
Het idee om speciale muziek voor de 
herdenking op de Dam te maken ont-
stond in 1999 toen Goorhuis bij een 
concours in Middelburg samen met 
de Inspecteur Militaire Muziek van 
de Krijgsmacht in de jury zat. ‘In een 
gesprek kwam de muziek die tijdens 
de herdenking op de Dam gespeeld 
werd ter sprake. Wij vonden die bei-
den muzikaal gezien niet zo bevre-
digend. Er werden altijd droevige 
stukken voor gekozen. De inspecteur 
zei het een goed idee te vinden als 

een componist speciaal voor de Nati-
onale Herdenking een compositie zou 
maken. Later bleek dat het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei op zoek was naar 
muziek met een wat lichtere toon. Mij 
werd toen gevraagd een compositie 
te maken. Ik had al wat naam op het 
gebied van herdenkingen, omdat ik 
ook het stuk voor de herdenking van 
de Herculesramp heb gemaakt.’

Ed Hoornik
Rob Goorhuis ging zich in de materie 
inleven om er iets goeds en moois 
van te maken. ‘Je moet iets maken 
dat de meeste mensen aanspreekt, 
maar toch iets eigens heeft en de sfeer 
weergeeft.’ Goorhuis heeft het werk 
gebaseerd op ‘Tot de doden’, een 
gedicht van Ed Hoornik. ‘Dan leer 
je zo’n gedicht uit je hoofd zodat het 
uit je poriën komt en het een beetje 
kan versmelten met de muziek die je 
maakt. Tegelijkertijd zit je met een 
strak schema, dat tot op de seconde 
af wordt geregisseerd.’ Rob Goor-
huis componeerde de muziek zo, dat 
de voetstappen van de koningin en 
andere kransleggers bij het monu-
ment binnen de partituur passen. Je 
moet steeds maar hopen dat het hele-
maal klopt.’ De compositie bestaat 
uit vier delen. De proloog, gespeeld 
voorafgaand aan de komst van de 
koningin, het tweede deel tijdens de 
kranslegging door Hare Majesteit en 
de Prins, het derde deel tijdens de 
eerste serie kransleggingen en het 
vierde deel bij de tweede serie. De 
muziek duurt ongeveer twintig minu-
ten. De première was op 4 mei 2000. 
Goorhuis heeft toen de plechtigheid 
in de Nieuwe Kerk en op de Dam bij-
gewoond. De dag erna werd hij door 
de koningin ontvangen.

Lokaal
Vanuit het land kwamen dikwijls 
verzoeken om ‘Tot de doden’ ook 
voor lokale herdenkingen te mogen 
gebruiken. De muziek is echter exclu-
sief voor de plechtigheid op de Dam 
gecomponeerd en kan nergens anders 
gespeeld worden. Vanwege die ver-
zoeken kreeg Goorhuis van het Nati-
onaal Comité 4 en 5 mei de opdracht 
ook speciale muziek voor de lokale 
4 mei herdenkingen te maken. Het 
werd een compositie bestaande uit 
twee delen. ‘In vredesnaam’ en ‘Als 
vrijheid een weg is’. Het eerste deel 
wordt gespeeld vóór de twee minuten 
stilte, het tweede deel erna. Op de 
website van het Nationaal Comité 4 
en 5 mei, www.4en5mei.nl, zijn de 
werken te beluisteren. De opname is 
gemaakt van de Koninklijke Militaire 

Kapel Johan Willem Friso, onder lei-
ding van luitenant-kolonel Gert Jan-
sen. De muziek voor de lokale her-
denking kwam op 1 maart van dit jaar 
beschikbaar. Inmiddels hebben al 40 
orkesten de muziek aangeschaft.

Studie
Het was geen jongensdroom van Rob 
Goorhuis om musicus te worden. Van 
huis uit heeft hij muzikaliteit ook niet 
echt meegekregen. Zijn vader was 
dan wel zanger, maar werd uitein-
delijk accountant. Na de middelbare 
school zat er weinig structuur in het 
leven van Goorhuis. Hij was zijn 
ouders al vrij vroeg kwijt, zwierf wat 
rond bij vriendjes en wist niet wat 
voor vervolgopleiding hij wilde doen. 
Zijn pianoleraar raadde hem aan in de 
muziek te gaan. ‘Dat was een schok 
voor mij, maar ik dacht ook, waarom 
niet. Mijn leraar gaf les in Utrecht aan 
de kerkmuziekschool en in Amster-
dam aan het conservatorium. Ik ben 
in Utrecht aan de studie begonnen 
en het unieke van de kerkmuziek-
school was dat je er koordirigent en 
organist kon worden, maar dat je er 
ook een pianostudie bij kreeg, om 
in ieder geval als pianoleraar in je 
onderhoud te kunnen voorzien. Daar 
was dus over nagedacht. Doordat je 
tijdens de studie met niets anders dan 
muziek bezig was ging de ontwik-
keling ontzettend snel. De opleiding 
duurde vijf jaar. In die tijd heb ik drie 
hoofdvakken gedaan, piano, orgel en 
koordirectie. In Tilburg heb ik mijn 
orgelstudie voortgezet en slaagde na 
twee jaar cum laude. Intussen was ik 
op het conservatorium van Arnhem 
begonnen aan een hoofdvak theo-
rieopleiding. Ik was 28 jaar toen de 
directeur naar me toe kwam en zei dat 
ik binnen twee maanden moest afstu-
deren omdat er is geen geld meer was 
voor mijn opleiding. Ik heb toen gas 
gegeven en de opleiding afgemaakt. 
Ik heb dus veel kansen gekregen om 
me breed te ontwikkelen.’

Werken
Rob Goorhuis is als pianoleraar 
begonnen in de bollenstreek. Later 
vroeg de directeur van de muziek-
school in Zeist of hij in de depen-
dance van de school in Bilthoven les 
wilde gaan geven. Daarnaast was hij 
inmiddels in verschillende plaatsen 
dirigent en gaf hij concerten. Een 
maand na het opstarten van de depen-
dance is hij in de gemeente De Bilt 
begonnen. Vijf jaar later kwam de 
Biltse Muziekschool in De Kwinke-
lier in Bilthoven. Goorhuis is dikwijls 
jurylid bij nationale en internationale 

concertwedstrijden van blaasorkes-
ten en koren. Als componist was hij 
aanvankelijk autodidact, maar op het 
terrein van de blaasorkesten was hij 
al spoedig geen onbekende meer. Hij 
componeerde meerdere werken als 
verplichte stukken voor concoursen 
van de landelijke federaties. In 2003 
ontving Rob Goorhuis de Gerard 
Boedijn Penning voor zijn verdienste 
voor de Nederlandse blaasmuziek.
In november 2006 werd hij benoemd 
tot ridder in de orde van Oranje Nas-
sau.

Tuinieren en componeren
Dit jaar zou Rob Goorhuis weer aan-
wezig zijn bij de Nationale Herden-
king op de Dam, maar hij moet naar 
Zwitserland om te jureren. ‘Ik neem 
de herdenking wel altijd op om te 
kijken of het nog past en of het goed 
gedaan wordt door de orkesten. Je 
moet er een beetje grip op houden.’ 

Hij vindt het altijd een indrukwek-
kende plechtigheid. ‘Het mooiste is 
de stilte.’
Buiten muziek heeft Goorhuis inte-
resse in tuinen en tuinieren. ‘Ik heb 
zelf een aardig grote tuin en die 
heeft voor mij een functie bij het 
componeren. Zeker in de zomertijd. 
Als je aan het componeren bent heb 
je steeds momenten dat je vast zit. Ik 
doe dan de deur van mijn werkkamer 
open en loop de tuin in. Dan zie ik 
onmiddellijk overal onkruid staan en 
ga wieden. Als ik twee plantjes uit de 
grond heb getrokken voel ik dat de 
sapstroom van de inspiratie alweer 
op gang is gekomen en ga ik gauw 
weer naar binnen. Mijn zus heeft 
eens gezegd dat het komt omdat je 
spanningen opbouwt die blokkeren. 
Op een gegeven moment kun je niet 
verder en blijf je in je idee vastzitten. 
Als je die blokkades even kan ophef-
fen, kun je weer verder.’ 

Burgerjaarverslag gemeente De Bilt
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Rob Goorhuis componist van muziek bij 
Nationale Herdenking op de Dam

door Guus Geebel

Voor de negende keer klinkt op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking bij het Nationaal Monument op de 
Dam ‘Tot de doden’. Het is een compositie van de Biltse Muziekschooldirecteur Rob Goorhuis. Hij schreef 
de muziek in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. ‘Tot de doden’ wordt ieder jaar op 4 mei om 

beurten uitgevoerd door de orkesten van de landmacht, luchtmacht en marine. 

Rob Goorhuis, een veelzijdig musicus achter de vleugel.

Nationale Herdenking op de Dam in 
Amsterdam. (foto Nationaal Comité 4 
en 5 mei)
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

4 mei - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

4 mei - 11.00 uur 
Ds. G. Knepper, Leersum

St. Maartenskerk Maartensdijk
1 mei – 10.30 uur
3 mei - 19.00 uur
4 mei - 10.30 uur

Echaristieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente  
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
4 mei - 10.30 uur

B. van Empel, Vleuten

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
1 mei – 10.00 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan
4 mei – 10.00 uur

Kand. G.H. Vlijm, Barneveld
4 mei – 18.30 uur

Ds. H. Penning, Schoonrewoerd

Hersteld Hervormde Kerk  
Groenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)

1 mei – 10.00 uur
Leesdienst

4 mei - 10.30  en 18.00 uur
Eerw. Hr. B. Klootwijk, 

Alblasserdam

Ned. Ger. Kerk Westbroek
1 mei – 10.00 uur

Ds. J.F. Ezinga, Westbroek
4 mei - 10.00 uur

Hr. A. van Hilten, Uithoorn
4 mei - 18.30 uur

Ds. W.D. Duvekot, Utrecht

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
1 mei – 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan
4 mei - 10.00 uur

Ds. J. Plomp, Putten
4 mei - 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

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

1 mei – 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer
4 mei - 10.00 uur

Ds. J. den Dikken, Nijkerk
4 mei - 18.00 uur

Ds. P. de Jager, Lexmond

Onderwegkerkje Blauwkapel
4 mei – 9.30 en 10.30 uur

Ds. E. de Boom
Oecumenische dienst

Geboren
26 april 2008

Wyno
Zoon van Elbert en Jannie Hen-

nipman
Dr. Welfferweg 4

Westbroek

Het kantoor van De Vierklank is vrijdag 2 mei gesloten. 

Kopij kunt u sturen naar vierklank@jvand.nl

Na een leven van hard werken en een lang gevecht tegen een slopende 
ziekte, heeft zij de oneerlijke strijd moeten opgeven.

A.A.M. van Spijk
(beter bekend als Anita, uitbaatster van de voormalige Taveerne)

* 3 - 10 - 1929              † 24 - 4 - 2008
 
Wij zijn gesterkt door de gedacht dat de dood ook bevrijdend kan zijn en 

tevens dankbaar voor alles wat zij voor mij heeft betekend.

Audrey
Jaap
Iris

Geheel onverwachts is in zijn slaap overleden mijn innig geliefde man

Lodewijk Adrianus Knoppers
 

* 22 december 1913  † 23 april 2008

 N. Knoppers - Jacobs

Correspondentieadres:
Mevr. Mr. K.E. van Voorst
Kastanjelaan 8
3737 RB  Groenekan

De afscheidsdienst wordt gehouden op dinsdag 29 april om 16.00 uur in de 
aula van de begraafplaats 'Den en Rust', Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van de begraafplaats.

Boekenbeurs bij WVT
Op 2 en 3 mei wordt de jaarlijkse boekenbeurs gehouden bij WVT. Er staan 
dan ongeveer 15.000 tweedehands boeken uitgestald, gesorteerd op onder-
werp. Ook zullen er vele grammofoonplaten en Cd’s te koop zijn.
Dus wie voor een leuk prijsje voor de vakantie of voorleesvoorraad boeken 
zoekt of voor hobby of verzameling altijd aanvulling kan gebruiken is van 
harte welkom in het WVT-gebouw, Talinglaan 10 in Bilthoven.
De openingstijden zijn: vrijdag 2 mei van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag 
3 mei van 10.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie: 
tel. 030 2284973 of www.vvsowvt.nl.

Weekendvrijwilligers gevraagd
Het Leendert Meeshuis op het Berg en Bosch-terrein zoekt vrijwilligers, 
die op zaterdag of zondag in de ochtend of middag met bewoners willen 
wandelen of hen anderszins aandacht willen geven. U bent van harte wel-
kom! Bel de vrijwilligerscoördinator Mies Frima  op 06 22485600 voor een 
oriënterend gesprekje.

‘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

Zingen in Dijckstate
‘Hoe heet jij?’ vraagt een bewoonster van Dijckstate aan een klein meisje 
uit basisschoolgroep 1. ‘Ik heet Emma…!’ klinkt het parmantig. ‘Weet jij 
wel dat er vroeger een koningin is geweest met die mooie naam?’ ‘Ja, dat 
weet ik!’ 
Afgelopen woensdag ontmoetten zo oud en jong elkaar in Dijckstate. De 
kinderen uit groep 1 en 2 van de School met de Bijbel (begeleid door groep 
8, hun jufs en veel ouders) zijn weer wezen zingen. Dat gebeurt elk jaar op 
de woensdag voor Koninginnedag. Nederlandse volksliederen als ‘Geluk-
kig is het land dat God de Heer’ bemint…’, ‘Piet Hein…’ en natuurlijk het 
‘Wilhelmus...’ werden enthousiast gezongen en (zie de foto hierbij) dat 
werd door de ouderen erg gewaardeerd!

Opbrengst 
kledinginzamelingsactie

Zaterdag 12 april heeft Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood in De 
Bilt en Maartensdijk deze kledinginzamelingsactie gehouden. In De Bilt 
werd 800 kg kleding ingezameld en in Maartensdijk 750 kg kleding. Mede 
dankzij deze bijdragen is het landelijke hoeveelheid van 3,2 miljoen nage-
noeg gehaald.
Sam’s kledingactie dankt iedereen hartelijk die hieraan heeft bijgedragen. 
De opbrengst van de inzamelingsactie komt grotendeels ten goede aan een 
voedselzekerheidproject in Congo. Voor meer informatie over Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood kunt u kijken op www.samskledingactie.nl 
of bellen naar 073 6871060. 

Het intercultureel eetcafé van Buurt-
huis ’t Hoekie heeft van het Oranje 
Fonds 2.500 euro ontvangen voor de 
aanschaf van keukenspullen. Dankzij 
deze bijdrage kan het eetcafé einde-
lijk de gewenste apparatuur aanschaf-
fen. Ook zal er een geiser worden 
geplaatst voor continu goed heet water 
in de keuken. Een andere belangrijke 
aanschaf zal een aantal rechauds zijn, 

waarop de geserveerde maaltijden 
goed op temperatuur gehouden kun-
nen worden.
Het intercultureel eetcafé kookt 
maandelijks voor 60 tot 80 personen 
een maaltijd uit steeds weer een ander 
land. Grote pannen en uitstekende 
werkmaterialen zijn dan ook zeer 
gewenst. Met dank aan het Oranje 
Fonds kunnen deze nu dan ook wor-
den aangeschaft.
Meer informatie te verkrijgen bij 
Buurthuis ’t Hoekie aan de Prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt of op 
telefoonnummer 030 2201702.

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Eetcafé blij met gift Oranje Fonds



In tegenstelling tot andere jaren is de 
publiekspresentatie van het Burger-
jaarverslag 2007 opgenomen in de 
lokale kranten. Tot nu toe verscheen 
het Burgerjaarverslag in boekvorm 
en werd het niet breed verspreid. Een 
Burgerjaarverslag is wettelijk ver-
plicht en moet gaan over de kwaliteit 
van de dienstverlening en de burger-
participatie. Het is voor burgemeester 
Arjen Gerritsen het eerste Burgerjaar-
verslag in de gemeente De Bilt. 

Niet alleen de wijze van verspreiding 
is anders, het Burgerjaarverslag is 
ook uitgevoerd in de nieuwe huis-
stijl. Burgemeester Gerritsen vertelt 
welke afwegingen gemaakt zijn bij de 
selectie van de onderwerpen die zijn 
opgenomen. ‘Het moment van het 
verschijnen van het Burgerjaarverslag 
biedt de mogelijkheid om te vertellen 
wat we zoal doen. Daarom is een aan-
tal grootschalige projecten genoemd. 
Met het verhaal van mevrouw Brosi 
uit De Leyen wordt een voorbeeld 
gegeven van wijkgericht werken dat 
goed functioneert en stevige con-
tacten met de gemeente heeft. Ver-

der wordt op wijk- en dorpsgericht 
werken binnen de gemeente in het 
jaarverslag niet ingegaan, omdat de 
evaluatie nog moet komen.’

