utrecht of 

van de gemeente De Bilt was. Omdat 

het een ‘gat van Eneco’ betreft, op 

Bilts grondgebied, is er bij Eneco 

aangedrongen dit gat te dichten. In 

de tussentijd zijn er hekjes geplaatst. 

In principe zou dit ook moeten zijn 

teruggemeld aan de mensen die het 

Meldpunt Openbare Ruimte hebben 

gebeld. In hoeverre dit in alle geval-

len ook is gebeurd, is volgend de 

communicatieadviseur niet te over-

zien. Dat het nooit is gebeurd lijkt 

haar onwaarschijnlijk.

Helaas heeft Eneco niet direct gere-

ageerd op het gemeentelijk verzoek 

dit gat te dichten. De afd. BOR heeft 

herhaalde malen contact gehad met 

Eneco hierover. Vrijdagochtend heeft 

de afdeling BOR opnieuw contact 

opgenomen met Eneco en aangedron-

gen op maatregelen. Eneco zegde toe 

diezelfde dag het gat nog te zullen 

dichten. Wel zal binnenkort, wanneer 

de aansluiting in orde moet worden 

gemaakt, het gat heropend worden. 

De werkzaamheden zullen dan bin-

nen één dag worden afgerond. De 

gemeente begrijpt dat dit voor omwo-

nenden lang heeft geduurd en zal 

nagaan in hoeverre in de toekomst 

dergelijke zaken sneller kunnen wor-

den afgehandeld. 

Gat in de weg weg
door Henk van de Bunt

De Vierklank ontving een bericht voor de rubriek ‘dat wil ik ‘effe’ kwijt’, dat al ruim zeven weken 

er een opengebroken voet- c.q. fietspad aan de Koningin Wilhelminaweg ter hoogte van nummer 513 was. 

De hekjes er om heen vielen bij de minste wind om en dat leverde veel spannende en vooral 

gevaarlijke situaties op voor fietsers en voetgangers. 

Vrijdagochtend was het nog een gat, maar vrijdagmiddag was het weg.

T-Toys Nederland bestaat uit een 

internet- of webwinkel en verkoop-

punten waar kwaliteitsspeelgoed op 

agrarisch gebied wordt verkocht. In 

2005 is dit opgezet door Esther en 

Robert Eits uit Maartensdijk. Inmid-

dels zijn er 25 verkooppunten in 

Nederland en start waarschijnlijk zeer 

binnenkort de derde in België gestart. 

Met 22.000 unieke bezoekers per 

maand kan wel gezegd worden dat de 

site goed gevonden wordt.

Internetwinkel

Webwinkels zijn al lange tijd popu-

lair. Tegenwoordig is er zelfs te spre-

ken van een ware rage. De klant vindt 

het fijn thuis achter de computer op 

zoek te gaan naar het juiste nieuwe 

product of dienst. Gemakkelijk kun-

nen deze producten online vergeleken 

worden en de prijzen zijn, vanwege 

het ontbreken van een dure winkel 

en personeel, veelal lager. In 2008 is 

de totale omzet voor het kopen via 

internet in Nederland gestegen naar 

4,85 miljard euro. De meeste aan-

kopen worden gedaan voor reizen, 

consumentenelektronica, computer 

hardware en verzekeringen (bron: 

Thuiswinkel Markt Monitor). Robert 

Eits is zelf werkzaam als accountma-

nager bij een softwarebedrijf en heeft 

derhalve ruime kennis van de compu-

ter en zijn mogelijkheden. Toch viel 

het hem destijds tegen om een goede 

website op te zetten. Inmiddels heeft 

de website vele aanpassingen onder-

gaan en binnenkort gaat hij de laatste 

technieken erop toepassen. Mogelijke 

nieuwe klanten moeten snel naar de 

website van T-Toys geleid worden. 

Eén van de mogelijkheden om snel 

gevonden te worden is via een goede 

plek in een zoekmachine als Google. 

‘Robert houdt zich zelf bezig met de 

ranking, want hoe hoger je staat in 

een zoekmachine hoe beter je gevon-

den wordt’, vertelt Esther Eits.

Verkooppunt

Esther Eits heeft vanaf het begin in 

2005 het Verkooppunt T-Toys Maar-

tensdijk gerund. ‘Mensen nemen na 

een bezoek op de website contact 

met ons op via de mail of vaak ook 

door gewoon even te bellen. Indien 

gewenst adviseerde ik de klant en 

vervolgens zorgde ik ervoor dat het 

pakket, vaak via Alie van de Primera, 

verstuurd werd. Ook was er altijd de 

mogelijkheid om de aankoop bij ons 

eerst te bekijken en het vervolgens 

mee te nemen. In het begin stond het 

speelgoed in de kamer en de gang, 

later verhuisde dat naar boven. De 

kinderen worden echter groter en de 

ruimte voor opslag daarmee kleiner. 

Daar komt nog bij dat het beheer 

van de website, de contacten met 

de leveranciers, het bedenken van 

acties en het in de gaten houden van 

de concurrentie ook steeds meer tijd 

vergen. Ik doe nu het verkooppunt 

over aan Janny en ga mij helemaal op 

de website en de daaraan verbonden 

activiteiten richten. Ik vind het fijn 

dat ik iemand in Maartensdijk gevon-

den heb die enthousiast dit werk wil 

voortzetten’.

Speelgoed van jong en oud

Janny van der Heide woont aan de 

Dorpweg en ook al kennen mensen 

haar niet persoonlijk ze is wel bekend. 

Ze woont tussen de Bantamlaan en de 

Otto Doornenbalweg: daar waar altijd 

bloemen en kalebassen te koop staan 

in een emmer langs de weg. Ze kende 

het speelgoed dat T-Toys verkoopt. 

‘Mijn zoons van 17 en 19 jaar heb-

ben destijds vaak met dit speelgoed 

gespeeld. Nu staat het uitgestald in 

een mooie vitrine op hun slaapkamer. 