Voorlichting
Gerritsen is van mening dat een bur-
gerjaarverslag ook een deel voor-
lichting moet bevatten. Hij vindt het 
belangrijk in welke hoedanigheid en 
welke vorm je communiceert. Van-
daar dat het stuk over burgerparti-
cipatie is opgenomen. ‘Dit is onze 
communicatie- of participatiewijzer, 
dit zijn de gradaties waarin de bur-
ger ons tegenkomt. Daarmee wordt 
voorkomen dat je in een situatie komt 
dat je als gemeentebestuur denkt, wij 
gaan de bevolking informeren over 
een en ander en dan in een zaal men-
sen tegenkomt die verwachten dat ze 
inspraak kunnen gaan leveren. In een 
traject waarin je besluiten neemt zijn 
er aparte momenten voor informeren 
en aparte momenten voor inspraak. 
Het Burgerjaarverslag gaat over hoe 
is het gesteld met de burgerpartici-
patie en hoe is het gesteld met de 
dienstverlening.’

Instrument
De burgemeester noemt het Bur-
gerjaarverslag een exposé van wat 
de gemeente doet. ‘Je kunt redelijk 
omlijnd een aantal thema’s bij de kop 
pakken die naar mijn opvatting actu-
eel zijn en waarvan ik zeg, die zou ik 
voor het voetlicht willen brengen. Het 
is niet zozeer een verslag aan de raad, 
maar een opening naar de inwoners 
om die te vertellen wat er zoal in het 
gemeentehuis en in het gemeentelijk 
bedrijf gebeurt en welke processen 
er lopen.’
Gerritsen vindt het Burgerjaarverslag 
veel meer een instrument om te laten 
zien hoe zit met burgerparticipatie 
als je hier woont. Hoe denk je dan 
en wat is dan het objectief te bepalen 
oordeel over de dienstverlening van 
zo’n gemeente. Want daar is het uit-
eindelijk voor bedoeld. Alle andere 
dingen die we doen staan al in het 
jaarverslag.’  

De zogenaamde tickertape aan de 
onderkant van elke bladzijde laat ver-
schillende gebeurtenissen van 2007 
nog eens de revue passeren.
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Burgerjaarverslag moet brug vormen 
tussen bestuur en burger

door Guus Geebel

In tegenstelling tot andere jaren is de publiekspresentatie van het Burgerjaarverslag 2007 opgenomen  
in de lokale kranten. Tot nu toe verscheen het Burgerjaarverslag in boekvorm en werd het niet  

breed verspreid. Een Burgerjaarverslag is wettelijk verplicht en moet gaan over de kwaliteit van 
de dienstverlening en de burgerparticipatie. Het is voor burgemeester Arjen Gerritsen het eerste 

Burgerjaarverslag in de gemeente De Bilt. 

Dinsdag 22 april  werd de jaarverga-
dering van de Historische Vereniging 
van Maartensdijk in de Ontmoetings-
kerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk 
gehouden. Voor de pauze stonden 
de gebruikelijke punten geagendeerd 
zoals het vaststellen van de notulen, 
wisseling van bestuursleden en ver-
slagen van de secretaris en de pen-
ningmeester.
Na de pauze verzorgde de heer Burg-
graaf uit Groenekan (Voordorpse-
dijk) een inleiding aan de hand van 
een PowerPoint-presentatie over de 
wereld van Ex libris. Dit gedeelte na 
de pauze was openbaar en voor geïn-
teresseerden toegankelijk. 

Een ex libris is een gedrukt, later 
toegevoegd eigendomsmerk in een 
boek. Het woord ex libris komt uit het 
Latijn en betekent, vrij vertaald, ‘uit 
de bibliotheek van’ of ‘uit de boeken 
van’. Meestal staan op het etiket de 
woorden ‘ex libris’ en de naam van 
de eigenaar. Omdat het ex libris een 
eigendomsmerk is kan er in plaats 
van ‘ex libris’ bijvoorbeeld ook op 
staan ‘dit boek is van’, gevolgd door 
de naam van de eigenaar. De tekst op 
een ex libris gaat vaak vergezeld van 
een voorstelling. Deze voorstelling 
kan verwijzen naar de eigenaar en/of 
het boek. Een ex libris wordt ook wel 
een boekmerk genoemd. 

Pieter Adriaan Burggraaf volgde een 
onderwijsopleiding aan de kweek-
school. Hij was actief in de Chris-

telijke Jongemannen Vereniging en 
werkzaam als bankbediende. Vanaf 
1952 was hij lid van Kerk en Vrede. 
Vanaf 1960 was hij ook actief in de 
politiek, o.a. als lid van de Tweede 
Kamer. Piet Burggraaf was van 1979 
tot 1990 voorzitter van de Vereniging 
Nederland-DDR. Hij was ook direc-
teur van het woon-verpleegcentrum 
'Nieuw Unicum' in Zandvoort.

Hij is secretaris van de vereniging 
Exlibriswereld. Deze vereniging telt 
ongeveer 400 leden, voornamelijk 
in Nederland, maar daarnaast onder 
meer ook in België, Duitsland, Oos-
tenrijk, USA en Japan. Hij publi-
ceerde samen met J. van Waterschoot 
in 2006 het boek ’60 Ex Libris’ en in 
2008 het boek ‘Het Nederlandse ex 
libris van 1985-2008’.

Ex libris bij Historische Vereniging
door Henk van de Bunt

De tekst op een ex libris gaat vaak vergezeld van een voorstelling. Pieter 
Burggraaf bekijkt hier een ex libris van hemzelf met (de wereld van) Nelson 
Mandela.

4 mei-herdenking in Maartensdijk
Traditiegetrouw sluit ook de voormalige gemeente Maartensdijk zich aan 
bij de Nationale Herdenking op 4 mei, om met respect en dankbaar te 
gedenken al diegenen die bij hun daadwerkelijk e inzet voor vrijheid en 
recht het leven hebben gelaten. Om stil te staan bij die talloos velen die in 
concentratiekampen of door oorlogsgeweld de bevrijdingsdag niet beleefd 
hebben. Ook om ons te realiseren dat ‘de vrede op aarde’ nog bij lange na 
niet gerealiseerd is. Is er toch hoop? Is er perspectief?

Vanuit die gedachte wordt er op de avond van 4 mei bij elkaar gekomen 
in de Sint Maartenskerk aan de Nachtegaallaan. Naast zang, muziek en 
gesproken woord, zullen ook enkele kinderen hun inbreng hebben. De bij-
eenkomst begint om precies 19.00 uur. Na afloop gaat men, begeleid door 
de scouts van Agger Martini in stille tocht naar het Maertensplein. Koraal-
muziek en een gedicht vormen daar 
de opmaat naar de twee minuten 
stilte rond de klok van achten. 

Het lied der achttien doden
 

Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,

wel kleiner nog is het stuk grond,
dat ik nu nog niet weet,

maar waar ik naamloos rusten zal,
mijn makkers bovendien,

wij waren achttien in getal,
geen zal de avond zien.

 
O lieflijkheid van licht en land,

van Hollands vrije kust,
eens door de vijand overmand

had ik geen uur meer rust.
Wat kan een man oprecht en trouw,

nog doen in zulk een tijd ?
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw

en strijd den ijlden strijd.
 

Ik wist de taak die ik begon,
een taak van moeite zwaar,

maar ‘t hart dat het niet laten kon
schuwt nimmer het gevaar;

het weet hoe eenmaal in dit land
de vrijheid werd geëerd,

voordat de vloekbre schennershand
het anders heeft begeerd.

 
Voordat die eeden breekt en bralt

het miss’lijk stuk bestond
en Holland’s landen binnenvalt

en brandschat zijnen grond;
voordat die aanspraak maakt op eer

en zulk Germaans gerief
ons volk dwong onder zijn beheer

en plunderde als een dief.
 

De Rattenvanger van Berlijn
pijpt nu zijn melodie, -

zoo waar als ik straks dood zal zijn,
de liefste niet meer zie

en niet meer breken zal het brood
en slapen mag met haar -

verwerp al wat hij biedt of bood
die sluwe vogelaar.

 
Gedenk die deze woorden leest

mijn makkers in den nood
en die hen nastaan ‘t allermeest

in hunnen rampspoed groot,
gelijk ook wij hebben gedacht

aan eigen land en volk -
er daagt een dag na elke nacht,

voorbij trekt iedre wolk.
 

Ik zie hoe ‘t eerste morgenlicht
door ‘t hooge venster draalt.

Mijn God, maak mij het sterven licht -
en zoo ik heb gefaald

gelijk een elk wel falen kan,
schenk mijn dan Uw genâ,

opdat ik heenga als een man
als ik voor de loopen sta.

*
Jan Campert

Jan Campert (1902- 1943)
Nederlands letterkundige,

journalist en dichter,
werd gearresteerd wegens

hulp aan joden en
ter dood gebracht te Neuengamme

Burgemeester Arjan Gerritsen
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KONINKLIJK VLEES VOOR BURGERLIJKE PRIJZEN!!

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 
MAANDAG 5 MEI T/M ZATERDAG 10 MEI

Bakken als Biefstuk: lekker gekruid en gezouten

PINKSTERSTEAKS

Ook verzorgen wij graag uw
FONDUE – STEENGRILL OF CHINESE FONDUEschotel!
P.S. Maakt u ook een keuze uit onze sauzencollectie
Bijv.: KNOFLOOK – WhISKY – KERRY – 
CUMBERLAND – YAKITORI enz. enz. enz

4 stuks 6.00

500 gram 4.25

500 gram 8.50

Voor op de barbecue of in de oven: gemarineerd of naturel

SATÉVLEES

Wie kent hem niet – Rosbief met spek omwikkeld lekker gekruid
PINKSTER GEBRAAD

Met o.a. varkenshaas – brie – pesto en mager spek

enz. enz. enz.

VARKENSSATÉ – RUNDERSATÉ – 
LAMSSATÉ – KARBONADE – 
SOUFLAKI – THAISESPIES

Alles voor uw barbecue groot of klein: slechts een kleine greep 
uit ons assortiment maak uw keuze

VARKENSHAAS BRIE-PESTO
100 gram 1.89

Per stuk 1.75

Samen NU 3.50

Pure biefstuk – met o.a. zeezout – peper – ei – kappertjes en Parmezaansekaas

CARPACCIO TAARTJES

100 gram NU 1.85

Lekker beleg - voor de boterham of bij de asperges

BEENHAM

250 gram

Beleg pakken

GRILLWORST
150 gram
GRILL SALADE

100 gram NU 2.25
LAMSBIEFSTUK à la Jamie Olivier
Op veler verzoek: Om kort en fel te bakken met een vleugje knoflook

100 gram NU 3.00
VERSE LAMSFILET
±2-3 minuten bakken – ook lekker bij de asperges

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

Gourmet exclusief Gourmet populair
40 gram biefstuk 40 gram biefstuk
40 gram varkenshaas 40 gram varkenshaas
40 gram cordonbleu 40 gram kipfilet
40 gram runderfrites 40 gram tartaar
40 gram tartaar 40 gram vinkjes
40 gram kalfsbiefstuk 40 gram worstjes
40 gram kipfilet 40 gram mini hamburgers

± 280 gram per persoon ± 280 gram per persoon
Per persoon Per persoon

5.75 5.25

Gezellig tafelen met zijn allen!! 



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

Verplaatst de 
koopavond van de 
vrijdagavond naar 

de donderdagavond 
ingangsdatum 8 mei

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

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

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

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

Op koninginnedag is onze winkel 

op het Maertensplein van 

8.00 tot 12.00 uur open. 

Voor de lekkerste verse 

tompoucen en Oranje soezen. 

Ook voor vers brood bent u bij 

ons aan het juiste adres

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Voorjaars koopjes

Komkommers ................. 2 voor 0,99

Trostomaten ............... 500 gram 0,99

Witlof ..................... 500 gram 0,79

Pluksla ................. zak 150 gram 0,99

Pitloze witte Druiven ...... 500 gram 0,79

Galia Meloen ...................... 0,99

Perssinaasappels .........kistje 5 kilo 3,95

Hollandse Aardbeien ..........

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Grote Hollandse

Mooie

Hollandse Mooie

op = op

Italiaans Weekend

Let op!!! tegen scherpe 
dagprijzen!!

100 gram 0,89

100 gram 0,89
per portie 6,95

Italiaanse Gehaktschotel

Penne met Pesto en Kip
OF

Pasta met Zontomaat en Kip

Zeebaars met 
spinazie en puree



Voor een artikel over de bevrijding 
van Maartensdijk, dat op 30 april 
1991 in Groot Utrecht verscheen, 
spraken we met enkele dorpsgenoten 
die de bezetting en de bevrijding had-
den meegemaakt. De eerste berich-
ten die werden opgevangen over de 
opmars van de geallieerde troepen 
kwamen begin 1945 via radio Oranje. 
De eerste werkelijke tekenen van 
de ophanden zijnde bevrijding was 
de toestroom in het voorjaar van 
1945 van evacués uit de omgeving 
van Arnhem i.v.m. de daar gevoerde 
gevechten op 14 april 1945, beter 
bekend als ‘De slag om Arnhem’. 
Andere tekenen waren de voedsel-
droppings boven de Zwaluwenberg in 
Hollandsche Rading en boven de pol-
ders aan de Gageldijk in Groenekan. 
Verteld werd, dat het gedropte voed-
sel met ‘Hollandse zorgvuldigheid’ 
werd verzameld. Sommige gedropte 
pakketten waren door de val open-
gescheurd waardoor de inhoud was 
bevuild. Boter werd vermengd met 
gras en steentjes opgeraapt en thuis 
gereinigd. Iemand vertelde dat het 
Zweedse wittebrood met margarine 
hem beter smaakte dan de tegenwoor-
dige gebakjes. Bij een groot gezin 
werden er op een stok streepjes gezet 
waarmee ieder zijn deel van het brood 
kon aflezen. 

Als eersten kwamen op maandag 7 
mei 1945 vanuit Utrecht de Engel-
sen in Half Tracks Maartensdijk bin-
nen rijden. Half Tracks waren licht 
gepantserde voertuigen met achter 
rups- en voor luchtbanden. Op het 
linker voorspatbord van de wagen 
stond een ijsbeer afgebeeld. Dit was 
de mascotte van de Polar Bears, een 
divisie die tot de Second British 
Army behoorde en toegevoegd was 
aan het Canadese bevrijdingsleger. 
De bevrijding van Maartensdijk ver-

liep zonder gevechtshandelingen. De 
Duitse soldaten werden ontwapend en 
in lange rijen naar een terrein achter 
Eijckenstein afgevoerd. Op maandag-
ochtend trok een grote stoet Duitse 
militairen via de Dorpsweg over de 
Tolakkerweg richting Hilversum. De 
hen afgenomen munitie was al eerder 
afgevoerd. Nadat de Duitse militairen 

waren verdwenen en het dorp was 
gezuiverd van de NSB-aanhang, was 
volgens de meesten de bevrijding een 
feit.

Licht voor de krant
In Hollandsche Rading, Maartens-
dijk en Groenekan werden feestelijke 
optochten georganiseerd. In Groe-
nekan startte bij Beukenburg een 
optocht met praalwagens en muziek. 
Op iedere wagen was een voorstelling 
uitgebeeld die aan de bezetting herin-
nerde. Bijvoorbeeld een huisgezin in 
bezettingstijd met clandestiene radio 
en een noodkachel. Op een andere 
wagen was het lichtprobleem aan de 
orde gesteld. Met behulp van een 
fietsdynamo werd er tijdens de bezet-
ting soms thuis stroom opgewekt. 
Op een spandoek stond met grote 
letters: ‘Al trappen we ons haast van 

kant, toch hebben we licht voor onze 
krant’.

Oranje speelgoed
Bij het astma-cenrum op het terrein 
van ziekenhuis Berg en Bosch werd 
houten speelgoed van het merk ADO 
gemaakt. De kinderen die vlak na 
de bevrijding jarig waren, kregen 

oranje geverfd speelgoed. Tot twee 
jaar na de bevrijding waren sommige 
schaarse producten alleen maar op 
de bon verkrijgbaar. Mensen die vlak 
na de bevrijding trouwden, moesten 

dikwijls improviseren. Wanneer je in 
ondertrouw ging, mocht je maar 200 
gulden van je bankrekening opne-
men. Wanneer je bij de bakker een 
taart wilde bestellen, moest je hem 
boter en suiker leveren.

Ruilhandel
Vooral de Canadezen waren populair 
in het dorp Tussen de soldaten en 
de Maartensdijkers kwam ruilhandel 
op gang. Vooral Canadese uniform-
kleding was populair. ‘Trees heeft 
een Canadees’ was een veelzeggende 
regel uit een populair liedje in die tijd. 
Ook aan de gezelligheid in het dorp 
met de Engelse Polar Bears zijn nog 
goede herinneringen bewaard geble-
ven. De doedelzakconcerten die de 
Schotse Hooglanders in het dorp hiel-
den, trokken veel toehoorders.

Grote veranderingen
De mannen die tijdens de grote razzia 
in januari 1945 waren opgepakt en 
in Duitsland en Oostenrijk voor de 
bezetter moesten werken, kwamen 
eind mei en juni 1945 weer thuis. Het 
gewone leven van alledag begon weer 
op gang te komen. In de jaren na de 
bevrijding is er snel veel veranderd 
in het dorp. In 1953 is de Tol bij het 
gemeentehuis opgeheven en werd er 

een annexatie doorgevoerd waarbij 
de wijk Tuindorp bij Utrecht kwam 
en Achttienhoven en Westbroek bij 
Maartensdijk. Begin jaren vijftig 
kwam de industrie aan de Industrie-
weg opzetten en begin jaren zestig 
startte een grote uitbreiding van het 
dorp met een nieuwbouwproject. 
Het is inmiddels 63 jaar geleden dat 
Nederland is bevrijd van de Duitse 
bezetting, maar de herinnering blijft.
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De herinneringen vervagen
Tijdens het doorbladeren van de vanaf 1990 verschenen artikelen over de beëindiging van de 

Tweede Wereldoorlog valt het op, dat het aantal mensen dat de bevrijding op 5 mei 1945 echt heeft 
meegemaakt snel minder wordt. De echte herinneringen vervagen. We moeten het op 5 mei steeds meer met 

de doorvertelde verhalen doen.

De vanuit Utrecht komende bevrijders worden enthousiast verwelkomd.

Een wagen met een voorstelling van Dolle Dinsdag op 5 mei 1946 in Hol-
landsche Rading. Voor het paard staat Kees van Ee verkleed als lid van de 
Binnenlandse Strijdkrachten en Rie Griffioen als verpleegster. Op de bok zit 
Jan Dokter (knecht bij Blauwendraad) en Frans Bakker. Aan de zijkant zit 
Flip Blauwendraad.

Een in mei 1995 ingerichte vitrine 
over de bevrijding in de bibliotheek 
in De Vierstee.

Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

De fam. Van Zijtveld kijkt voor hun boerderij aan de Tolakkerweg naar de 
wegtrekkende Duitse militairen.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar: 

een FULLTIME en/of PARTTIME 
MEDEWERK(ST)ER BEDIENING

Ben je op zoek naar een afwisselende baan vol uitdagingen, dan hebben wij de baan 
voor jou. Weet jij onze gasten altijd vriendelijk te kunnen bedienen en net even de 

aandacht te geven wat een klant ook kan verwachten in een gezellige bistro.

Flexibiliteit wat betreft werktijden/dagen en je voelt je ook op drukke momenten 
bij ons helemaal thuis. Gastvriendelijkheid, persoonlijke aandacht 

en enige werkervaring is een pré. 

Ben jij geïnteresseerd in deze functie stuur dan je sollicitatiebrief  
per post of per e-mail naar:

Bistro “De Egelshoek”
T.a.v. afdeling Personeelszaken

Graaf Floris V weg 32, 3739 NB  Hollandsche Rading
E-mail: info@egelshoek.nl

(Bistro de Egelshoek is onderdeel van de Egelshoek Holding)



Adverteren
in de 

Vierklank!

Iets voor u?
Bel dan

0346 21 19 92

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

barbecue, kraamfeest, bruiloftsfeest, 
catering en al het andere dat u wilt vieren.

U geeft al een jubileumfeest of verjaardag 
voor €25,00 per persoon.

‘Het is geen feest, wanneer u niet in de 
Molenpolder bent geweest’.

De Molenpolder

Westbroeksebinnenweg 42a,
3612 AJ  Tienhoven, Tel. 0346 - 28 17 21

Koninginnedag
Woensdag 30 april
Hele dag gesloten!

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

BADMODE
Nu volop keus:

•		Meisjes	badpakken	+	

bikini's

•		Jongens	zwembroeken	

in	diverse	modellen

•	Heren	zwembroeken

•		Dames	badpakken	+	

bikini's

NIEUW: MAGIX MIX
De	bikini	die	u	zelf
kan	combineren:

•	verschillende	maten
•	verschillende	dessins

Cordaan biedt zorg, ondersteuning en diensten op het 
gebied van wonen, welzijn en dagbesteding aan ruim 

4.500 mensen met een verstandelijke handicap, 
chronische psychiatrische problematiek en ou-
deren. Het werkgebied van Cordaan bestaat uit 
verschillende regio’s, waaronder de regio Stad 
& Land, met de locatie Dijckstate in Maartens-
dijk.

Wij zijn op zoek naar flexibele (gediplomeerde) 
inval/oproepkrachten, die ons team in Dijckstate 

willen versterken. Onze medewerkers leveren zorg 
aan cliënten zoals zij dat prettig vinden. Je signaleert 

tijdig de veranderingen in hun gezondheidssituatie en bij 
het begeleiden van familie en relaties toon je deskundigheid en inlevingsvermogen. 

Je levert structuur en hulp bij de dagelijkse ADL.

Informatie en sollicitatie
Wil je meer weten? Bel dan met Erik Damman en Erna Knecht, zorgmanagers,  
Tel. 0346 – 21 73 04/16. Stuur je motivatiebrief  met CV binnen 3 weken naar: Cordaan, 
regio Stad & Land, t.a.v. HRM, Graaf  Wichman 5, 1276 KA Huizen, of  mail naar  
hrmregiostadenland@cordaan.nl. Ook kun je reageren via onze website:  
www.cordaanbaan.nl.

Zorgassistenten/
Verzorgenden 
(inval/oproep-

krachten)
Locatie: Dijckstate

min. 1 uur / max. 36 uur 
per week. Min. €  1.511,90 

max. € 2.483,35 bruto 
maandsalaris  
(o.b.v. 36 uur).

Cordaan biedt zorg en ondersteuning in 
Amsterdam, Diemen, Haarlem, Huizen, 
Maartensdijk en Nieuw-Vennep

Werken bij Cordaan? Ohhhh, je bedoelt 
Dijckstate en De Toutenburg in Maartensdijk. 

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Drinkwatersysteemreiniger  € 19,95

Kogeldrukmeter   €  8,95 

Jerrycan met kraan 10 ltr €  5,95

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,
Telefoon 0346-281764

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

Openeningstijden: maandag 08.30 - 21.00 uur; dinsdag t/m vrijdag 
08.30 t/m 18.00 uur; zaterdag 09.00 t/m 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Goed uitgerust 

op weg!

(compleet: reiniging + bacteriedodend)

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

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

Bakkerij Bos
vraagt een 

vlotte chauffeur 
voor 4 ochtenden per week. 

Reacties 0346-211235

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Kerkdijk 47b - 3615 BB  Westbroek
Tel. 0346 - 28 25 40 - Fax 0346 - 28 25 42

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  
Financiële Planning - Pensioenen

 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.

Alstroemeria  bos  4,95

Mix hanging basket  9,95

Rose bolmargriet   3,95

Bemeste tuinaarde  5 zakken  6,50

OP ZOEK NAAR DE BESTE
BIJVERDIENSTE?

Lekker bijverdienen?
Doe het slim, word krantenbezorger!

Wij zoeken bezorgers voor de verspreiding van AD, 
de Volkskrant, Trouw en de Telegraaf. Elke ochtend 
een uurtje goed betaald de krant bezorgen en de 
rest van de dag over voor andere dingen. Dat is de 
snelste bijverdienste voor alle leeftijden. Plus een gratis 
regenpak en elke dag een gratis krant.

Ben je 15 jaar of ouder, dan kun je direct aan de slag in 
MAARTENSDIJK en HOLLANDSCHE RADING.
Je verdient ongeveer €200,- per vier weken.

Interesse? Bel gratis: 0800-0230351 of surf naar 
www.krantenbezorgen.nl
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advertentie

Het werd een feestelijke bijeenkomst 
met hapjes die door de asielzoekers 
zelf klaargemaakt waren. Na een 
spannende tijd, waarin de vluchtelin-
gen moesten afwachten of ze wel of 
niet mochten blijven, voelen zij zich 
nu echt vrij. Dat was aan de blijde 
gezichten ook af te lezen. Sommigen 
verblijven al ruim acht jaar in onze 
gemeente. De gesprekken konden 
zonder problemen in het Nederlands 

worden gevoerd. Wethouder Herman 
Mittendorff schonk de nieuwe legale 
burgers namens de gemeente het boek 
‘Van Oostbroek tot Westbroek’. 

Opvang
Vluchtelingenwerk De Bilt prijst de 
gemeente de Bilt, die altijd ruimhar-
tig is geweest voor vluchtelingen. Er 
is onderdak geboden aan mensen die 
volgens de asielprocedure de uitslag 

wel in Nederland mochten afwachten, 
maar geen recht op opvang hadden. 
Tijdens de bijeenkomst wordt de rol 
die oud-burgemeester Tchernoff daar-
bij vervulde regelmatig genoemd. 
Een van de asielzoekers vertelt hoe 
moeilijk de tijd geweest is. ‘Ik kon 
me niet aanmelden bij een ziektekos-
tenverzekering en toen er een identi-
ficatieplicht kwam, kon ik geen iden-
titeitskaart aanvragen.’ Hij kan nu aan 
een toekomst bouwen.

Groenekan
Mevrouw Nazik Isaian is in 2000 uit 
Armenië naar Nederland gevlucht. Ze 
heeft drie jaar in het AZC in Groene-
kan gewoond en toen dat werd geslo-
ten vijf jaar in Amersfoort en Leus-
den. Nazik Isaian kreeg in februari te 
horen dat ze een verblijfsvergunning 
kreeg. Ze heeft nu een woning in 
Bilthoven. 
Ook haar twee kinderen kregen een 
status. Haar dochter woont met man 
en twee kinderen in Leiden en haar 
zoon woont nu nog met vrouw en kind 
in het AZC in Leusden. Nazik Isaian 
wordt gesteund door maatschappelijk 
begeleidster Jantine de Jonge, die al 
zestien jaar bij vluchtelingenwerk De 
Bilt actief is.

Pardonners horen er nu helemaal bij
door Guus Geebel

Sinds juni 2007 hebben alle dertien asielzoekers uit de gemeente De Bilt die een beroep gedaan hebben  
op de pardonregeling een verblijfsvergunning en woonruimte gekregen. Om dit te vieren werd samen  

met medewerkers van de noodopvang en Vluchtelingenwerk De Bilt op woensdag 23 april in het gebouw  
van WVT in Bilthoven een welkomstparty voor hen gehouden.  

Mevrouw Nazik Isaian (rechts) met maatschappelijk begeleidster Jantine de 
Jonge.

Wethouder Herman Mittendorff heet de gelukkige nieuwe burgers van harte 
welkom.

Even voor twee uur stroomde de 
Lindetuin, zoals de gemeenschap-
pelijke ruimte heet, vol met lopende 
en rijdende patiënten en bewoners. 
Geholpen door personeel genoten 
ze van koffie, thee en taart. De 
heer van Viegen, die al zeventien 
jaar naar het verpleeghuis komt als 
er iets te vieren valt, speelde de 
hele middag op de piano vrolijke 
wijsjes.‘Het behalen van het certi-
ficaat is een prestatie van formaat 
waar we bijzonder trots op zijn’, 
zei directeur Harm Hoekstra. ‘Het 
maakt zichtbaar dat wij aan spe-
cifieke eisen voldoen. Het is een 
basisgarantie voor kwaliteit voor 
optimale zorg. Wij staan daarmee 
aan de top, want dit certificaat staat 
boven de bestaande keurmerken van 
brons, zilver en goud.’ 

Graadmeter
Het personeel van De Biltse Hof, 
een instelling waar de verzorging 
dag en nacht doorgaat, kan inder-
daad trots zijn op het certificaat. 
Het HKZ keurmerk is getoetst door 
een externe certificerende instelling. 
Het is een belangrijke graadmeter 
voor de cliënt, want hiermee wordt 
aangetoond dat De Biltse Hof haar 
zorgprocessen zo goed mogelijk 
stroomlijnt en daardoor ook verbe-
teringen tot stand weet te brengen. 
Die verbeteringen bestrijken heel 
veel aspecten van de zorg en dienst-

verlening zoals cliënttevredenheid, 
bejegening, bereikbaarheid en ser-
vice. 

Lovend
Voorzitter van de cliëntenraad Tom 
Jäger sprak lovend over de zorg en 
samenwerking. Hij overhandigde de 
bloemen en een kopie van het certi-
ficaat aan Carolinda Puijk, manager 
zorgsommatie en Alfred Schleif-

fert, manager zorg psychogeriatrie. 
Daarna lieten kinderen van dag-
verblijf De Bosuiltjes op de buiten-
plaats een lading gekleurde ballon-
nen op. De ouderwetse ijscokar kon 
de vraag nauwelijks aan. Terwijl de 
bijeenkomst feestelijk verder ging 
hoorde ik een van de patiënten zeg-
gen: ‘Wat is het toch mooi om hier 
te mogen wonen.’

HKZ-certificaat voor De Biltse Hof
door Kees Pijpers

Vorige week donderdag werd in De Biltse Hof het HKZ-certificaat uitgereikt. Het verpleeghuis voldoet  
daarmee aan de kwaliteitseisen, die landelijk zijn vastgesteld door de Stichting Harmonisatie  
Kwaliteitssysteem Zorgsector (HKZ). Vanzelfsprekend werd dat een feestelijke gebeurtenis.

Kinderen van dagverblijf De Bosuiltjes lieten op de buitenplaats een lading 
gekleurde ballonnen op.

Uit de gemeenteraad  
van 24 april

Arie van der Vlies is de nieuwe fractieassistent van de SGP-fractie. Hij is 
de opvolger van Wijnand Hennipman die stopt op de dag dat zijn partij, de 
oudste van Nederland, 90 jaar bestaat. In de raad dankt hij allen waarmee 
hij zijn politieke werk al die jaren heeft kunnen doen. ‘Met plezier heb ik 
aan discussies deel mogen nemen. Daarbij heb ik geprobeerd om bij de 
afweging van belangen het goede te zoeken in het algemene belang voor 
deze mooie gemeente.’ Burgemeester Gerritsen dankt Hennipman voor de 
toewijding waarmee hij zijn werk vele jaren heeft verricht. Henk van den 
Broek (CDA) betreurt het dat hij na het vertrek van Wijnand Hennipman en 
Nico Jansen nog de enige vertegenwoordiger uit Westbroek is. 

Wethouder Kamminga hoeft niet te 
verhuizen. Het voorstel van het col-
lege om de wethouder tot 29 april 
2009 ontheffing te verlenen om in 
de gemeente De Bilt woonachtig 
te zijn, krijgt unanieme steun van 
de raad. De meeste fracties vin-
den wel dat wethouders eigenlijk in 
de gemeente waar zij werken moe-
ten wonen. Het CDA heeft moei-
te met een wethouder van buiten 
de gemeente. De partij dient een 
motie in waarin wordt verzocht een  
aselecte steekproef onder 3000 inwoners te houden over de wenselijkheid 
van het wonen van wethouders in de gemeente waar zij de functie uitoefe-
nen. Er is geen enkele steun voor de motie. Merkwaardig is dat uiteindelijk 
ook het CDA de motie niet steunt.

Nico Jansen (ChristenUnie) vraagt het college of er nog een officiële 
opening komt van de JOP (JongerenOntmoetingsPlaats) in Groenekan. 
Wethouder Mittendorff zegt toe dat dit inderdaad op een geschikt moment 
gaat gebeuren. 

Een motie van SGP, ChristenUnie en CDA, waarin het college wordt opge-
dragen vóór 2010 vijf sociale koopwoningen te realiseren op de locatie 
Holsblokkenweg in Westbroek, krijgt steun van de raad. In de motie wordt 
gevraagd binnen een maand te komen met een startnotitie. De wethouder 
vindt die periode te kort en geeft aan dat hij eerst het krediet dat nodig is 
om de startnotitie te vervaardigen moet hebben. Pas daarna kan de termijn 
worden aangegeven. Voorgesteld wordt om de termijn van een maand te 
wijzigen in september. De motie wordt vervolgens zodanig gewijzigd dat 
het college uiterlijk 30 september met een startnotitie komt. Voor Désirée 
Schmalschläger (GroenLinks&PvdA) is het een dermate sympathiek voor-
stel, dat haar fractie het voorstel kan steunen. Ook Doedens van de VVD 
steunt de motie. Daarmee wordt deze unaniem aanvaard. (GG)

Arie van der Vlies (links) en Wijnand 
Hennipman, de komende en gaande 
fractieassistent van de SGP.  



Adverteren in de Vierklank! Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Cordaan biedt zorg, ondersteuning en diensten 
op het gebied van wonen, welzijn en dagbeste-

ding aan ruim 4.500 mensen met een ver-
standelijke handicap, chronische psychia-
trische problematiek en ouderen. Het 
werkgebied van Cordaan bestaat uit ver-
schillende regio’s, waaronder de regio 
Stad & Land, met de locatie Dijckstate in 
Maartensdijk.