Het is speelgoed voor jong en oud, 

leuk om mee te spelen maar zeker 

ook leuk om naar te kijken. Het zijn 

allemaal miniaturen van echte trek-

kers, diepladers etc. Het is kwalita-

tief zeer goed en kapotte onderdelen 

kunnen bijna altijd vervangen wor-

den. Vroeger kocht ik het bij speel-

goedwinkel Den Uijl in Hilversum, 

maar die bestaat al lang niet meer. 

Nu wordt het nog verkocht bij Wel-

koop winkels, maar zij hebben vaak 

niet een groot assortiment voorradig 

en zijn toch duurder dan T-Toys. Ik 

kende Esther al wel want wij hebben 

beiden een kind in dezelfde klas op de 

basisschool. Toch was ik blij verrast 

toen Esther vroeg of ik interesse had 

in overname van het verkooppunt. Ik 

vind het geweldig. Wij hebben hier op 

de boerderij nog wat dieren en zowel 

mijn man als ik hebben elders een 

parttime baan, terwijl het eigenlijk 

wel gewenst is dat er altijd iemand 

in de buurt is van de dieren. Het 

regelen van het verkooppunt komt 

ons dus prima uit. Ik heb contacten 

met anderen en ben toch thuis. Een 

prima combinatie. Mijn zoons zijn 

ook wel enthousiast en hebben alle 

stellingen in elkaar gezet en elektri-

citeitsleidingen getrokken. Mocht ik 

er eens niet zijn dan zijn zij ook zeker 

in staat om vragen te beantwoorden. 

We hebben er zin in’. De webwinkel 

is te vinden op www.t-toys.nl. Het 

telefoonnummer van Janny van der 

Heide is 0346 213877, het emailadres 

Maartensdijk@t-toys.nl

Janny van der Heide 
neemt Verkooppunt T-Toys Maartensdijk over

door Marijke Drieenhuizen

De Maartensdijkse Janny van der Heide heeft onlangs het verkooppunt T-Toys Maartensdijk overgenomen 

van Esther Eits. In een schuur achter de boerderij aan de Dorpsweg is een opslagruimte en verkooppunt 

gerealiseerd waar speelgoed en onderdelen staan opgeslagen. 

De Maartensdijkse Janny van der Heide (rechts) heeft onlangs het 

verkooppunt T-Toys Maartensdijk overgenomen van Esther Eits (links).

Geld voor afbouw
Zaterdagochtend 14 november jl. 

bood Marijke Timmermans als voor-

zitter van Soroptimistclub De Bilt 

Bilthoven een symbolische cheque 

aan Tom Heintzberger van Scouting 

Rover Crofts Groep te Bilthoven. 

Soroptimisten zijn vakvrouwen die 

zich inzetten voor de positieverbe-

tering van vrouwen en kinderen. 

Zij zijn verenigd in de Unie van de 

Soroptimistclubs in Nederland, Suri-

name en de Nederlandse Antillen. 

Het geld zal worden besteed aan de 

afbouw van het onlangs geopende 

nieuwe onderkomen van de Rover 

Crofts Groep aan de verlengde Ruys-

daellaan te Bilthoven. (foto Marian 

van Ginkel)



Bel 0346 211992

of mail naar

info@vierklank.nl



Het bezoekende en derde geklasseer-

de Nederhorst was een tegenstander 

van formaat. Salvo staat op de vierde 

plaats en moet winnen om de aan-

sluiting met de top niet te verliezen. 

Gek genoeg begon Salvo slap aan de 

1ste set. Een time out was nodig het 

team op scherp te zetten. Daarna werd 

er voor elk punt hard geknokt. De 

achterstand liep terug en er ontstond 

een gelijkopgaande strijd tot 20-20. 

Twee individuele fouten aan kant van 

Nederhorst werden door Salvo netjes 

uitgespeeld. Setwinst met 25-22. De 

2de set was Salvo er vanaf het begin 

goed bij. Door goed aanvalsspel kon 

Salvo gedurende de set steeds enkele 

punten uitlopen. Dit resulteerde uit-

eindelijk in setwinst met 25-20. In 

de 3e set zette Nederhorst een tandje 

bij. Er ontspon zich weer een span-

nende strijd. Salvo stond met 20-22 

achter maar door goed teamspel werd 

de stand gelijk getrokken op 22-22. 

Uiteindelijk trok Nederhorst aan het 

langste eind met 23-25. Door tijd-

gebrek kon de wedstrijd niet uitge-

speeld worden. Op dinsdag spelen de 

dames om 21.00 uur in De Vierstee 

een bekerwedstrijd tegen Oberon uit 

Weesp. 

Dames 2

De Salvodames lieten er de eerste 

drie sets geen gras over groeien tegen 

het bezoekende Sovoco uit Soest. Het 

verschil op de ranglijst kwam duide-

lijk tot uiting. Aanvallend, verdedi-

gend en serverend waren de Maar-

tensdijkse dames beter. Het team 

moet echter nog leren geen onnodige 

punten weg te geven. Vooral niet aan 

het einde van de set want dat geeft 

de tegenstander weer moed op een 

beter resultaat in de volgende set. 

Martine Vringer, Anique Diepeveen 

en Nienke Dalmeijer waren de meest 

scorende speelsters bij Salvo. Terwijl 

Suzanne Leenderts een opmerkelijke 

serviceserie van acht punten op haar 

conto mocht schrijven in de 2de set. 

De eerste drie sets werden gewonnen 

met resp.: 25-17, 25-20 en 25-17. 

In de 4de set was Salvo compleet 

de kluts kwijt. De concentratie en 

het zelfvertrouwen dat zo duidelijk 

aanwezig was in de voorgaande drie 

sets was weg. Een beschamend ver-

lies met 20-25 was het gevolg. Een 

3-1 overwinning met een klein zwart 

randje.

Heren

De wedstrijd tegen Almere Buiten 

stond in het teken van de kopposi-

tie. Deze sterke koploper had nog 

maar drie sets verloren. Salvo moest 

flink aan de bak. Bovendien was dit 

de laatste wedstrijd van spelverdeler 

Sander Harmsen die naar het buiten-

land vertrekt. Salvo begon slecht. De 

koploper was heer en meester en won 

de set met 11-25. De 2de set herstelde 

Salvo zich maar kon niet voorkomen 

dat Almere weer met de winst ging 

strijken met 22-25. De 3de set trok-

ken de heren de goede lijn door. 

De pass werd beter waardoor meer 

aanvalsvariatie mogelijk was. Hier 

had de tegenstander niet voldoende 

antwoord op. De set ging naar Salvo 

met 25-20. De 4de set deed vooral de 

blokkering het erg goed. Met name 

Sander Harmsen en Johan Hegeman 

blokten keer op keer de beste aanval-

ler van Almere af. Mede hierdoor 

en goed aanvalsspel ging ook deze 

set naar Salvo met 25-23. Helaas 

kon de mannen de lijn in de 5de en 

beslissende set niet vasthouden. De 

tegenstander liet zien niet voor niets 

koploper te zijn. Zij wonnen de set 

met 15-10. Door dit resultaat staat 

Salvo nu 3de op de ranglijst.
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Salvodames blijven goed presteren
Het 1ste damesteam staat 4de in de competitie en kreeg het als 3de geplaatste Nederhorst op bezoek. Bij een 

2-1 voorsprong in sets werd de wedstrijd gestaakt wegens tijdgebrek. Het belofteteam deed wat het moest 

doen en won met 3-1 van Sovoco uit Soest. De topper bij de heren tussen Salvo en het bezoekende Almere 

Buiten ging verloren met 2-3.

De van Everdingenschool van de Leeuweriklaan in Bilthoven heeft ondanks 

een opkomende griepgolf toch nog met 31 kinderen geschaatst op woensdag 

4 november in het kader van Schaatsen voor Water. Alle complimenten voor 

de kinderen die met de slechte weersomstandigheden heel erg veel inzet 

vertoonden. Het laatste geld moest nog worden opgehaald, maar een kleine 

inschatting is dat er rond 1000 euro is opgebracht voor het goede doel.

Schaatsen voor water

Juf Henriëtte van de Martin Luther Kingschool uit Maartensdijk vertelde, 

dat haar school al meer dan 10 keer aan Schaatsen voor Water heeft 

meegedaan. Ook in 2009 was het weer een succes. Er is met meer dan 90 

kinderen geschaatst. Er hebben kinderen hun hele kaart vol geschaatst (25 

rondjes) of zelfs meer. De kinderen die nog niet zo goed konden schaatsen 

hebben toch minimaal 2 rondjes geschaatst. Over de opbrengst is nog niet 

veel bekend. Dat duurt nog wel een weekje.

MLK schaatst

Meidenvoetbal bij De Bilt
Enthousiast geworden door het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi en het goede voetballen van de Oranjedames 

bij het afgelopen EK heeft een aantal meiden de stoute schoenen aangetrokken en bij FC de Bilt aangeklopt 

om hun favoriete sport te kunnen gaan beoefenen.

Voor FC de Bilt was het iets nieuws, 

maar bij voorzitter Martin van Veelen 

vond dit spontane idee een gewil-

lig oor. Met zijn woorden ‘regel het 

maar’ konden Lisa en Kirsten aan de 

slag. Kirsten voetbalde sinds ze kon 

lopen op straat en wilde eigenlijk al 

eerder op voetballen, maar dan wel 

met meiden. Lisa zat in Leusden op 

hockey omdat er bij alle hockeyclubs 

in de buurt voor meiden van haar 

leeftijd een lange wachtlijst was. 

Poolster

Vriendinnen en klasgenootjes van de 

Poolster werden gepolst om te komen 

voetballen. Romy, Rosalie en Anouk 

zagen dit gelijk zitten en na enig 

aandringen wilden Taischa, Chelsea 

en Masha ook graag meedoen Met 

acht meiden was er een goede basis 

en toen Feya en Patricia er bij kwa-

men was het team compleet. Met 10 

speelsters kon de competitie eindelijk 

in september beginnen. 

Wat de trainers opvalt is de beleving 

bij de meiden: ‘Bij de jongens is er 

meer haantjesgedrag, bij dit team is 

het vooral gezellig’, aldus Said, één 

van de trainers. Dit gaat zeker niet 

ten koste van de resultaten, want van 

de 6 gespeelde wedstrijden zijn er al 

4 partijen gewonnen. 

Sponsor en wassen

De meisjes E1 zijn er zelfs al in 

geslaagd om een sponsor te strikken. 

Auto Dorpsstraat zal de komende 3 

jaar op de shirts van de meiden pron-

ken. In ruil hiervoor heeft het team 

beloofd om op een zaterdag auto’s te 

gaan wassen, waardoor Bart en Roy, 

de beide eigenaren, niet meer konden 

weigeren.

Het enthousiasme van de meiden 

zorgt voor veel bekijks tijdens de 

wedstrijden en de voorzitter heeft al 

aangegeven dat hij graag nog meer 

meiden wil begroeten bij FC de Bilt. 

Bijvoorbeeld wil FC de Bilt vol-

gend voorjaar een vriendinnendag 

organiseren om meiden te laten zien 

dat voetballen echt niet alleen voor 

jongens is. 

Net niet

Nu al is er bij FC de Bilt ruimte voor 

een aantal meiden van 13 tot 18 jaar. 

Er staan veel meiden te trappelen 

om te gaan voetballen, maar er zijn 

er net niet genoeg om nu al te spe-

len. Dus meisjes die ook zin hebben 

om te komen voetballen kunnen zich 

aanmelden bij ledenadministratie@

fcdebilt.nl.