Wij zijn op zoek naar flexibele inval- 
oproepkrachten. Je verricht huishoudelijke 

werkzaamheden in de appartementen en wo-
ningen van onze cliënten. Je bent enthousiast, 

professioneel en klantvriendelijk. Je hebt affiniteit 
met de zorg en je kunt zelfstandig werken.

Informatie en sollicitatie
Wil je meer weten? Bel dan met Erik Damman en Erna Knecht, zorgmanagers,  
Tel. 0346 - 21 73 04/16. Stuur je motivatiebrief  met CV binnen 3 weken naar: 
Cordaan, regio Stad & Land, t.a.v. HRM, Graaf  Wichman 5, 1276 KA Huizen, of  
mail naar hrmregiostadenland@cordaan.nl. Ook kun je reageren via onze website:  
www.cordaanbaan.nl.

Cordaan biedt zorg en ondersteuning in Amsterdam,  
Diemen, Haarlem, Huizen, Maartensdijk en Nieuw-Vennep

Werken bij Cordaan? 
Ohhhh, je bedoelt Dijckstate en De Toutenburg  
in Maartensdijk.

Medewerkers  
interieurverzorging 

(inval/oproep-
krachten)

Locatie: Dijckstate
min. 6 uur / max. 16 uur per 
week max. € 1.904,12 bruto 
maandsalaris (o.b.v. 36 uur).

Groenekanseweg 8
3737 AG  Groenekan/Utrecht
Tel. 0346 - 212530 Fax 0346 - 214096

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 407 SW 1.8 16V PACK G3, GRIJS MET, ER, CV, SB,
ABS, RAD/CD, CRUISE C, CLIMATE C, TREKH, AIRBAGS, REGENS, 167000KM .................`05 €.14.250,- 

PEUGEOT
206 CC 1.6 16V ROL GARR, GROEN MET., LMV, AIRCO, ER, CV, SB, ABS,  
AIRBAGS, MLV, CLIMATE C., 37000KM ................................................................................. `04 €.15.950,-
206 1.4 XT 3DRS, L. BLAUW MET., ER, CV, SB, RAD/CD, SCHUIFDAK, 146000KM .............. `99 €. 5.950,-
206 1.4 XS, D. BLAUW MET., ER, CV, SB, RAD/CD, AIRBAGS, 76000KM .............................. `03 €. 6.950,-
206 1.4 X DESIGN 5 DRS, L BLAUW MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD, 28000KM................... `04 €. 9.750,-
307 2.0 16V CC, ROUGE LUCIFER, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV,
HALF LEDER, CRUISE C,RAD/CD WISS, PARKEERS, REGENS, AFN TREKH, 92000KM .... `04 €.18.950,-
PARTNER MULTISPACE 1.6 16V, D. BLAUW, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD,  
2X SCHUIFDEUR, AIRB, 113000KM ....................................................................................... `01 €. 8.000,- 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C2 1.4 AUT., GRIJS MET., CLIMATE C., RAD/CD, ER, CV, SB, 63000KM .............. `03 €.10.950,-
CITROEN C4 1.6 16V LIGNE AMBIANCE, D. ROOD MET., ER, CV, SB, RAD/CD, 
AIRBAGS, ABS, CLIMATE C., 79000KM ................................................................................. `05 €.15.750,- 
CITROEN XANTIA 1.8 16V PALLAS, ZILV.GRIJS, ER, CV, SB, CLIMATE C, 178.000KM......... `99 €.3,450,-
CITROEN XSARA 1.6 16V BREAK, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV,
SB ,AIRBAGS, CRUISE C, RAD/CD, ABS, MLV, 74000KM ...................................................... `04 €.10,250,-
RENAULT SCENIC 2.0 AUT., AIRCO, ER, CV, SB, TREKH., CRUISE C.,RAD/CD, .................. `99 €. 6.950,-
RENAULT ESPACE 2.0 AUT, GRIJS MET, ER, CV, SB,TREKH, WINTERBND, E SP, 
ABS, RAD/CD WISS, 121000KM............................................................................................. `02 €. 12.950,-
MG MIDGET, APK T/M 20 OKT 2008, BEL VRIJ, IN, ROOD, MOOIE AUTO............................ `74 €. 5.950,-
VOLVO V70 D5 AUT, ZWART, CLIMATE C., ER, CV, SB, RAD/CD, LMV,TREKH, 
ESP, ABS, AIRBAGS, NW DISTRIBUTIERIEM, 159000KM ..................................................... `04 € .22.500,-
VOLVO S 80 2.9 EXCUTIVE AUT., D. BLAUW MET., ER, CV, SB, CLIMATE C, 
RAD/CD/NAVI, CRUISE C., ELEC. STOEL, ESP, AIRBAGS, ABS, 184000 KM ........................ `02 €.11.950,-

BUDGET CARS
FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, ER, CV, RAD/CD, ....................................................... `96 €. 2,250,-
PEUGEOT 205 1.1 5DRS, ZWART, APK T/M 25 JANUARI 2009 ............................................. `91 €. 1.250,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540
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De gemeente De Bilt en de inwoners beheren samen de gemeenschap.

2 HANNEKE BROSI, BETROKKEN BURGER VAN WIJKRAAD DE LEYEN

Wij kunnen de problemen 
uit de wijk aangeven
Hanneke Brosi is al jaren actief lid van wijkraad De Leyen, een van de eerste 
wijkraden van de gemeente De Bilt. Wijkraad De Leyen is 20 jaar geleden 
opgericht omdat de toenmalige bewonerscommissies van de woningbouw-
vereniging niet goed functioneerden. 

JANUARI  De Kroon heeft een beslissing genomen: A.J. Gerritsen wordt de nieuwe burgemeester van De Bilt.      Het project: Laat je horen! Wensen van leerlingen voor de gemeente De Bilt, start.    
De politie hanteert een nieuwe aanpak voor hangjongeren die overlast veroorzaken.      De Stichting Samen voor De Bilt is offi cieel opgericht.   FEBRUARI  Inwoners verwelkomen de nieuwe burge-
meester Arjen Gerritsen.      Inwoners zijn van harte welkom bij de opening van de centrale publiekshal in het gemeentehuis.      De gemeente De Bilt wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar 
genomineerd als topsportgemeente van Nederland.      Inwoners praten met de raad tijdens het eerste (P)raad(s)huis.   MAART  Eigenaren kunnen de woz-taxatiewaarde bekijken op www.debilt.nl.
Een faunapassage, die aangelegd is bij de Biltse Rading in De Bilt, is gereed.      De Jongerenraad wordt geïnstalleerd. De Jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de raad.
Winkelcentrum De Kwinkelier viert haar 25-jarig jubileum, er wordt reikhalzend uitgekeken naar renovatie.

Samen werken aan een prettige 
en leefbare gemeente

Hanneke: “Eigenlijk ben ik bij de wijk-
raad gegaan omdat ik problemen had 
met het groen in mijn omgeving, er 
werd teveel gesnoeid. Ook vond ik dat 
de aanpak van de verkeersproblemen 
beter kon. Zoiets kun je niet in je eentje 
oplossen. Daarom leek mij de wijkraad 
een goede keuze. Ik vind de wijkraad 
belangrijk omdat die problemen uit 
de wijk kan signaleren. Als individu kun 
je je in de wijkraad sterk maken om 
de belangen van je wijk te behartigen. 
De gemeente zou vervolgens de pro-
blemen fi nancieel en organisatorisch 
aan moeten pakken. Een wijkraad moet 
straatoverstijgend werken. Het gaat ten 
slotte om de hele wijk en niet alleen je 
eigen straat(probleem). 

Hanneke vindt het leuk om voor het 
oplossen van een probleem gesprekken 
te voeren met verschillende partijen 
zoals Stichting Sociale Woningbouw 
(ssw), gemeente, politie en het jeugd-
punt. “Met wie je een gesprek voert, 
is afhankelijk van het probleem. 

Wij zijn als wijkraad een volwassen 
gesprekspartner. Daarvoor hebben 
onze leden de nodige trainingen en 
workshops gevolgd en is de wijkraad 
steviger geworden. Die positie hebben 
niet alle wijkraden in de gemeente 
De Bilt. 
Er is een grote diversiteit. Dat bleek 
uit een evaluatie die de gemeente pas 
geleden heeft gehouden. Je ziet dat een 
aantal wijkraden die nog niet zo lang 
bestaan, een inhaalslag moet maken. 
Gelukkig dat het ambtelijk apparaat 
opener en transparanter is geworden.” 
Op de vraag “Of de wijkraad nog 
wensen heeft voor 2008?”, zegt 
Hanneke. “Jazeker”. “Een grote wens 
is een ruimte voor ontmoetingen met 
bewoners en voor bewonersavonden, 
een soort minidorpshuis.” 

Wijkraad hielp problemen speelveld 
Bongerdlaan op te lossen
In 2006 heeft de gemeente het speelveld 
Bongerdlaan ingericht met een pannaveld 
en skyserver voor jeugd van 14–18 jaar. 
Dat mooie speelveld trok helaas onge-
wenste 20+ jeugd uit andere wijken aan 
die overlast veroorzaakte. De wijkraad 
signaleerde dit en heeft actie ondernomen 
richting gemeente en politie. Door extra 
toezicht spelen er weer kinderen voor wie 
het speelveld bedoeld is.

Burgerjaarverslag

Waarom een burgerjaarverslag?

Elke burgemeester is volgens de gemeentewet verplicht om ieder jaar een 
burgerjaarverslag uit te brengen. In het burgerjaarverslag legt de burgemeester 
verantwoording af over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en zijn 
bevindingen over de kwaliteit van de procedures op het vlak van burgerparticipatie. 
Burgemeester Gerritsen van de gemeente De Bilt heeft dit jaar gekozen voor 
een brede verspreiding van het burgerjaarverslag in de Biltsche Courant en 
de Vierklank; vier pagina’s in kleur in het hart van beide huis-aan-huisbladen. 
Op deze manier wil burgemeester Gerritsen de inwoners meer bij het werk 
van de gemeente betrekken. 

“Met plezier bied ik u mijn eerste 
burgerjaarverslag aan. Hiermee laat 
ik een aantal belangrijke resultaten 
van het afgelopen jaar zien en doe ik 
verslag van de kwaliteit van de gemeen-
telijke dienstverlening. Ik deel dit graag 
met zoveel mogelijk inwoners van 
onze gemeente. Daarom heb ik er voor 
gekozen het burgerjaarverslag te ver-
spreiden via de huis-aan-huiskranten: 
de Biltsche Courant en de Vierklank. 
Tegelijkertijd maakt u kennis met 
onze opgefriste huisstijl. Die zult u de 
komende tijd vaker zien in uitingen van 
de gemeente. Ik hoop dat wij daarmee 
nog herkenbaarder voor u worden. Ik 
vind het van groot belang dat wij als 
gemeente zichtbaar zijn en goed com-
municeren met inwoners, bedrijfsleven 
en vertegenwoordigers van organisa-
ties uit onze lokale samenleving. De 
gemeente werkt namelijk voor, door 
en namens u. Ook werken wij graag 
samen met u aan de leefbaarheid in 

onze gemeente. Ieder draagt daar 
vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid 
een steentje aan bij. Op die manier 
houden wij gezamenlijk de openbare 
ruimte leefbaar en onze voorzieningen 
in stand. De publieke ruimte en alles 
wat erin staat, is tenslotte van ons 
allemaal. En het is onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om daarvoor te 
zorgen. Maar samenwerken betekent 
ook samen bouwen aan onze gemeen-
schap. Een samenleving gedijt tenslotte 
het beste als er zorg en aandacht is voor 
elkaar. U mag de gemeente aanspreken 
als wij ons werk niet goed doen. En de 
gemeente spreekt u aan op uw eigen 
verantwoordelijkheid hierin. Zo werken 
we allebei in gezamenlijkheid aan het 
behoud van een prettige en leefbare 
gemeente. Ik hoop dat u dit burgerjaar-
verslag met plezier leest. Als u vragen 
heeft, bel of mail ons!”

Burgemeester Gerritsen

“Wijkraden vormen belangrijke 
gesprekspartners voor de 
gemeente.”  Burgemeester Gerritsen

Burgemeester Gerritsen: “U mag de gemeente aanspreken als wij ons werk niet goed doen. 
De gemeente spreekt u aan op uw eigen verantwoordelijkheid.”

Hanneke Brosi van wijkraad 
De Leyen: “Ambtenaren zijn opener 
en transparanter geworden.”



Bij burgerparticipatie betrekt de gemeente De Bilt maatschappelijke organisaties en bedrijven 
bij het beleid om in alle openheid tot het beste resultaat te komen.
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RAAD: HOOFDLIJNEN VAN BELEID 

Raadslid spreken? 
Pak de telefoon of stuur een e-mail
De baas van de gemeente De Bilt, de gemeenteraad, bestaat uit zevenentwintig raads-
leden van acht verschillende politieke partijen*. Deze raadsleden zijn door u gekozen 
en werken voor u als volksvertegenwoordiger. In de praktijk betekent dit dat de raad 
de hoofdlijnen van het beleid bepaalt en controleert of het college van burgemeester 
en wethouders (B&W) het beleid goed uitvoert. Voor zaken die het dagelijks bestuur 
van de gemeente betreffen, is het college van burgemeester en wethouders 
verantwoordelijk. De raad controleert of dat naar behoren gebeurt. 

De gemeenteraad van De Bilt vergadert 
elke maand. De raad neemt tijdens de 
raadsvergaderingen beslissingen of wisselt 
standpunten uit. Waar kunt u als inwo-
ner invloed uitoefenen, behalve via het 
aanspreken van een raadslid? Dat kunt u 
onder meer doen door in te spreken in een 
commissievergadering die gaat over het 
onderwerp waar u het over wilt hebben. 
De commissies waar u als inwoner invloed 
op kunt uitoefenen, zijn de commissies
Burger en Bestuur en Openbare ruimte. 
De commissievergaderingen vinden plaats 
in voorbereiding op een raadsvergadering. 
In zo’n commissievergadering worden 
de voorstellen voor de raad besproken 
en de maatschappelijke effecten van een 
voor genomen beslissing afgewogen. Als 
inwoner heeft u één keer de kans om in te 
spreken, en wel tijdens een commissie-
vergadering. Daarna mag u het niet meer 
overdoen tijdens de raad. 
Alle agenda’s van de gemeenteraad en 
de commissies komen op de gemeentelijke 
nieuwspagina in de Biltsche Courant en de 
Vierklank. Via de website www.debilt.nl zijn 
agenda’s, verslagen en stukken te verkrij-
gen. Daar is in 2007 hard aan gewerkt. 
Het streven is om eind 2008 de commissie- 
en raadsvergadering digitaal uit te zenden 
zodat u thuis de vergaderingen kunt 
‘bijwonen’. 

Wat gebeurde er rond 
de raad in 2007?
De belangrijkste verandering was het aan-
treden van de nieuwe burgemeester Arjen 
Gerritsen per 1 februari 2007. Dat bete-
kende voor de gemeenteraad een nieuwe 
voorzitter met een eigen stijl en aanpak. 
Een voorzitter die het belangrijk vindt dat 

de raad zich meer naar buiten richt. Dat 
betekent minder vergaderen en de nadruk 
op de volksvertegenwoordigende rol van 
de raad. Of dit kortere gemeenteraadsver-
gaderingen en meer raadsleden op straat 
tot gevolg heeft? Het jaar 2008 zal het 
bewijzen.  

(P)raad(s)huis

Het (p)raad(s)huis is een initiatief van de 
werkgroep Communicatie van de gemeente-
raad. Het is een informeel samenzijn waar je 
als inwoner je visie op een bepaald onderwerp 
kunt geven. Zo komen raadsleden de mening 
van inwoners te weten zodat ze er hun beleid 
op kunnen afstemmen. Een doel is ook in 
gesprek te raken en te blijven met diverse 
maatschappelijke verenigingen, organisaties 
en instellingen. Dit had vorig jaar een fi ets-
tocht langs verschillende Biltse verenigingen, 
wijken en kernen tot gevolg, waarbij deze zich 
aan de leden van de gemeenteraad konden 
presenteren. 

* Partijen in de gemeenteraad + zetelverdeling
 GroenLinks&PvdA (7), VVD (6), CDA (4), D66 

(4), SP (3), SGP (1), ChristenUnie (1), ABBB (1) 
 Namen, telefoonnummers en e-mailadressen 

van de raadsleden zijn te vinden op de website 
www.debilt.nl

VAN INFORMEREN TOT MEEBESLISSEN

Burgerparticipatie, waarom?
De gemeente De Bilt wil haar relatie met inwoners verbeteren via burgerparticipatie. 
Hiermee kunnen wij de verwachtingen van inwoners en de gemeente beter op elkaar 
afstemmen. Door inwoners vaker te betrekken bij het maken van beleid of het ontwik-
kelen van een visie zal de kwaliteit van het beleid verbeteren en het draagvlak voor 
bepaalde beslissingen groter worden waardoor het makkelijker zal zijn het beleid uit 
te voeren. Ook zal het proces korter duren en de relatie tussen burger en bestuur ver-
beteren. Burgerparticipatie is geen doel op zich. De gemeente moet niet met inwoners 
praten zonder dat zij daadwerkelijk iets kunnen inbrengen. Dat roept – terecht – alleen 
maar onvrede op. Het is belangrijk burgerparticipatie in alle openheid en op tijd te 
organiseren. 

Burgerparticipatie betekent dat de 
gemeente De Bilt, in het proces van 
beleidsontwikkeling, besluitvorming en 
uitvoering belangrijke personen, maat-
schappelijke organisaties en bedrijven 
bij het beleid betrekt om in alle openheid 
tot resultaat te komen. Er zijn globaal vijf 
niveaus van participatie waarbij invloed 
van de burger oploopt.

1 Informeren 
Politiek en bestuur bepalen de agenda voor 
besluitvorming en houden de betrokkenen 
op de hoogte. Zij maken geen gebruik van 
input van de betrokkenen. Informeren is 
hier dan ook geen participatie, maar het 
overdragen van kennis en argumenten 
om te overtuigen en het beleid bekend te 
maken. Voorbeelden van informeren zijn 
een tentoonstelling, inloopbijeenkomst, 
informatieavond of werkbezoek.

2 Raadplegen 
Politiek en bestuur bepalen de agenda. 
Bij raadplegen gaat het om het inventari-
seren van ervaringen, meningen en nieuwe 
ideeën om het draagvlak te vergroten. 
De politiek verbindt zich niet aan de 
resultaten van de gesprekken. 
Voorbeelden van raadplegen zijn spreek-
uur, enquete, discussie-inloop, inspraak-
avond, klankbordgroep of digitaal debat.
 
3 Adviseren
Politiek en bestuur stellen de agenda 
samen, maar betrokkenen kunnen wel 
problemen inbrengen of oplossingen aan-
dragen. De ideeën spelen een volwaardige 
rol in het ontwikkelen van het beleid. 

De politiek verbindt zich aan de resultaten, 
maar kan bij een uiteindelijke besluit ervan 
afwijken. Bij adviseren gaat het om active-
ren en binden.
Voorbeelden van adviseren zijn burger-
panel, stadsdebat, ronde tafelgesprekken, 
expertgroep of adviesorgaan.

4 Coproductie
Politiek, bestuur en betrokkenen bepalen 
samen een probleemagenda en zoeken 
samen naar oplossingen. De politiek 
verbindt zich aan deze oplossingen als ze 
voldoen aan vooraf gestelde randvoorwaar-
den. Bij coproductie gaat het om het delen 
van verantwoordelijkheden. 
Voorbeelden van coproductie zijn atelier, 
werkgroep of workshop, stuurgroep.

5 Meebeslissen
Politiek en bestuur laten ontwikkeling 
van en besluitvorming over het beleid over 
aan betrokkenen. Ambtenaren adviseren. 
De politiek neemt de resultaten over en zijn 
bindend. Meebeslissen is aan de orde om 
te mobiliseren of knopen door de hakken. 
Voorbeelden van meebeslissen zijn wijk-
budget en De buurt aan zet. 

De gemeente De Bilt heeft in het ver-
leden vooral gekozen voor informeren 
en raadplegen, af en toe voor adviseren 
en coproductie. In de toekomst zullen 
zeker ook andere vormen van participatie 
mogelijk zijn. Dat is te lezen in de nieuwe 
participatiewijzer van de gemeente die dit 
jaar verschijnt. Houd daarvoor de gemeen-
telijke nieuwspagina in de gaten!

In 2007 heeft de gemeente 37 informatie- 
en inspraakavonden gehouden.

APRIL  Gevonden en verloren voorwerpen moeten aangemeld worden op het gemeentehuis en niet meer bij de politie      Burgemeester Arjen Gerritsen voelt zich na de 100 dagen periode al aardig 
ingeburgerd in de nieuwe gemeente.      Zeven gemeentelijke bestemmingsplannen zijn gedigitaliseerd.      De burgemeester reikt op 27 april aan acht inwoners een Koninklijke onderscheiding uit.   
MEI  De BoodschappenPlusBus voor ouderen wordt geïntroduceerd      Op 5 mei vertrekken Biltse sporters met het bevrijdingsvuur naar Utrecht.      De Provincie heeft een nieuw college. cda, vvd en PvdA 
gaan voor ‘duurzaamheid en kwaliteit’.      Zeventig inwoners bezoeken de zustergemeente Coesfeld om het 30-jarig bestaan van de jumelage tussen Coesfeld en De Bilt te vieren.   JUNI  De lente van 2007 
is in de gemeente De Bilt de zachtste sinds 1706.      Het startsein voor de publiekscampagne ‘Goed geregeld’ wordt gegeven.      Op verschillende plaatsen in de gemeente duikt de eikenprocessierups op.
Burgemeester en wethouders presenteren de voorjaarsnota: ‘Financiële huishouding op koers’.

“Raadsleden hebben een verantwoordelijke taak: 
zij bepalen wat er in de gemeente gebeurt.”  Burgemeester Gerritsen

In 2007 vergaderde de gemeenteraad voor het eerst in de nieuwe publiekshal.

Burgerjaarverslag 2007, gemeente De Bilt
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WMO-pilots van start 
In april 2007 zijn de WMO-pilots MENS 
in de wijken De Bilt West en Maartensdijk 
gestart. Doel van de pilots is deze wijken 
in te richten tot woonservicewijken waar 
mensen met beperkingen (lichamelijk, 
geestelijk, verstandelijk) die dat wensen 
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
wonen. 

Als eerste zijn werkafspraken gemaakt 
met organisaties op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg en met de provin-
cie. De afspraken zijn vastgelegd in een 
convenant. 
In verschillende werkgroepen is gewerkt 
aan de voorbereiding van Wijkservice-
centra met de volgende functies. 
• Helpdesk wonen, welzijn en zorg, 

voor informatie en advies.
• Sociaal Steunpunt waaruit actie wordt 

ondernomen om mensen die eenzaam 
zijn of verkommeren, te helpen.

Tevens kunnen mensen met complexere 
vragen terecht bij een adviseur wonen, 
welzijn en zorg. Zij helpt bij het kiezen 
van een dienstenpakket op maat.
Er zijn ook voorbereidingen voor een 
grand café/wijkrestaurant. Ook worden 
activiteiten en diensten gepland die 
mensen ondersteunen om zelfstan-
dig thuis te kunnen blijven wonen. 

Nieuwe multifunctionele sport-
accommodatie: De Kees Boekehal
Sinds kort beschikt de gemeente De Bilt 
over een prachtige nieuwe binnensport-
accommodatie aan de Kees Boekelaan 
in Bilthoven. Het project is samen met 
de Stichting Werkplaats Kindergemeen-
schap uitgevoerd. 

De accommodatie bestaat uit een sporthal 
en een sportzaal. Beide zalen zijn ingericht 
voor onderwijs- én voor sportgebruik. 
De inrichting is tot stand gekomen in nauw 
overleg met de Biltse Sportfederatie en de 
gebruikers. De exploitatie wordt verzorgd 
door de gemeente. De totale kosten bedra-
gen circa 4,3 miljoen euro (exclusief btw). 
De horecavoorziening in de accommodatie 
is in handen van de sportvereniging Irene. 
Bij de sportaccommodatie is een grote 
parkeerplaats voor 250 auto’s aangelegd. 
Deze parkeerplaats is ook bedoeld voor 
sporters en bezoekers van hockeyvereni-
ging schc. Hiermee komt een einde aan 
de parkeeroverlast aan de Kees Boekelaan. 

JULI  Het boek ‘Van Oostbroek tot Westbroek’ – het verhaal van de zes dorpen van De Bilt wordt gepresenteerd.      ‘De Biltstars’, het vocal jazzkoor uit De Bilt, bereikt de halve fi nale van het eo-tv-proramma 
‘Korenslag’.      De voorjaarsnota van de gemeente De Bilt is goedgekeurd.      De ambassadeur van Benin is op bezoek in De Bilt.   AUGUSTUS  De herdenking van de Japanse Capitulatie op 15 augustus 
mag rekenen op een groeiend aantal belangstellenden.      De nieuwe Regiotaxi gaat van start.      Het knmi registreert opvallend veel onweer in 2007      De gemeente zoekt naar een naam voor de nieuwe 
sportaccommodatie aan de Kees Boekelaan in Bilthoven.   SEPTEMBER  De Vrijetijdmarkt heeft dit jaar als thema ‘bewegen’ en wordt druk bezocht.      De gerestaureerde watertoren in Bilthoven staat 
centraal tijdens de Open Monumentendag.      De 7e Kunstmarkt in De Bilt is groter dan ooit. Het aantal bezoekers is dan ook hoger dan voorgaande jaren.      Op twee bedrijven in Westbroek is het blauw-
tongvirus geconstateerd.

Projecten en andere belangrijke 
gebeurtenissen in 2007

Oplossingen spoorwegovergang 
Soestdijkseweg in zicht!
De gemeenteraad heeft op 29 november 
2007 unaniem ingestemd met de voor-
gestelde bypassvariant voor het spoor. 
Een historisch moment, omdat de discus-
sie over het spoor al dateert van mid-
den vorige eeuw. Tijd dat er iets moest 
gebeuren. 

Dat vindt niet alleen de gemeenteraad, 
maar ook vele inwoners, ondernemers, 
scholieren en andere gebruikers van het 
spoor. De gemeente heeft een klankbord-
groep ingesteld die bestaat uit bewoners, 
ondernemers, scholen en anderen. 
Deze klankbordgroep staat ook achter 
de gekozen oplossing. 
Wat houdt de bypassvariant in? In het kort 
komt het erop neer dat het autoverkeer 
om het huidige station heen wordt geleid 
en het spoor in het verlengde van de Spoor-
laan ongelijkvloers kruist. Voetgangers en 
fi etsers gaan onder het spoor door op 
de plaats van de huidige overweg.
In 2008 worden de plannen verder uit-
gewerkt en dienen de resterende gelden 
door het Ministerie te worden toegezegd, 
zodat in 2009 met de werkzaamheden 
kan worden gestart.

Veiliger gemeente 
In 2007 is wederom vooruitgang geboekt 
met de veiligheid. Het aantal aangiften 
daalde met 7% ten opzichte van 2006. 
Maar liefst 93% van de inwoners voelt 
zich (zeer) veilig. In alle kernen is dit 
meer dan 90%. Dit is zelfs een lichte 
verbetering op de score uit 2005, 
die al erg hoog was.

Veiligheid krijgt terecht veel aandacht. 
Met onze partners (zoals politie, jongeren-
werk en de woonstichting ssw) werken we 
hard aan een veilige gemeente. Inwoners 

moeten veilig zijn en zich veilig voelen. 
In het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma 
wordt weergegeven wat de inzet van 
gemeente, politie en Openbaar Ministerie 
hiervoor is. Minstens zo belangrijk is 
de betrokkenheid van het welzijnswerk, 
scholen, ondernemers en inwoners. 
Alleen met een goede samenwerking 
kunnen resultaten worden behaald. 
Ook in crisissituaties draait alles om 
samenwerking. In 2007 zijn diverse 
oefeningen georganiseerd om zo goed 
mogelijk voorbereid te zijn op een crisis. 
De gemeentelijke organisatie is getest op 
hoe zij is voorbereid op bijvoorbeeld een 
neergestort vliegtuig, gestrande reizigers 
en opvang van slachtoffers. Crisisbeheer-
sing en Openbare veiligheid blijven de 
komende jaren hoog op onze agenda staan 
om te zorgen voor een zo veilig mogelijke 
gemeente.

Verloren en gevonden voorwerpen 
melden bij de gemeente
Sleutelbos verloren? Horloge gevonden? 
In het verleden kon u daarvoor terecht bij 
de politie. Dat is veranderd. Sinds 2 april 
2007 kunt u bij de gemeente terecht voor 
gevonden en verloren voorwerpen. 

De gemeente heeft deze taak van de politie 
overgenomen zodat de politie zich meer 
kan concentreren op toezicht, handhaving 
en opsporing. Bij diefstal moet u wel bij de 
politie aangifte doen op het politiebureau 
aan de Hessenweg 194d in De Bilt, via tele-
foonnummer 0900 88 44 of via de website 
www.politie.nl. 
De gemeente zet zich in om gevonden 
voorwerpen zoveel mogelijk bij hun eige-
naren terug te bezorgen. Daarvoor zijn er 
formulieren te verkrijgen bij het informa-
tiecentrum in het gemeentehuis en binnen-
kort ook via de website www.debilt.nl.

De Biltse ondernemers 
van het jaar 2007
Op 28 november 2007 heeft burge-
meester Arjen Gerritsen de namen van 
‘De Biltse Ondernemers van het Jaar 
2007’ bekendgemaakt. 

In de categorie startende bedrijven is 
design en inrichtingswinkel Poncius de 
winnaar. Difrax, producent van baby-
verzorgingsproducten, heeft gewonnen 
in de categorie bedrijven. Boekhandel 
Bouwman is nummer een in de categorie 
winkeliers. De Lions Club De Bilt-Bilthoven, 
de Biltse Ondernemers Federatie en de 
gemeente De Bilt kijken terug op een 
geslaagde samenwerking.
De prijs werd in 2007 voor de eerste keer 
uitgereikt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst 
van ondernemers en het gemeentebestuur: 
De Beursvloer. Met deze verkiezing willen 
de betrokken organisaties Bilts onder-
nemerschap op verschillende terreinen 
extra stimuleren. De thema’s in 2007 waren 
groei, klantgerichtheid en maatschappelijk 
verantwoord en betrokken ondernemen.

Nieuwe speelmogelijkheid 
in Maartensdijk
Uit het speelruimtebeleidsplan van 2003 
bleek dat er in Maartensdijk speelvoor-
zieningen ontbraken voor de oudere 
doelgroepen. In 2007 werd er aan de 
Prins Bernhardlaan een speelplaats 
gerealiseerd dankzij medefi nanciering 
van de Woonstichting SSW en bouw-
bedrijf Bemog. 

Voordat deze speelplek er kwam, is er een 
enquête gehouden bij obs De Kievit. De 
enquête werd gehouden onder de groepen 
5 t/m 8 (de doelgroep van de speelplek). 
Uit deze enquête bleek dat de jeugd graag 
een uitdagend klimtoestel en voetbal-
len wilde. Vanwege de beperkte ruimte is 
gekozen voor voetbal in de vorm van een 
pannaveld. Er zijn drie ontwerpen gemaakt 
waarbij de toestellen van drie verschil-
lende leveranciers kwamen. De jeugd heeft 
een uitnodiging gehad om hun favoriete 
keuze te maken tijdens een inloopmiddag 
in Dijckstate. Het gekozen ontwerp was 
klaar in september 2007 en werd feestelijk 
geopend. De speelplek wordt veel gebruikt.

“Met het oplossen van de spoorwegproblematiek smeden wij 
noord en zuid als het ware weer aan elkaar. Dat zal een geweldige 
impuls zijn voor de ontwikkeling van Bilthoven.”  Burgemeester Gerritsen

Het nieuwe pannaveldje aan de Prins Bernhardlaan in Maartensdijk, door de jeugd zelf gekozen. 

Sinds kort beschikt Bilthoven over een prachtige nieuwe binnensportaccomodatie 
voor onderwijs- en sportgebruik: De Kees Boekehal.

“De gemeente De Bilt loopt 
voorop met de ontwikkeling 
van de WMO. Daar mogen we 
trots op zijn.”  Burgemeester Gerritsen



OKTOBER  De tweede Beursvloer wordt gehouden. Hier wordt gehandeld in maatschappelijke betrokkenheid. Dit levert 87 matches op.      De jubileumwarenmarkt met een Hollands-Duits tintje 
blijkt een publiekstrekker en wordt een groot succes.      In verschillende basisscholen is asbest aangetroffen. Er zijn direct maatregelen genomen.      Het college van burgemeester en wethouders 
is ingetogen optimistisch over de begroting.   NOVEMBER  Brandweer en gehandicaptenplatform presenteren fi lm ‘Niet bang maar voorbereid’      De genomineerden van de Biltse Ondernemers 
van het Jaar worden bekend gemaakt.      De gemeente laat een burgeronderzoek uitvoeren onder 1.800 inwoners om het oordeel over de gemeentelijke organisatie en het wonen en leven in De Bilt te 
peilen. Ruim 100 gemeentelijke vrijwilligers zetten zich in voor verschillende vrijwilligersprojecten.   DECEMBER  Het college start inspraak nota Economisch Beleid 2020 ‘Dynamiek binnen groene 
kaders’. De Bilt is negen jaar ouder dan altijd is gedacht. De Bilt bestaat in 2009 1.300 jaar.      De Julianalaan in Bilthoven krijgt vanaf half december een heuse schaatsbaan.      De 35e editie van de 
expositie ‘Kunst Uit Eigen Provincie’ start bij wvt.