De meiden kunnen ook goed autowassen.

Kleding- en speelgoedbeurs
Joyce Leijendekkers uit Maartensdijk zet zich in het Team Samen Over-

winnen in voor de VOKK (Vereniging ouders, kinderen met kanker). Team 

Samen Overwinnen organiseert zaterdag 28 november een kleding/speel-

goedbeurs. De beurs is van 11.00 uur tot 15.00 uur. Een tafel huren bij deze 

beurs kost zeven euro. Die opbrengst gaat naar V.O.K.K. (kijk voor info op 

www.vokk.nl). De opbrengst van de verkochte spullen is voor jezelf. 

De beurs zal gehouden worden bij S.B.V. Kindervreugd op de Javalaan 32a 

in Zeist. Voor meer info tel. Natascha van Drie (06 16242492) of e-mail 

gwn_elmo@hotmail.com. (Joyce Leijendekkers.

Buren op bezoek bij de 
Julianaschool

Directeur Ella Prins van de Julianaschool in Bilthoven had vrijdag 13 

november de naaste buren van de school uitgenodigd voor een drankje en 

een hapje. Zij zorgde er samen met enkele leerkrachten voor dat het een 

aangename bijeenkomst werd. Ella vertelde een en ander over de school, 

maar ook over bouwactiviteiten die de komende tijd naast de school gaan 

plaatsvinden. De overwegend oudere bezoekers waren verbaasd dat de 

leermethodes weliswaar heel anders dan vroeger zijn, maar dat van de leer-

stof nog veel overeind gebleven is. ‘De tafels worden nog net als vroeger 

uit het hoofd geleerd.’ Overigens straffen als in de hoek staan of de gang 

op bestaan niet meer. Tijdens een rondleiding door de prachtige moderne 

school liet Ella Prins de buren zien hoe en waar de 480 leerlingen in 18 

groepen en met een team van 35 leerkrachten de dag doorbrengen. [GG]

Ella Prins krijgt veel vragen te beantwoorden.



Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover! 

Dan komt Sinterklaas weer een bezoekje brengen aan 

Maartensdijk. Ook dit jaar zal dat weer gepaard gaan 

met een aantal leuke en gezellige dingen! Een paar 

dingen mogen alvast verklapt worden:

Dit jaar zullen er weer een aantal spelletjes op het 

winkelcentrum te doen zijn, het zal een beetje anders 

gaan dan afgelopen jaar. Het zal dit jaar in de vorm 

zijn van een speurtocht/estafette. Er is ook een prijsje 

aan verbonden. Dus als je mee wilt doen weet je waar 

je het voor doet!

Net als andere jaren wordt de dag afgesloten met een 

optocht door het dorp. Gezellig weer een beetje in het 

‘bijna’ donker! Uiteraard zal hier een muziekkorps 

ook bij aanwezig zijn voor de vrolijke noot!

Er zijn bij de Primera weer lichtstaafjes te verkrijgen 

om de boel op te vrolijken, zodat je in het donker ook 

nog een beetje zichtbaar bent. Wil je dus meelopen 

met de optocht, dan kun je je fiets, step, kinderwagen 

e.d. weer versieren! Nou maar hopen dat het weer een 

beetje wil meewerken!

Deze dag staat er ook nog iets spannends te gebeuren. 

Wat dat is verklappen we nog niet. Iedereen kan wel 

alvast gaan oefenen met het zingen van Sinterklaas-

liedjes!

en pick-ups, tractoren, hef-

trucks, caravans en aanhangers. 

Tel. 06-27500115

MOUNTAINBIKE heren, 

Gigant, verl. spatbord. kilome-

terteller, pomp, paars. € 150,-. 

Tel. 0346-212492

Goede hulp gevraagd voor onze 

taverne in Hollandsche  Rading 

schoon te maken, 2 x per week. 

Tel 035-6668104 

Huish. HULP aangeboden in 

Holl. Rading. Info via referent. 

Bel 06-13531229

Thuis KAPSTER Karine ver-

ven v.a. € 20,-. Knippen v.a. € 

10,-. Permanent v.a. € 40,-. Tel. 

0346-211141

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk, schilder-

werk binnen en buiten, 4 jaar 

garantie. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Avondje weg en oppas nodig? 

Meisje van 15 wil graag (in 

Groenekan) oppassen. Bel na 

17.00 uur 0346-213204

WOONRUIMTE gezocht voor 

alleenstaande jongeman, omge-

ving Maartensdijk. Tel. 0346-

213075 Na 20.00 uur.

Kom voor goed en voordelig 

verzorgd haar naar BETTY’S 

CORNER! Elke vrijdag en 

zaterdag in Maartensdijk.

Bel voor info. of een afspraak: 

06-33722022 Zorg voor uw 

haar!

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iedere 

gewenste hoeveelheid. We heb-

ben er bergen van. Stal Arends, 

Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 

Tel 06-54753516

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel.: 030-2710913.

AFVALLEN en op gewicht 

blijven. In W’broek met de 

EGA, 30-jarig jubileum nwe 

cursist nov+dec gratis kook-

boek. Info en cursus bij Heleen 

Blaauwendraad. Tel. 0346-

281082
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SINT en Piet op bezoek! € 30,-. 

per 30 min. Bel 06-52151727

Sta-op-STOEL. € 300,-. Rond 

tafeltje + 2 stoelen. Prijs n.o.t.k. 

Tel. 0346-212249

HAKSELAAR 2500 watt. 

Nieuw in doos. Zeer stil. € 95,-. 

Tel. 0346-214084

2,5-zits BANK, creme leer. 2 

Bruine leren clubjes + kussen. 