Dienstverlening
De burger is als ‘klant’ van de gemeente erg belangrijk. U bent afhankelijk van 
de gemeente als het gaat om diensten. Daarom bepaalt het beeld wat u van de dienst-
verlening in onze gemeente heeft vaak ook het beeld van onze gemeente als organi-
satie en van de gevoerde politiek. Om deze reden staat de dienstverlening bij onze 
gemeente hoog in het vaandel. 

“Klanttevredenheid is de beste graadmeter voor de kwaliteit 
van de dienstverlening. Met de cijfers die we hebben 
gekregen, zijn we dik tevreden.”  Burgemeester Gerritsen

Telefonische dienstverlening
Wij hechten veel waarde aan het onder-
houden van goede relaties met u als 
burger. Telefonisch bereikbaar zijn voor 
vragen, verzoeken en klachten draagt 
hier aan bij. 
Een paar cijfers. In 2007 kwamen er 
totaal 291.740 telefoontjes bij ons binnen. 
Hiervan is 96% beantwoord, waarvan 
75% binnen 20 seconden. 
Uit de Burgerpeiling 2007 blijkt dat de 
tevredenheid over de telefonische dienst-
verlening iets is gedaald t.o.v. 2005, van 
een 6,8 naar een 6,7. De invoering van 
het telefonische introductiemenu is hier-
van waarschijnlijk de oorzaak. In 2008 
evalueren we deze uitkomsten.

Dienstverlening op locatie
Op 8 januari 2007 hebben wij onze 
nieuwe publiekshal in gebruik genomen. 
Dit is niet alleen een fraaie verbetering 
van de entree van onze gemeente, maar 
ook een verbetering van de totale dienst-
verlening. Meer privacy, overzichtelijke 
ontvangst- en wachtruimte maar ook meer 
service en kwaliteit. Het gebruik van de 
publiekshal is multifunctioneel. De ruimte 
wordt niet alleen gebruikt als ontvangst-
ruimte voor inwoners, maar fungeert ook 
als vergaderzaal voor raads- en commis-
sievergaderingen, recepties en andere 
evenementen. 
In de publiekshal zijn vier soorten balies 
te vinden. Hieronder volgt een overzicht 
van deze balies en hun bezoekersaantallen 
vanaf 1 februari 2007. 

Aantal bezoekers gemeentebalies

 Burgerzaken  28.965
 Belastingen  200
 wmo (Zorgloket)  1.622
 Vergunningen, 

 Toezicht en Onder-
 steuning (vto) 1.535

Totaal 32.322

Het aantal bezoekers aan het servicepunt 
in Maartensdijk bedroeg 3.330 in 2007. 

In de laatste burgerpeiling over 2007 wordt 
de dienstverlening aan de publieksbalies 
in het gemeentehuis in Bilthoven en in het 
servicepunt in Maartensdijk gemiddeld 
met een hoger cijfer gewaardeerd dan in 
2005. En daar zijn we trots op. Hierna treft 
u uw beoordeling. 

Beoordeling dienstverlening 
aan de publieksbalies

Locatie 2007 2005
Gemeentehuis Bilthoven  7,7 7,2
Servicepunt Maartensdijk  7,4 6,9
Gemiddeld  7,6 7,1

U bent vooral tevreden over de beleefdheid 
en de deskundigheid van de ambtenaren. 
Ook bent u zeer te spreken over het nako-
men van gemaakte afspraken.

Schriftelijke dienstverlening
Uit de burgerpeiling 2007 blijkt een voor-
zichtige tevredenheid over de schrifte-
lijke dienstverlening. U beoordeelt onze 
dienstverlening gemiddeld met een 6,1 
(6,0 in 2005). U bent vooral te spreken 
over de inhoud en de volledigheid van het 
antwoord. Ook voldoet het uiteindelijk 
resultaat bij 42% van de ondervraagden 
aan de verwachtingen.
U bent daarnaast (nog) niet helemaal 
tevreden over de snelheid waarmee wij 
reageren op uw brief of e-mailbericht. 
In 2008 zal hier de nodige aandacht aan 
besteed worden en streven wij er naar uw 
brief of e-mailbericht sneller inhoudelijk 
te beantwoorden. 

Digitale dienstverlening
In 2007 is de website www.debilt.nl verder 
ontwikkeld. Nieuw is de digitale gemeen-
tegids, met informatie over organisaties 
en instellingen, verenigingen en bedrijven 
in De Bilt en het zorgloket; het loket voor 
Wonen, Welzijn en Zorg in De Bilt. Zeven 
bestemmingsplannen zijn al gedigitali-
seerd en opgenomen op de site. Ook treft 
u de vergaderkalender aan met de daarbij 
behorende vergaderstukken van de raad 
en commissies.
U kunt via DigiD (de digitale legitimatie-
code van de overheid) uw woz-taxatie-
waarde opvragen en verschillende uit-
treksels digitaal bestellen en betalen. 
In totaal zijn in 2007 456 producten via 
DigiD aangevraagd. Het digitale loket 
wordt in 2008 verder uitgebreid met 
nieuwe digitale producten. Ook zullen 
producten en diensten zoveel mogelijk 
worden voorzien van e-formulieren of 
downloadbare formulieren en zal het 
aantal digitale bestemmingsplannen 
worden uitgebreid.
Tot slot hebben in 2007 gemiddeld 
350 bezoekers per dag www.debilt.nl 
bezocht.

Klachten, bezwaren 
en de gemeentelijke ombudsman
U kunt een klacht over de gemeente schriftelijk indienen. Is de klacht niet naar 
tevredenheid afgehandeld, dan is de gemeentelijke ombudsman de volgende stap.

Klachten 
In 2007 heeft de klachtencoördinator 
39 klachtverzoeken ontvangen 
(in 2006 waren dat er 35).

• 5 klachten zijn niet behandeld omdat 
het geen klachten zijn in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Deze zijn 
doorgestuurd naar de verantwoordelijke 
afdelingen.

• 3 klachten zijn doorgestuurd naar andere 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
de behandeling.

Van de 31 resterende klachten:
• zijn er 6 niet afgedaan in 2007;
• is 1 klacht ingetrokken, die was 

ongegrond;
• zijn er 20 klachten gegrond of gedeel-

telijk gegrond verklaard en 4 klachten 
ongegrond verklaard.  

Van deze klachten gingen er:
• 14 over de werkwijze/het functioneren 

van een ambtenaar;
• 8 over niet of te laat reageren;
• 2 over het verstrekken van onjuiste 

informatie.

Van de gegronde en/of ongegronde klach-
ten heeft de gemeente er 1 doorgestuurd 
naar de gemeentelijke ombudsman

Bezwaren
Als u het oneens bent met een besluit van 
het gemeentebestuur kunt u hiertegen 
schriftelijk bezwaar aantekenen. Dit kunt 
u vervolgens mondeling toelichten aan de 
bezwarencommissie, die het gemeente-
bestuur erover adviseert. 

Bezwaarschriften in 2007

Onderwerp Aantal
SSW/WMO/Welzijn 36
Ruimte 129
Personeel 1
Totaal   166

In 2007 zijn in totaal 170 bewaarschriften 
afgedaan, waarvan een aantal uit 2006.

 Gegrond  30
 Ongegrond 90
 Ingetrokken  27
 Niet-ontvankelijk  13
 Doorgezonden  10

Totaal 170

In 2007 waren er 22 hoorzittingen.

Ombudsman
34 inwoners van de gemeente De Bilt 
hebben de gemeentelijke ombudsman 
gebeld. In 22 gevallen was de ombudsman 
onbevoegd, in 10 gevallen is een verkorte 
procedure ingezet en in 2 gevallen is een 
volledig onderzoek gestart.

Nawoord van de burgemeester
“Mijn eerste jaar als burgemeester van de gemeente De Bilt 
was een goed jaar. Het is een gemeente waar het goed wonen 
en werken is en waar we met elkaar trots op mogen zijn. Het 
was ook een jaar waarin ik een goede kennismaking had met 
de inwoners. Daarbij heb ik ondervonden dat er inwoners zijn 
die dicht bij het bestuur willen staan en dat we een bestuur 
hebben dat veel ambities heeft. Ik vind het een uitdaging om 
in die omgeving te werken. De betrokkenheid van inwoners 
en de ambitie van het bestuur is iets wat je moet koesteren. 
Daarom vind ik het ook heel positief dat het gemeentebestuur 

veelvuldig gebruik maakt van de inbreng van inwoners via wijkraden en inspraakavonden. 
Ook de gemeenteraad draagt hieraan bij via het (p)raad(s)huis en het informele contact 
voorafgaand aan de commissievergaderingen. Burgerparticipatie is daardoor in onze 
gemeente goed ontwikkeld. Ook de dienstverlening scoort goed. Met de ambities die 
er zijn en de kwaliteit die wordt geleverd, is de gemeente De Bilt een gemeente die er 
in de regio mag zijn.”

1  G E M E E N T E  6  K E R N E N
Gemeente De Bilt • Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 ab Bilthoven • Postbus 300 • 3720 ah Bilthoven
t (030) 228 94 11 • f (030) 228 94 57 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Colofon
Een publicatie van de gemeente De Bilt, 
april 2008
Eindredactie: Regien Leenders 
en José Jansen Schipper
Coördinatie: José Jansen Schipper
Fotografi e: Wim Smeets (foto’s spoor en groene 
polder), Foto Marius (foto burgemeester) 
en Marcel Kradolfer
Vormgeving: Conefreykoedam bno, Zeist

Het Burgerjaarverslag is ook te downloaden 
via www.debilt.nl.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact 
opnemen met de afdeling Publiekszaken van 
de gemeente (030) 228 94 11.

In de nieuwe publiekshal zijn balies voor burgerzaken, belastingen, wmo (Zorgloket) 
en bouwen en wonen te vinden. De balies bieden meer privacy, service en kwaliteit. 
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Deze kleurrijke Impatiens
Fiesta® is dubbelbloemig.

Geschikt als tuin- en
terrasplant. In diverse

kleuren. Potmaat 12 cm.

Vlijtig Liesje

GroenRijk Hollandsche Rading - Tolakkerweg 138 - 035-5771425 - www.groenrijk.nl
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JOP gearriveerd en geplaatst
door Henk van de Bunt

Donderdag 24 april in het vroege ochtenduur arriveerde een grote auto van vervoersbedrijf van Keulen uit 
Westbroek bij de Kastanjelaan in Groenekan met de gietijzeren JOP, om op de daarvoor uitgezochte en door 

de gemeente De Bilt geprepareerde plek geplaatst te worden.

Kaaskoppen uit Groenekan
Enkele acteurs van Theater in 't Groen hebben de belangstelling getrokken 
van de NCRV. Op woensdag 7 mei zijn Tom Manussen, Ton Kaffka, Bri-
gitte Kant en Jeroen van Hezik te zien in een aflevering van Kaaskoppen & 
Waterlanders over Gerrit Rietveld (Ned. 2, aanvang 19.25 uur).

De opnames vonden plaats in Huize Molenaar in Utrecht. ,,Het mooie was 
dat de scène er in één keer op stond,’’ vertelt Jeroen van Hezik. ,,Daar waren 
ze bij de NCRV nogal verbaasd over. Ik denk dat je dit op het conto kunt 
schrijven van onze regisseur, Timon Blok, onder wiens leiding we al sinds 
september 2007 aan het repeteren zijn voor de opvoeringen van Een Midzo-
mernachtsdroom op fort Ruigenhoek in de eerste week van juli.’’

In het 13-delige NCRV-programma Kaaskoppen & Waterlanders gaat 
Ernst Daniël Smid op zoek naar de idealen en drijfveren van mannen en 
vrouwen die Nederland hebben gemaakt tot wat het nu is. In de aflevering 
van woensdag 7 mei gaat de katholieke overdaad aan diggelen tijdens de 
Beeldenstorm en wordt een nieuwe kunststroming die zoekt naar eenvoud 
en harmonie gevonden: De Stijl.

Groenekanse figuranten
Enkele andere Groenekanners treden op als gelovigen in dezelfde afleve-
ring van Kaaskoppen & Waterlanders. Het is de tijd van de hagenprekers. 
Els van Stratum, Jan Beesems en Alkine van der Laan zijn onder meer te 
zien in een stal vol de gelovigen en psalmen zingend in het weiland.

Vorige week zaterdagochtend deed de T’ai Chi afdeling van Judokan Maar-
tensdijk op het Maertensplein voor de tweede maal in haar bestaan mee met 
een demonstratie ter gelegenheid van Wereld T’ai Chi-dag. Op de dag dat 
door miljoenen beoefenaren de geboorte van de grondlegger van T’ai Chi 
wordt herdacht, rolt er van 10.00 tot 11.00 uur locale tijd, van land tot land 
een demonstratie van deze bewegingsleer over de aardbol. 

Na het succesvolle optreden van vorig jaar was het de tweede maal dat de 
plaatselijke afdeling meedeed. Het aantal deelnemers was groter dan vorig 
jaar en de leerlingen, onder leiding van instructrice Mieke Jans en een 
tweetal collega’s uit Utrecht, toonden vordering. De ‘warming-up’ en de 
‘vormen’ waaronder de ‘zwaardvorm’, werden geconcentreerd uitgevoerd. 
Ook nu weer was te zien dat men met deze bewegingsleer tot op hoge leef-
tijd kan meedoen. Onder het winkelend publiek, al van verre aangetrokken 
door de mysterieuze muziek, waren er die spontaan gingen meedoen. Zelfs 
een paar hele kleintjes van twee of drie, ontsnapt aan hun moeder, konden 
het meedoen niet laten. Toen deze show op het Maertensplein, evenals al die 
andere plaatsen in Nederland om elf uur stopte, werd het in Engeland tien 
uur en begonnen daar overal de demonstraties. [KP]

Wat een driekwart jaar geleden als 
muzikaal idee in Groenekan begon 
krijgt binnenkort hoorbaar gestalte. 
Helene Kalisvaart (sopraan), Erik 
Janse (tenor) en Jan Hilbert (bas-bari-
ton) zullen met het Leeuwenbergh 
Vocaal Ensemble onder leiding van 
Roel Vogel de Petite Messe Solennel-
le van G. Rossini uitvoeren. Hierbij 
zorgen de drie Groenekanners en de 
alt Olga Werner uit Houten als primi 
inter pares samen met het twaalfstem-
mige koor voor het zangfundament. 
Daarnaast nemen zij als solisten de 
aria’s voor hun rekening en treden 
herhaaldelijk meerstemmig in vocale 
wisselwerking met het koor.

Muziek van vrienden voor vrienden! 
De Petite Messe Solennelle is een 
juweel waarin Rossini in zijn late 
jaren nog eens zijn meesterschap en 
intuïtie heeft bewezen door ingetogen 
en soms sobere sacrale muziek te 
verbinden met een stuk mediterrane 
levensvreugde. Begeleid door Rein-

der Mulder (vleugel) en Rik Helmes 
(harmonium) zal het ensemble de 
Petite Messe Solennelle bij benade-
ring volgens de oorspronkelijke opzet 
uitvoeren. De première van het stuk 
vond plaats op 14 maart 1864 ter ere 
van de consecratie van de huiskapel 
in de residentie van gravin Louise 

Pillet-Will. 
De concerten zijn op 3 mei in Leeu-
wenbergh Utrecht (Servaasbolwerk 
1) en op 17 mei in de Woudkapel in 
Bilthoven (Beethovenlaan 21). Beide 
concerten beginnen om 20.00 uur. De 
entree bedraagt 15/CJP 9 euro. Kaart-
verkoop is voor aanvang aan de zaal.

Wereld Tái Chi op het Maertens-
plein.

Van links naar rechts: Tom Manussen als Gerrit Rietveld (met zijn meest 
beroemde ontwerp in miniformaat), Ton Kaffka als zijn vader, Brigitte Kant 
en Jeroen van Hezik als Theo van Doesburg en zijn vrouw. (zie www.thea-
terinhetgroen.web-log.nl)

De gearriveerde en geplaatste JOP 
heeft de gemoederen in het Groene-
kanse de afgelopen tijd behoorlijk 
bezig gehouden, maar wellicht, dat 
het resultaat zelfs de notoire tegen-
stander zal doen verstommen. Het 
is een fraai werkstuk geworden van 

Philip Somers. Philip is siersmid, 
edelsmid en restaurateur. Zijn vak-
manschap dankt hij aan eeuwenoude 
technieken waar hij nog dagelijks 
gebruik van maakt. Het zijn juist die 
technieken die, in combinatie met zijn 
liefde voor het vak, voor sierlijke en 

vaak verrassende creaties zorgen. Zo 
ook in het geval van de Groenekanse 
JOP. Uitvoering en kleur zijn bijzon-
der goed afgestemd op de omgeving 
en daarin goed passend. 