€ 250,-. Tel. 06-12972046

Mooie grenen TV kast met lade 

en draaiplateau 150x90x60. € 

100,-. Tel. 0346-212037

Nieuwe luxe BUREAUSTOEL 

spec verstelbaar. € 80,-. Tel. 

06-29506849

Te koop t.e.a.b. 2352 nieuwe 

zilverwitte gevelstenen voor ca. 

36m2. Tel: 0346 218951.

Philips kleuren TV 65 cm. 

Model 28PT4501/00. Doet het 

perfect. € 45,-. Tel. 06-5537 

6037

Ivm verhuiz. goed tehuis 

gezocht voor 2 mooie rode 

katers. Geb. juli 2008.

De katers zijn gewend aan bui-

tenleven. Voor meer info: 06 

41620186.

Tafelbiljart met keus en ballen. 

€ 49,-. Tel. 0346-281909

2-zitsbank Ektorp. € 30,-. Rood 

verschoten hoes. Hoes te koop 

bij Ikea. Tel. 0346-212736

Campingbedje donk. blauw 

incl. matrasje. € 15,-. Avent 

borstkolf incl. flessen. € 15,-. 

Na 20.00 uur. Tel. 0346-

213075

Gratis af te halen: Dressoir gre-

nen 2 meter bij 90 cm. 4 deuren 

en 4 lades. € 50,-. Tel. 0346-

213449

2 oude naaimachines in mooie 

staat. Decoratief. € 15,- per 

stuk. Tel. 06-55508733

Radio touren platen SP tlilps 

FP9300 6-delig A.K. 601 i.z.g.s. 

€ 45,-. Tel. 0346-212607

Nieuwe kruiwagen vol verzinkt 

lekvrije band. € 45,-. Tel. 035-

5771208

Voor modelbouwer, kleine 

draaibank, beetje opknappen. € 

50,-. Tel. 06-22546107

Te koop gevraagd loop/sloop 

en schade AUTO’S, busjes, 

vrachtwagens, bedrijfswagen 

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK

GRUTTOLAAN 18 Tel. 0346-212267

Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 

Vr. v.a. 14.00 uur. Za. 10.00-17.00 uur.

Onderdelen uit voorraad leverbaar

Ook op telefonische afspraak 90% dezelfde dag klaar.

Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

MeVo tapijt en vinyl. Het adres voor topkwaliteit 

Tapijt, Vinyl, Carpetten en Matten

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

Kom kijken en proeven op de WINTER DEELDAGEN!

Meerdere Groenekanners presenteren u een gevarieerd en origi-

neel aanbod aan groen- en woondecoraties, lekkernijen, antiek 

zilver en sieraden op de sfeervolle deel van onze boerderij. 

Vrijdag 27 november 18:00 - 21:00 uur en op zaterdag 28 novem-

ber 10.00 - 16.00 uur, Groenekanseweg 51 in Groenekan.

Informatie bij Irene Westeneng, 06.28815017 en op www.dezil-

verkamer.nl

Loods uitverkoop bonkers. Wanneer: vrijdag 20 & zaterdag 

21 november 2009 van 10.00 tot 17.00 uur. Waar: Molenweg 

19 Maartensdijk. Wat: leuke kadootjes interieur accessoires van 

bekende merken. Extra: zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur 

wijnproeverij, verkoop prachtige riedel wijnglazen. Zie voor 

meer informatie www.passievoorproeven.nl & www.bonkers-

design.nl

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Fietsen/Brommers

Diversen

Te koop gevraagd

Nootjes per e-mail*

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Meisje lastiggevallen
Vorige week woensdag is dichtbij de scholen de Werk-

plaats en Het Nieuwe Lyceum nabij de Jan Steenlaan 

en de Kees Boekelaan in Bilthoven weer een meisje 

lastig gevallen. 

Omstreeks 11.20 uur fietste op een 13-jarige meisje 

uit Bilthoven over de Eikenlaan in Bilthoven. Plot-

seling kwam een onbekend persoon, in dit bosrijke 

gebied, uit het niets de weg oplopen. De man wilde de 

fiets van het meisje pakken maar zij kon hem nog net 

ontwijken. Het meisje fietste vervolgens hard weg in 

de richting van de Berlagelaan. Ze heeft de man niet 

goed gezien en kon slechts een algemene beschrijving 

van hem geven. Het zou een blanke man zijn met bruin 

haar en een halflange bruine jas.

De politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt 

getuigen contact op te nemen met de politie van het 

district Binnensticht onder nummer 0900 8844.

Oplettend

De leiding van de Werkplaats heeft de ouders hierover 

geïnformeerd, zoals zij in een soortgelijk geval ook 

begin september al deed. De school bericht de ouders 

en verzorgers verder, dat de politie ook laat weten 

dat zij - hoewel er concreet geen strafbare feiten zijn 

gepleegd - de zaak in behandeling heeft en dat men bij 

verdachte personen 112 kan bellen. De politie komt 

liever 10 keer voor niets dan 1 keer te laat. De school 

blijft het van belang vinden oplettend te zijn en advi-

seert de leerlingen niet alleen langs stille stukken en 

zeker niet alleen door het bos te fietsen. Ook tussen-

tijdse ziekmelding is een punt van aandacht op school. 

Nog nadrukkelijker dan eerst wordt aan de leerling 

gevraagd eerst contact met thuis op te nemen. 

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

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

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

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

Geschikt voor jongeren tot 65+

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

Stuur een mail of bel.

Hij komt, hij komt



Afgelopen zaterdag was het de 

wedstrijd tussen de nummer 1 en 

2 op de ranglijst. SVM voert die 

lijst aan. Lopik volgde op 5 pun-

ten, maar had een wedstrijd minder 

gespeeld. Het was ook de wedstrijd 

tegen de ploeg die dit seizoen de 

minste tegendoelpunten heeft gehad 

Lopik. Lopik maakte zijn reputatie 

waar door opnieuw geen tegendoel-

punt te incasseren. Grote man van de 

wedstrijd was de keeper van Lopik, 

die alles pakte. SVM maakte zijn 

reputatie van doelpuntenmachine niet 

waar. Voor het eerst dit seizoen werd 

er niet gescoord. Dat was precies het 

verschil waarom het bij Lopik wel 

lukte en bij SVM niet. De Lopikers 

staan door de winst met een wedstrijd 

minder gespeeld 2 punten achter op 

SVM.

Wind

De wedstrijd werd een beetje beïn-

vloed door de harde wind, waardoor 

het moeilijk voetballen is. Bovendien 

moesten de Maartensdijkers weer 

even wennen aan het echte gras, dat 

door de regen glibberig was. SVM 

had de 1ste helft de wind tegen en 

probeerde de bal laag te houden en 

door combinatievoetbal het doel van 

Lopik op te zoeken. Dat lukte al na 

5 minuten toen bij een goede aanval 

Tom Janssen zijn medespits Mike de 

Kok vrij voor de goal zette. De anders 

zo gemakkelijk scorende Kok schoot 

de bal deze keer jammerlijk naast. 

Een minuut later was het Lopik dat 

bij één van de weinige aanvallen wel 

scoorde (1-0). Na 6 minuten stond de 

latere eindstand al op het scorebord.

SVM de betere ploeg

Lopik zocht na de vroege voorsprong 

vooral de verdediging. Je moet vooral 

doen waar je goed in bent moet Lopik 

gedacht hebben. En met zo’n goede 

keeper als sluitpost lukte dat Lopik 

goed. SVM creëerde weinig goede 

kansen, maar was wel de beste ploeg. 

In de slotminuten waren er nog goede 

mogelijkheden voor Tom Janssen en 

Mike de Kok om de gelijkmaker in te 

schieten, maar het kleine beetje geluk 

dat soms nodig is was er zaterdag 

niet.

Wind mee

Wind mee hoeft niet altijd een voor-

deel te zijn. Lange ballen komen vaak 

niet goed aan. SVM probeerde daar-

om over de grond te blijven voetbal-

len, maar Lopik bleef stug verdedigen 

en ook de doelman bleef foutloos. 

Lopik zocht de aanval nauwelijks op 

en daardoor speelde de wedstrijd zich 

vooral af op de helft van Lopik. SVM 

kon echter geen bres slaan in die 

verdediging. Naar mate de wedstrijd 

vorderde ging SVM bovendien slor-

diger spelen en werden er regelmatig 

onnodige en te opzichtige overtredin-

gen gemaakt. SVM mist de leepheid 

om het geluk wat meer mee te krij-

gen. Toch waren er nog een paar grote 

kansen. Vooral voor de ingevallen 

Henri Stone. Eerst vond hij de keeper 

op zijn weg bij een schot uit de draai. 

Even later kopte hij de bal buitenkant 

paal. Het zat SVM gewoon niet mee 

afgelopen zaterdag. Op zijn minst had 

SVM recht op een gelijkspel. Lopik 

heeft zeker geen kampioensploeg, 

maar heeft voorlopig wel de minste 

verliespunten.

Competitiehelft

A.s. zaterdag geen competitievoet-

bal voor SVM. De week daarop de 

thuiswedstrijd tegen De Posthoorn. 

Dat is de laatste wedstrijd van de 1ste 

competitiehelft. Bij winst mag SVM 

tevreden zijn over de stand op de 

ranglijst. Wordt in de 2de helft het-

zelfde gepresteerd dan is een snelle 

terugkeer naar de 3de klasse in zicht.

De eerste speelronde stond direct een 

stevig duel te wachten tegen SKF 

uit Veenendaal. Deze ploeg speelt al 

enkele jaren op dit niveau en komt 

ook op het veld uit in de Hoofd-

klasse. SKF speelde vorig jaar een 

matig zaalseizoen, wat resulteerde 

in een teleurstellende zesde plaats 

voor de Veenendalers. Des te gemo-

tiveerder startte SKF de voorberei-

ding op dit zaalseizoen. In het eerste 

duel in Maartensdijk was er echter 

maar één ploeg waar de motivatie en 

passie vanaf spatte: Tweemaal Zes. 

Vanaf de eerste minuut werd er een 

veldoverwicht afgedwongen. De gas-

ten uit Veenendaal hebben zodoende 

geen enkel moment aanspraak kun-

nen maken op een goed resultaat. Dit 

eerste duel eindigde dan ook in een 

25-21 overwinning voor Tweemaal 

Zes.

De wedstrijd werd gespeeld in een 

goed gevulde en sfeervolle Vierstee. 

De wedstrijd waarin Anouk van Breda 

de vervangster was voor Miranda 

Burger begon de eerste minuten 

gelijkopgaand. Tweemaal Zes opende 

de score, maar SKF antwoordde met 

een tegentreffer. Daarna was het vrij 

snel Tweemaal Zes dat een lichte 

voorsprong pakte. De thuisclub ging 

goed de duels in, zowel onder de korf 

als in de één tegen één-situaties. Via 

een 4-2 voorsprong werd er een gat 

van vier punten geslagen: 6-2.

SKF knokte zich terug in de wedstrijd 

en vond daardoor kort voor rust weer 

aansluiting: 10-8. Met een belang-

rijke treffer daaropvolgend werd er 

een ruststand van 11-8 bereikt in het 

voordeel van Tweemaal Zes.

Na de thee

De tweede helft was het voor Twee-

maal Zes zaak om het getoonde spel-

niveau vast te houden en daarmee ook 

de voorsprong. SKF heropende de 

score (11-9). Bij Tweemaal Zes werd 

het aanvallende spel iets onrustiger en 

slordiger, maar verdedigend bleef het 

niveau wel hoog. De Maartensdijkers 

wisten de voorsprong weer uit te brei-

den naar vier punten mede ook door 

de verdedigende basis. 