Vroeg
Al om kwart over zeven ’s ochtends 
was de JOP aangekomen en werd het 
kunstwerk door betrokken belang-
stellenden en toekomstige ‘gebrui-
kers’ verwelkomd. Met grote precisie 
zette een medewerker van het ver-
voersbedrijf het meer dan twee ton 
wegende kunstwerk op haar plaats, 
werd de champagne ontkurkt en kon 
het onderkomen feestelijk in gebruik 
worden genomen. Voorbij fietsende 
passanten toonden met een glimlach 
hun betrokkenheid aan. Ook zij zul-
len mogelijk bij plotseling verslech-
terde weersomstandigheden in deze 
Groenekanse aanwinst een schuil-
plaats weten te vinden.

Met grote precisie wordt het meer dan twee ton wegende kunstwerk naar haar 
plaats geleid.

De champagne werd ontkurkt en het onderkomen kon feestelijk in gebruik 
worden genomen.

Jan Hilbert (bas-bariton), Helene Kalisvaart (sopraan) en Erik Janse 
(tenor).

Groenekanse Drieklank soleert in Rossini-project

Wereld T'ai Chi-dag op het Maertensplein
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Pak mee voor de vrijmarkt!

Week 18 2008
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 3 mei 2008.

Fruitreep
appel of bosvruchten
2 pakken à 9 stuks 
naar keuze

Lay’s chips
mix pack, fun mix of duo
uitdeelverpakking 
à 15 zakjes

Appelsientje vruchtensap mild
multifruit of sinaasappelsap
set 6 pakjes à 200 ml

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

tip
Kom proeven...Elke zaterdag hebben wij demonstraties bij ons in de winkel, waar u kunt proeven van speciaal voor u geselecteerde producten. 
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:

•	 Bilthoven:	aanbrengen	bergbezinkbassin	Boslaan,	tot	half	mei	2008;

•	 Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;

•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk;

•	Maartensdijk:	herbestrating	Prinses	Margrietlaan:	tot	9	juni	2008.

Aanvragen om vergunning 
(artikel 41 Woningwet)
Lichte bouwaanvraag
•		Groenekan,	Versteeglaan	94,	ver-
groten	bijgebouw;

•		Maartensdijk,	 Distelvink	 17,	
oprichten	dakkapel;

•		Maartensdijk,	 Otto	 Doornenbal-
weg	38,	uitbreiden	woning;

•		Maartensdijk,	Wolfsmelk	 5	 en	 6,	
veranderen	schuur.

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

Vindt	 u	 dat	 u	 door	 één	 van	 de	
bovenstaande	besluiten	rechtstreeks	
in	 uw	 belang	 bent	 getroffen?	 Dan	
kunt	u	op	grond	van	de	Algemene	
wet	bestuursrecht	een	gemotiveerd	
bezwaarschrift	indienen	bij	het	col-
lege	 van	 B&W.	 U	 moet	 dat	 doen	
binnen	 zes	 weken	 van	 de	 dag	 na	
de	 verzenddatum	 (=datum	 achter	
de	 verleende	 vergunning)	 van	 het	
besluit.	Ook	al	dient	u	een	bezwaar-
schrift	in,	dan	mag	toch	van	de	ver-
leende	vergunning	gebruik	worden	
gemaakt.	Als	u	dat	wilt	voorkomen,	
dan	 kunt	 u	 tegelijk	met	 het	 indie-
nen	 van	 een	 bezwaarschrift	 een	
voorlopige	 voorziening	 aanvragen	

bij	de	voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank,	 sector	 Bestuursrecht,	
Postbus	 13023,	 3507	 LA	 Utrecht.	
U	 moet	 voor	 een	 dergelijke	 voor-
ziening	 griffierecht	 betalen.	 Voor	
meer	 informatie	 over	 de	 hoogte	
daarvan	 kunt	 u	 contact	 opnemen	
met	de	griffier	van	de	rechtbank.

Wilt	 u	 bouw-	 of	 bestemmings-
planinformatie,	 maak	 dan	 een	
afspraak	met	de	afdeling	Vergun-
ningen	en	Toezicht	op	werkdagen	
van	08.30	uur	tot	12.30	uur	en	op	
dinsdagen	ook	van	15.00	–	19.00	
uur	 via	 telefoonnummer	 (030)	
228	94	11.	Voor	ter	inzage	liggen-
de	 stukken	 en	 overige	 informa-
tie	 (geen	bestemmingsplan)	kunt	
u	 zonder	 afspraak	 op	 bovenge-
noemde	 openingstijden	 bij	 ons	
langskomen.

Bilthoven,	29	april	2008	

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

Vergunningen, Toezicht

Sluiting	gemeentehuis,	
milieustraat	en	servicepunt	

tijdens	de	feestdagen
In	verband	met	de	komende	feestdagen	zijn	het	gemeentehuis	en	de	milieu-
straat	gesloten	op:
•	Woensdag	30	april	(Koninginnedag);
•	Donderdag	1	mei	2008	(Hemelvaart);
•	Vrijdag	2	mei	2008	(collectieve	vrije	dag	*);
•	Maandag	5	mei	2008	(Bevrijdingsdag);
•	Maandag	12	mei	2008	(Tweede	Pinksterdag).

N.B.:	De	milieustraat	op	Weltevreden	22	in	De	Bilt	is	op	vrijdag	2	mei	en	
zaterdag	3	mei	normaal	geopend!
*Aangifte	geboorte
Op	vrijdag	2	mei	kan	men	tussen	09.00	–	11.00	uur	alléén	voor	het	aange-
ven van een geboorte	bellen	naar	tel.	06	54	79	65	87.
 
Het	servicepunt,	Tolakkerweg	219	in	Maartensdijk	is	gesloten	op:
•	 	Donderdag	1	mei	2008	(Hemelvaartdag);
•	 	Maandag	5	mei	2008	(Bevrijdingsdag);
•	 	Maandag	12	mei	2008	(Tweede	Pinksterdag).

Ophalen	grof	huisvuil	en	GFT-afval
Op	woensdag	30	april	en	donderdag	1	mei	wordt	het	GFT-afval	in	gebied	
2	verplaatst	naar	zaterdag	26	april	en	in	gebied	3	verplaatst	naar	zaterdag	
3	mei.
Het	grof	huisvuil	wordt	op	vrijdag	2	mei	in	gebied	1	normaal	opgehaald.

Sluiting	feestdagen	
Regionale Sociale Dienst

In	 verband	 met	 de	 feestdagen	 is	 het	 kantoor	 van	 de	 Regionale	 Sociale	
Dienst	Kromme	Rijn	Heuvelrug	(RSD),	Het	Rond	6	te	Zeist	op	woensdag	
30	 april	 (Koninginnedag),	 donderdag	 1	mei	 (Hemelvaartsdag),	 vrijdag	 2	
mei,	maandag	5	mei	(Bevrijdingsdag)	en	maandag	12	mei	(Tweede	Pink-
sterdag)	gesloten.	
De	RSD	is	op	genoemde	data	ook	telefonisch	niet	bereikbaar.	
Op	5	mei	is	het	kantoor	van	het	CWI	wel	geopend.	

Programma
Onder	 het	 thema “Solidariteit: De 
ruggengraat	 van	 Vrijheid”	 wordt	
dit	jaar	op	zondag	4	mei	a.s.	op	twee	
plaatsen	in	onze	gemeente	herdenking	
gehouden.	In	Bilthoven	zal	dit	zijn	bij	
het	monument	bij	Jagtlust	en	in	Maar-
tensdijk	in	de	Sint	Maartenskerk	de	4	
mei	herdenking	gehouden.

Tijdens	 de	Nationale	Herdenking	 op	
4	 mei	 worden	 in	 het	 hele	 land	 om	
20.00	uur	de	Nederlandse	slachtoffers	
herdacht	 die	 sinds	 het	 uitbreken	 van	
de	Tweede	Wereldoorlog	 in	oorlogs-
situaties	 en	 bij	 vredesoperaties	 zijn	
omgekomen.	Door	het	jaar	heen	vin-
den	herdenkingen	plaats	 die	 verbon-
den	 zijn	 aan	 specifieke	 gebeurtenis-
sen	of	groepen	slachtoffers.	Op	4	mei	
komen	alle	ervaringen	en	groepen	in	
herinnering	samen.

Bilthoven
In	Bilthoven	start	het	programma	om	
19.45	 uur	 met	 de	 stille	 tocht	 vanaf	
twee	 locaties	naar	het	monument	bij	
Jagtlust.	Burgemeester	A.J.	Gerritsen	
zal	met	zijn	echtgenote	de	stille	tocht	
vanaf	 de	 hoek	 Soestdijkseweg/	Kor-
telaan	 leiden;	 de	 gemeentesecretaris	
de	 heer	 R.A.K.	 Huijbregts	 doet	 dat	
met	de	heer	H.C.	Swart	van	het	Voor-
malig	 Verzet	 vanaf	 de	 hoek	 Soest-
dijkseweg/Anthonie	 van	 Leeuwen-
hoeklaan.	De	herdenking	wordt	muzi-
kaal	ondersteund	door	de	Koninklijke	
Zangvereniging	 Zang	 Veredelt.	 De	
scoutinggroepen	 vormen	 een	 ruim	
cordon	 rond	 het	 monument	 en	 de	
Leerlingen	van	de	Groen	van	Prinste-

rerschool;	 zij	 hebben	 het	 monument	
geadopteerd.	 De	 leerlingen	 ontste-
ken	 de	 gasvlam	 en	 leggen	 de	 eerste	
bloemen	 bij	 het	 monument	 gevolgd	
door	 de	 scouts	 die	 hiermee	 de	 weg	
vrijmaken	 voor	 alle	 aanwezigen	 om	
bloemen	te	leggen.

Maartensdijk	
In	 Maartensdijk	 start	 om	 19.00	 uur	
het	programma	 in	de	Sint	Maartens-
kerk,	 Nachtegaallaan	 40.	 Vanuit	 het	
college	 zal	 wethouder	 E.Th.	 Kam-
minga	 de	 herdenking	 bijwonen.	 Na	
de	bijeenkomst	volgt	 een	 stille	 tocht	
langs	 Dijckstate	 naar	 het	 Maertens-
plein	voor	de	twee	minuten	stilte.	Na	
afloop	is	er	gelegenheid	om	een	kopje	
koffie	 te	 drinken	 in	 Jagtlust	 voor	
De	Bilt	 en	 in	Dijckstate	 voor	Maar-
tensdijk.	 Beide	 programma’s	 vindt	
u	 op	 de	 website	 van	 de	 gemeente	 
www.debilt.nl

Vlaggen	halfstok
Bij	 alle	 openbare	 gebouwen	 hangen	
van	 18.00	 uur	 tot	 zonsondergang	
(21.09	uur)	de	vlaggen	halfstok.	Ook	
bij	 het	 monument	 blijft	 na	 de	 twee	
minuten	 stilte	 de	 vlag	 halfstok.	 Dit	
doet	recht	aan	het	ingetogen	karakter	
van	de	bijeenkomst.	Burgemeester	en	
wethouders	 van	 De	 Bilt	 stellen	 het	
zeer	 op	 prijs	 als	 ook	 alle	 inwoners	

van	 de	 gemeente	 deze	 gedragslijn	
volgen.
Oproep:	 respecteer	 de	 twee	minuten	
stilte.	
Het	 symbolische	 twee	minuten	 stilte	
maakt	 altijd	 veel	 indruk	 omdat	 tal	
van	activiteiten	in	het	dagelijks	leven	
worden	 onderbroken.	 Niet	 alleen	 is	
het	 twee	minuten	stil	op	de	 radio	en	
televisie,	 ook	 het	 openbaar	 vervoer	
komt	 tot	 stilstand.	 In	 veel	 openbare	
gelegenheden	worden	 de	 activiteiten	
even	 stilgelegd	 of	 opgeschort	 tot	 na	
20.15	uur.	Veel	mensen	hechten	zeer	
aan	 dit	 moment	 van	 stilte	 en	 bezin-
nen.	 Eén	 persoon	 kan	 de	 stilte	 van	
honderden	 anderen	 verstoren.	 Onze	
oproep	 is	 dan	 ook:	 respecteer	 deze	
twee	minuten	stilte.

Vervoer
Als	 u	 slecht	 ter	 been	 bent,	 dan	 kunt	
u	 zich	 voor	 vervoer	 naar	 de	 locaties	
Jagtlust	 in	 Bilthoven	 en	 Dijckstate	
in	Maartensdijk	wenden	tot	de	Alge-
mene	 Hulpdienst	 De	 Bilt-Bilthoven	
via	telefoon	(030)	228	77	99.	Doet	u	
dit	 alstublieft	wel	 tijdig	 vanwege	 de	
organisatie	 rondom	 dit	 vervoer.	 Op	
beide	 locaties	 zijn	 zitplaatsen	 gere-
serveerd	voor	u	als	u	via	deze	service	
wordt	vervoerd.

Dodenherdenking in De Bilt en 
Maartensdijk;	zondag	4	mei	2008

Thema	“Solidariteit:	De	ruggengraat	van	Vrijheid”

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/BBC en op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.

Van	26-29	mei	vindt	in	Maartensdijk	voor	de	37e	
keer	 de	Avondvierdaagse	 plaats	 voor	 kinderen	
vanaf	6	 jaar	 (per	30	 september	2007)	of	 vanaf	
groep	3	van	de	basisschool.	De	deelnemers	van	
de	groepen	3	en	4	wandelen	onder	begeleiding	
van	een	volwassene.	De	Vierstee	is	het	start-	en	
eindpunt	op	de	avonden.	Het	 inschrijfgeld	 is	€	
4,50	per	deelnemer.	De	inschrijfavonden	zijn	op	
13	en	15	mei	van	19.00	–	20.30	uur	in	De	Vier-
stee.	Na-inschrijving	is	beperkt	mogelijk	tegen	€	
5,-	per	deelnemer.
Afhankelijk	 van	 het	 aantal	 kilometers,	 5	 of	 10	
kilometer	 wordt	 gestart	 tussen	 18.00	 en	 18.30	
uur.	Per	avond	wordt	zoveel	mogelijk	een	ver-
schillende	route	gelopen	in	de	omgeving	van	Hollandsche	Rading,	Groene-
kan	en	Lage	Vuursche.	Op	de	laatste	avond	rond	Maartensdijk	is	gelegen-
heid	tot	het	geven	van	bloemen	op	de	Planetenlaan.	Daarna	intocht	om	ca.	
20.00	uur	onder	begeleiding	van	muziekvereniging	"Kunst	en	Genoegen"	
met	aansluitend	het	uitreiken	van	de	medailles	in	De	Vierstee.	Voor	meer	
informatie:	Ad	Nieuwenhuis,	tel.	(0346)	21	24	24	of	06	55	50	87	33,	e-mail:	
adenanjo@orange.nl
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•	 	De	 heer	 Ir.	 H.	 Borleffs	 (85)	 uit	
Bilthoven	 (Ridder	 ON);	 voor	 zijn	
inzet	vanaf	de	70’er	jaren	voor	het	
behoud	 van	 het	 vrijzinnig	 gedach-
tegoed	 door	 activiteiten	 voor	 de	
geloofsgemeenschap	 De	 Woudka-
pel.	Daarnaast	heeft	hij	zich	op	het	
gebied	 van	 ontwikkelingssamen-
werking	 verdienstelijk	 gemaakt	
door	 zijn	 activiteiten	 voor	 o.a.	 de	
Tilapia	International	Foundation.

•	 	De	heer	J.	Dragt	(74)	uit	Maartens-
dijk	(Ridder	ON);	voor	de	bestuur-
lijke	 activiteiten	 die	 hij	 gedurende	
vele	 jaren	 heeft	 ontplooid	 voor	 de	
Berg	en	Boschschool.	Daarnaast	is	
hij	actief	voor	ouderen	d.m.v.	hulp	
bij	belastingaangiften,	computeron-
derwijs	etc.	

•	 	De	 heer	B.	Eilers	 (77)	 uit	De	Bilt	
(Lid	ON)	voor	zijn	jarenlange	inzet	
voor	emancipatie	en	welzijn,	vooral	

het	 psychosociaal	 begeleiden	 van	
chronisch-	 en	 levensbedreigend	
zieke	homoseksuele	mannen.	

•	 	De	heer	G.W.M.	Hendriks	(51)	uit	
Bilthoven	(Lid	ON)	voor	zijn	ruim	
dertig	 jarige	 inzet	 op	 veler	 terrei-
nen	 van	 Sportvereniging	 Sporting	
70	te	Utrecht.