Even later kende SKF wel een sterke 

fase. Met drie doelpunten op rij kwa-

men de gasten terug tot slechts één 

punt verschil. Daarna pakte Twee-

maal Zes de draad weer op met een 

belangrijke treffer, waardoor het ver-

schil weer groeide. De ploeg van trai-

ner/coach Gert van den Brink bouwde 

daarna aan een grotere voorsprong 

(18-13). De volgende fase bleef het 

verschil op vier punten; een verschil 

wat uiteindelijk kon worden vastge-

houden tot het einde van de wedstrijd 

(25-21).

Droomdebuut

Een droomdebuut in de Hoofdklasse 

en bovenal een dikverdiende over-

winning voor een collectief sterk en 

furieus spelend Tweemaal Zes, met 

Wouter van Brenk, goed voor maar 

liefst 12 doelpunten. De eerste twee 

punten zijn binnen in de strijd om 

handhaving. Aankomend weekend 

reist de ploeg af naar Delft voor 

de uitwedstrijd tegen Excelsior. Aan-

vang: 18.05 uur.
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Sportagenda
Hockey

22/11 - 12.45u Voordaan - Overbos (D)

22/11 - 14.45u Voordaan - Klein Zwitserland (H)

Korfbal

21/11   19.40u DOS - SGV in de Vierstee

SVM verliest van Lopik
In en tegen Lopik boekte SVM het tweede verlies van het seizoen. De Maartensdijkers hadden recht op meer 

maar verloren de belangrijke wedstrijd in de top van de 4e klasse F met 1-0.

Droomdebuut Tweemaal Zes 
Na een voorbereiding van drie weken, waarin kennis werd gemaakt met het fenomeen ‘schotklok’, ging dit 

weekend de zaalkorfbalcompetitie van start. Voor Tweemaal Zes het debuutjaar in de Hoofdklasse.

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 20 november kunt u weer klaverjassen bij SVM. 

In de kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk 

bent u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen 

kost 3 euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Hockeyclub SCHC uit Bilthoven 

hield zaterdag 14 november een eigen 

‘Dag van Respect’ in navolging van 

de landelijke dag donderdag twee 

dagen eerder. Alle jeugdspelers kre-

gen armbandjes met de tekst ‘SCHC 

sport sportief’; de allerjongsten kre-

gen ook nog een heliumballon, met 

de gedragsadviezen:

1. We zijn sportief!

2. We pesten en we schelden niet!

3. We ruimen onze rommel op!

Het doel van deze actie was, dat 

iedereen bij SCHC zich sportief 

en respectvol gedraagt. Niet alleen 

afgelopen zaterdag, maar ook alle 

andere dagen.

Respect voor elkaar! (foto Marian van Ginkel)

‘We gingen door dit bandje wel anders om met de tegenpartij, minder 

agressief en met meer respect’.(foto Marian van Ginkel)

Stichtsche hield Dag
van Respect

Succes voor de
Voordaan Advocaten

Het eerste jaarlijkse indoortoernooi op Tenniscentrum Groenekan kende dit 

jaar een nieuwe sponsor, Voordaan Advocaten uit Groenekan. De deelne-

mende dubbels uit de regio speelden in de diverse speelsterktes allereerst 

in poules, met uiteindelijk halve en hele finales voor de nrs. 1 en 2 van de 

diverse poules.

Spelers van onder meer Meijenhagen, FAK, Voordaan en Tenniscentrum 

Groenekan speelden de laatste dag om de felbegeerde bekers. Na een gezel-

lige negen dagen met veelal hoogstaand tennis kon Kees Overvest direct na 

de laatste wedstrijd de prijzen uitreiken. 

Damesdubbel 2: 1.Helmi Kaskens en Margreet van Eekelen, 2. Karin 

Janmaat en Irma Groenestege. Gemengd dubbel 1: 1. Esther Roemer en 

Chris Braakman, 2. Christine Keijer en Eric Manschot. Gemengd dubbel 

2: 1. Marika Csik en Dion Konings, 2. Joke Overvest en Joost Radstake. 

Herendubbel 1: 1. Ronald van den Brink en Marcel van Uden, 2. Maurice 

van Alem en Rick van Oostenbruggen. Herendubbel 2: 1. Raz Aldaibis en 

Eric Behr, 2. Simon van de Klomp en Wim van Leeuwen. Herendubbel 3: 1. 

Peter Brouwer en Johan Bladt, 2. Dennis van Staa en Jasper Welten.



Veel sporters en bestuurders waren op 

10 november in de Mathildezaal van 

het gemeentehuis aanwezig om de 

prijsuitreiking bij te wonen en de titel 

te vieren. Jos Som, naast juryvoorzit-

ter ook burgemeester van Kerkrade, 

noemt sport een belangrijke factor in 

onze samenleving en in tegenstelling 

tot vroeger, een onderdeel van belang 

in de politiek. ‘Daarom is er ook een 

sportgemeente van het jaarverkiezing 

ontstaan. Na Rotterdam in 2006 en 

daarna twee keer Enschede is De Bilt 

nu de titel te beurt gevallen.’ 

Beoordeling

Som vertelt hoe de jury tewerk is 

gegaan. ‘We hebben tien indicato-

ren objectief naast elkaar gelegd en 

beoordeeld. Dat waren onder andere 

het aantal typen sportaccommodaties, 

het aantal topsporters, of er een sport-

nota is en of sportbudgetten ook in de 

begroting terug te vinden zijn. Van 

de 34 aangemelde gemeenten lagen 

Alkmaar, Delft, ’s Hertogenbosch, 

Dordrecht en De Bilt heel dicht bij 

elkaar.’ Het tweede onderdeel bij de 

beoordeling was een essay waarbij de 

sportvereniging centraal stond. ‘Dat 

is voor De Bilt een heel belangrijke 

factor bij de afweging geweest. Uit 

het essay komt een beleving. Als je 

sport niet uitstraalt en beleving er 

geen onderdeel van uit laat maken 

is het niets. Je moet het voelen en je 

voelt door dit essay dat die beleving 

er is in deze gemeente. Het serieus 

nemen van de sporters straalt er hele-

maal uit.’ Jos Som noemt het Bilts 

Sportproduct een keurmerk om te 

koesteren. ‘U maakt waar dat sport 

een heel belangrijke factor is.’

Sterretje

Sportgemeente van het Jaar wordt 

georganiseerd door De Vereniging 

Sport en Gemeenten, nationale sport-

koepel NOC*NSF en de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten. De jury 

bestond uit Sandra Korthuis (VNG), 

Wim Ludeke (NOC*NSF) Clémence 

Ross (NISB), Jos Som (VSG), Johan 

Wakkie (KNHB) en in het kader 

van het jaarthema hoogleraar Paul 

Verweel. Jos Som heeft de afgelopen 

jaren niet zulke goede kandidaten bij 

elkaar gezien. ‘Als je winnaar bent 

heeft dat een geweldige uitstraling, 

want je hebt iets gepresteerd.’ 

De echte winnaars noemt hij echter 

de sporters en de ondersteuners met 

daarbij de accommodaties die er voor 

zorgen dat mensen kunnen sporten. 

‘Als u in de gemeente De Bilt 85 

procent van de bevolking actief kunt 

laten sporten, dan bent u voor mij een 

sportgemeente met een sterretje.’ Jos 

Som reikt vervolgens samen met de 

mini’s van FC De Bilt de trofee uit 

aan sportwethouder Herman Mitten-

dorff. ‘Een bijzonder kunstwerk voor 

een bijzondere sportgemeente.’ De 

trofee is speciaal voor de verkiezing 

ontworpen door kunstenaar Jean-Paul 

Marsman. De gemeente ontvangt ook 

een promotiepakket om extra bekend-

heid aan de titel te geven. 

Investering

Wethouder Mittendorff herinnert er 

nog maar eens aan dat het nog niet zo 

lang geleden is dat FC De Bilt bij het 

gemeentehuis demonstreerde met een 

appèl: doe iets aan onze accommoda-

tie. ‘Er was somberheid en er moest 

bezuinigd worden. Allemaal kommer 

en kwel. Het college besloot bij zijn 

aantreden niet op sport te bezuini-

gen. Integendeel, we gingen inves-

teren. De afgelopen vier jaar heeft 

de gemeente bijna tien miljoen euro 

geïnvesteerd in accommodaties van 

onze sportverenigingen. Kunstvelden 

aangelegd en kleedkamers gebouwd.’ 

Mittendorff betrekt daar de hele Bilt-

se politiek bij. Maar ook uitvoerende 

ambtenaren als Ineke Winkel en Wim 

Tigelaar en bedrijven die de sport 

steunen. Hij betrekt ook Jan van ’t 

Land, voorzitter van de Biltse Sport-

federatie (BSF) bij de prijs, maar ook 

oud-voorzitter Karel Beesemer. Voor-

malig BSF-bestuurslid Rens Kersten 

zegt: ‘Wij hebben de luiers omgedaan 

en nu mag het jurkje aan.’ Herman 

Mittendorff  draagt prijs op aan de 

duizenden vrijwilligers die de sport-

verenigingen draaiende houden.

De Vierklank 24 18 november 2009

De Bilt Sportgemeente van het Jaar 
met een sterretje

door Guus Geebel

‘We zijn ontzettend trots op wat vandaag bekend gemaakt is. De Bilt is Sportgemeente van Nederland en we 

hebben niet de minste gemeenten achter ons gelaten’, aldus burgemeester Arjen Gerritsen op het feest met 

louter stralende gezichten. Juryvoorzitter Jos Som zegt dat De Bilt met een inzending van buitengewoon hoge 

kwaliteit overtuigend winnaar is geworden.

Juryvoorzitter Jos Som vertelt waarom De Bilt de terechte winnaar is.

Sportwethouder Herman Mittendorff met de zojuist ontvangen trofee.

De mini’s van FC De Bilt met hun trainer John Keijzer.

De band Treasure, bestaande uit docenten waarvan twee van De Werkplaats, 

verzorgde de muziek op het feest.

Maandag 9 november opende Helga 

van Stijn bij Kringloopbedrijf 

Emmaus in Bilthoven een nieuwe 

keuken. Op 1 september begon een 

verbouwing met het slopen van de 

oude plek. Een maand later startte de 

aannemer met het opnieuw opbouwen 

van de ruimte en werd de nieuwe keu-

ken geplaatst. Begin november was 

de oplevering. De 75 vrijwilligers 

kunnen nu in de mooie zitruimte bij 

de keuken een boterham eten en een 

kopje koffie drinken. 

Helga van Stijn werkt al jaren als vrij-

williger bij Emmaus. Zij is bestuurs-

lid-secretaris van de beheersstich-

ting van Emmaus en was vanuit die 

functie betrokken bij de verbouwing. 

Geert Wolting is penningmeester van 

de Vereniging Emmaus. ‘We hebben 

het project zelf bekostigd, maar des-

ondanks gaat er toch nog zo’n 60.000 

euro naar ontwikkelingsprojecten’, 

vertelt hij. ‘Onze enige inkomsten 

zijn de opbrengsten van de winkel. 

We hopen dat de nieuwe ruimte men-

sen zal aanmoedigen vrijwilliger te 

worden, want die kunnen we nog 

steeds goed gebruiken.’ [GG]

Geert Wolting en Helga van Stijn in de fraaie nieuwe keuken van Emmaus.

Emmaus Bilthoven heeft nieuwe keuken

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl
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Diverse stamppotten met

worst, spek of

gehaktballetje

Biefstuk met champignons

of

Gamba's met groenten

en rijst
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