•	 	De	heer	J.W.	Karssiens	(71)	uit	De	
Bilt	 (Lid	 ON)	 voor	 zijn	 (bestuur-
lijke)	activiteiten	sinds	1977	op	het	
gebied	 van	 sport	 en	 welzijn,	 n.l.	
bestuurslid	 van	 IJsclub	 Het	 Bilt-
sche	Meertje	 en	 trainer	 van	 jonge	
en	 oudere	 schaatsers;	 daarnaast	
begeleidt	 hij	 slechtzienden	 tijdens	
de	 door	 de	 NVSV	 georganiseerde	
wintersportreizen.

•	 	De	heer	Ir.	J.C.	Resing	(77)	uit	De	
Bilt	(Lid	ON)	voor	zijn	bestuurlijke	
activiteiten	voor	o.m.	 cultuur,	 ker-
kelijk	leven,	sport,	politiek	en	wel-

zijn.	Hij	was	 actief	 voor	 o.a.	 LTV	
Meyenhagen,	 Sportraad	 De	 Bilt,	
FC	De	Bilt,	het	CDA,	r-k.	Parochie	
H.H.	Michaël	en	Laurens	etc.

•	 	De	heer	Prof.	dr.	J.J.	Roord	(59)	te	
Bilthoven	 (Officier	 ON)	 voor	 zijn	
prestaties	op	het	gebied	van	weten-
schappelijk	 onderzoek.	 Professor	
Roord	 is	 als	 kinderarts	 verbonden	
aan	het	VU	Medisch	Centrum.

•	 	Mevrouw	 H.J.M.	 Sjouken	 (79)	

te	 Bilthoven	 (Lid	 ON)	 voor	 haar	
jarenlange	 vrijwilligerswerk	 bij	
zorginstelling	 Bartimeús	 te	 Doorn	
waar	zij	ondermeer	een	succesvolle	
zondagssociëteit	 heeft	 opgestart.	
Daarnaast	 is	 zij	 ziekenbezoekster	
voor	 leden	 van	 de	 Parochie	 OLV	
Van	Altijddurende	Bijstand	en	vrij-
williger	bij	verpleeghuis	De	Biltse	
Hof.

•	 	De	 heer	 D.	 Tijsma	 (44)	 te	 Maar-
tensdijk	(Lid	ON)	voor	zijn	inzet	op	
gebied	van	cultuur,	welzijn	en	kerk.	
Vooral	zijn	twintigjarige	inzet	voor	
het	 Rode	 Kruis,	 zowel	 bestuurlijk	
als	uitvoerend	is	bijzonder.

•	 	De	heer	R.	van	Zanten	(58)	te	Bilt-
hoven	(Lid	ON)	voor	o.m.	zijn	acti-
viteiten	 voor	 Carnavalsvereniging	
De	Weergodden	en	voor	Vogelver-
eniging	Vogelvrienden.[HvdB]
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BoodschappenPlusBus: Rijdt voor de hele gemeente 
De Bilt
Begeleid	boodschappen	doen	(ook	rolstoel)	
Dinsdagochtend	6	mei:	Maertensplein	
Informatie	via	tel.	(030)	220	34	90	of	(0346)	21	41	61.	

Wijkservicecentrum	MENS	Maartensdijk,	
Tel:	0346-211055
Locatie:	Dijckstate,	Maertensplein	96,	3738	GR	Maar-
tensdijk
Wijkprojectleider:	Hilde	Evers,	telefoon:	
(030)	220	34	90	of	06	48	64	19	90.	e-mail:	
h.evers@mensdebilt.nl	
	
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg Maartensdijk: 
Openingstijden:	maandag,	dinsdag,	donderdag,	vrijdag	
van	09.00	tot	15.00	uur.	Telefoon	Helpdesk:	(0346)	21	
10	55.
De Helpdesk is gesloten op woensdag 30 april, don-
derdag 1 mei en de vrijdag daarna. Op maandag 5 
mei is de Helpdesk open.

Spreekuren dinsdag 6 mei:
•	 	Van	09.30	tot	10.30	uur:	adviseur	wonen,	welzijn,	zorg
•	Van	10.30	tot	11.30	uur:	mantelzorgconsulent
•	Van	14.00	tot	16.00	uur:	wijkcontactambtenaar
	
Internetcafé:	maandag	 t/m	zaterdagochtend,	10.00	 tot	
11.45	uur	en	14.00	tot	16.30	uur	
Voor	 gratis	 hulp	 bij	 het	 Internetten:	 bel	 de	 Helpdesk	
voor	een	afspraak.
	
Restaurant Dijckstate
Altijd	keuze	uit	drie	menu’s.
Maandag	t/m	zondag	12.00	-	13.30	uur.
Maandag	t/m	vrijdag	17.00	–	18.30	uur.

Wijkservicecentrum MENS
De Bilt West  tel. (030) 221 75 50.
Locatie:	Buurthuis	’t	Hoekie,	Prof.	Dr.	T.M.C.	
Asserweg	2	–	3731	KX	De	Bilt
wijkprojectleider	Patty	van	Ziel,	telefoon	(030)	220	17	
02	of	
06	29	45	82	43	e-mail:	p.vanziel@mensdebilt.nl
	
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg 
De Bilt West, tel. (030) 221 75 50.
Openingstijden	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	9.00	tot	
12.30	uur.

In	 verband	met	 de	 feestdagen	 is	 de	 helpdesk	 gesloten	
van	donderdag	1	mei	tot	en	met	maandag	5	mei.	Vanaf	
6	mei	zijn	de	medewerkers	u	graag	weer	tot	dienst!
	
Spreekuren
•	 	WIJKSERVICECENTRUM	 GESLOTEN	 VAN	 	
1	TOT	EN	MET	5	MEI

•	 	Dinsdag	 6	mei	 van	 13.00	 tot	 16.00	 uur	Wijkwinkel	
volgens	afspraak.

•	 	Woensdag	7	mei	van	13.00	tot	16.00	uur	Wijkwinkel	
open	inloop.

Internetcafe 
Maandag-	 en	 vrijdagmiddag	 van	 15.00	 tot	 17.00	 uur	
(geen	begeleiding).	Voor	iedereen	van	18	jaar	en	ouder.
	

MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, 
zorg van Buurtwerk De Bilt, De Bilthuysen, Cordaan/

Dijckstate, Gemeente De Bilt, Kwintes, Provincie 
Utrecht,

SWO De Zes Kernen, Reinaerde, Vitras, Woonstichting 
SSW.0

Agenda Wijkservicecentra
1 – 7 mei 2008

Voor	de	 tweede	week:	het	 inschrijffor-
mulier	voor	de	Biltse	Sportweek:	deze	
keer	op	27,	28	en	29	augustus,	bedoeld	
voor	150	kinderen	die	 (nu)	 in	groep	4	
t/m	8	zitten.	Deze	kinderen	gaan	in	3	dagen	tijd	kennismaken	met	tenminste	
15	sporten.	Je	kunt	je	tot	1	juni	inschrijven	door	het	formulier	in	te	vullen	
en	met	€	10,-	in	te	leveren	bij	de	balie	van	het	gemeentehuis.	Het	kan	even	
duren	 voordat	 je	 een	 brief	 krijgt	met	 de	 groep	waarin	 je	 bent	 ingedeeld	
en	het	programmaboekje.	Het	hangt	ervan	af	hoe	snel	we	het	programma	
rond	 krijgen.	Vraag	 je	 je	 ouders	 nog	 of	 ze	 hulpouder	willen	 zijn?	Als	 je	
ingeschreven	bent,	maar	je	kunt	achteraf	toch	niet,	vraag	dan	zelf	iemand	
anders	in	jouw	plaats.	
Schrijf	je	snel	in,	het	wordt	vast	weer	hartstikke	leuk!
Kijk ook eens op www.sportmeedebilt.nl

Inschrijfformulier sportweek 2008
Inleveren	aan	de	balie	van	het	gemeentehuis	uiterlijk	tot	1	juni	
(neem	€	10,00	mee!)

Naam:	 ______________________________________________J/M*

Adres:	 __________________________________________________

Postcode:	______________ Plaats:____________________________

Telefoon:	_____________ Mobiel:____________________________

School:	__________________________________________________

Groep	waarin	je	nu	zit:		 ________

Ik	heb	een	zwemdiploma	en	mag	van	mijn	ouders	meedoen					ja/nee*

Handtekening	ouder	of	verzorger:	 ____________________________

Ik	wil	een	dag	wel/niet*	helpen	als	hulpouder.

Zo	ja,	mijn	naam	is	:	_______________________________________

*	doorhalen	wat	niet	van	toepassing	is.

Biltse 
Sportweek

Koninklijke Onderscheidingen
Burgemeester A.J. Gerritsen heeft op vrijdag 25 april jl. in de raadzaal 

van het gemeentehuis van De Bilt, een Koninklijke onderscheiding 
uitgereikt aan:

Johan Dragt was jarenlang lid van 
de gemeenteraad van de voormalige 
gemeente Maartensdijk en is naast 
vele andere bezigheden heel actief bij 
‘Hart voor Groen’, een vereniging, 
die in de omgeving van Maartens-
dijk en Hollandsche Rading de oude 
natuur- en cultuurhistorische waar-
den probeert te herstellen. 

Douwe Tijsma is o.a. voorzitter van 
de afdeling De Bilt-Maartensdijk van 
het Rode Kruis en als monumentende-
skundige zeer nauw betrokken bij de 
jaarlijkse Open Monumentendag. 

Direct na de uitreiking werd de gebruikelijke bordesfoto gemaakt.
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Vergadering OuderenRaad
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 7 mei 2008 om 14.00 uur in het gemeen-
tehuis Soestdijkseweg Zuid 172 Bilthoven in de Gapkézaal. Op de agenda staat o.m. Duurzaamheid in beleid en de 
inrichting van het bouwplan ‘voormalig gemeentehuis Maartensdijk’.
Belangstellenden voor deze openbare vergadering zijn van harte welkom. Uw suggesties voor onderwerpen betref-
fende het gemeentelijke beleid die voor advisering in aanmerking kunnen komen zijn van harte welkom! 
Voor verdere informatie: Secretariaat: W. Wanrooy, Kon. Julianalaan 33 te  Maartensdijk, tel. 0346 211299 en 
e-mail wanmast@casema.nl.

Binnenkort verschijnt de zomereditie van St. Maerten, 
het tijdschrift van de Historische Vereniging Maartens-
dijk. Deze 34ste aflevering van het blad opent met een 
artikel van Liesbeth du Mée over de industriële molens, 
die ooit in de voormalige polders Ses- en Twaelfhoven 
in het zuidwesten van de gemeente Maartensdijk ston-
den. 
Anne Doedens besteedt in het tweede artikel aandacht 
aan het politiek en ambtelijk functioneren van ds. C. 
van der Voort van Zijp, die van 1925 tot 1935 burge-
meester van Maartensdijk was. De burgemeester was 
in de jaren dertig van de vorige eeuw nauw betrokken 
bij de opkomst van de NSB en de bouw van de nieuwe 
Maartensdijkse wijk Tuindorp. 
Leo Fijen geeft in het derde artikel een persoonlijke 
impressie over de betekenis van het voetballen in het 
dorp en voor het laatste artikel dook Koos Kolenbran-
der in de ontstaansgeschiedenis van de tennisvereni-
ging Tautenburg in Maartensdijk.

De leden van de Historische Vereniging ontvangen het 
blad thuis. Belangstellenden kunnen een los exemplaar 
voor zeven euro kopen bij kapper Hans Stevens aan 
het Maertensplein in Maartensdijk, de winkel van Van 
der Neut, Groenekanseweg 5, Groenekan, Boekhandel 
Bouwman, Hessenweg 168, De Bilt, Lous de Raadt, 
Kerkdijk 51, Westbroek, de winkel van molen de Kraai 
aan de Westbroekse Molenweg in Westbroek en Rudi 
Tiessen, Spoorlaan 82, Hollandsche Rading.

De voorzijde van de zomereditie verwijst naar het artikel 
over industriële molens.

Al sinds de oudheid hebben mensen 
de behoefte om ruimten te verfraaien 
met kunstwerken. In het begin om 
de goden te behagen, later om door 
middel van kunst in voornamelijk 
kathedralen religieuze verhalen te 
vertellen. Met de komst van de over-
heid worden daarna ook openbare 
gebouwen versierd met kunst. Ook 
de gemeente De Bilt doet hieraan 
mee, de Traverse tussen het oude en 
het nieuwe gedeelte wordt met regel-
maat gebruikt als kunsttentoonstel-
lingsruimte. 

Mieke de Vries
Mieke de Vries is één van de acht 
exposerende leden van BeeKk. Zij 
laat een aantal beelden zien van 
vrouwen die zijzelf de titel ‘Dame 
Blanche’ heeft meegegeven. ‘Na het 
maken van de serie Afrikaanse vrou-
wen wilde ik graag een serie beelden 
maken van Europese vrouwen die iets 
feestelijks uitstralen en zelfbewust 
overkomen. Het zijn stuk voor stuk 
sjieke, extravagante vrouwen en om 
dat te benadrukken zijn alle beel-

den geglazuurd. Het glimmende geeft 
hen dus echt een extra dimensie’, 
vertelt Mieke vol overgave. Naast 
deze beelden laat ze ook een aantal 
bronzen beelden van vrouwen zien. 
‘Beelden in brons kunnen ranker zijn, 
er is meer beweging in te verbeelden’. 
Sinds twee jaar heeft ze zich aan-
gesloten bij de Kunstkring BeeKk. 
‘Het eerste jaar heb ik mij aangemeld 
voor de Kunstroute en dat beviel. De 
contacten met andere kunstenaars zijn 

fijn, het geeft mij een extra stimulans 
en ik kom zo ook in contact met veel 
andere kunst disciplines’. 

Expositie
Naast Mieke de Vries exposeren van 
25 april tot en met 21 mei ook Anne-
Claire Alta, Marjanne de Boer, Toke 
Ernst, Marjan Nagtegaal, Armien Vis-
ser, Margreet de Vries en Truus Wer-
ners. Deze expositie is te bezichtigen 
tijdens kantooruren.

BeeKk-leden exposeren ‘De mens in beeld’
door Marijke Drieenhuizen

Acht leden van de Biltse Kunstkring BeeKk exposeren hun kunstwerken van
25 april tot en met 21 mei in de Traverse van het gemeentehuis Jagtlust in De Bilt. 

Hilarische onthulling
van naam sporthal

door Guus Geebel

De aanwezigen keken maandag 21 april vol verwachting naar wethouder 
Herman Mittendorff en erevoorzitter van de Biltse Sportfederatie Ger-
rit Bos. Samen zouden zij de naam van de nieuwe sporthal aan de Kees 
Boekelaan onthullen. Toen het zover was en beide heren met glunderende 
gezichten het doek dat de naam afdekte verwijderden klonk er hilarisch 
gelach. Met het doek hadden zij ook de eerste en laatste letter van de naam 
meegetrokken. 

Kees Boekehal is de naam van de nieuwe sporthal. Inwoners hebben ideeën 
kunnen inzenden voor een naam. Een jury bestaande uit vertegenwoordi-
gers van de Werkplaats Kindergemeenschap, de BSF en de gemeente heeft 
uit de 45 inzendingen uiteindelijk voor Kees Boekehal gekozen. Wethouder 
Mittendorff vertelt in zijn openingstoespraak de ontstaansgeschiedenis van 
het project. Het  besluit tot nieuwbouw werd in 2002 door de gemeenteraad 
genomen. De wethouder vermeldt de belangrijke rol die oud-wethouder 
Jeanne Slok daarbij heeft gespeeld. Het resultaat dat door bouwbedrijf 
Vaessen in 12 maanden is neergezet vindt hij fantastisch. Mittendorff noemt 
vervolgens de mensen en bedrijven die bij het project betrokken waren en 
speciaal sportambtenaar Wim Tigelaar.

In december 2006 startte Bouwbedrijf Vaessen met de bouw van de sport-
hal. De gemeente is eigenaar en beheerder van het complex dat 4,3 miljoen 
euro heeft gekost. Michiel Snelder is de architect van het project. Algemeen 
directeur Haagmans van Bouwbedrijf Vaessen overhandigt wethouder Mit-
tendorff een keurmerk dat aangeeft dat de sporthal aan de eisen van deze tijd 
voldoet. Haagmans heeft ook een cadeau meegebracht. Een cheque voor de 
Stichting Gewoon Sport. Deze stichting biedt mensen met een lichamelijke 
beperking vanaf zestien jaar de mogelijkheid om aan sport te doen.
Namens de Werkplaats Kindergemeenschap houdt Jos Heuer in wedstrijd-
vorm een verhaal over de ontwikkeling van de sporthal. Zowel door de 
Werkplaats als door de gemeente wordt daarbij voortdurend gescoord, met 
een uiteindelijk resultaat dat iedereen tevreden stemt. Gerrit Bos voert als 
laatste het woord. Hij was voorzitter van de stuurgroep bij het project.

Gerrit Bos en Herman Mittendorff (links) staan klaar om de naam van de 
sporthal te onthullen.

Het verwijderen van het doek gaat met zoveel kracht gepaard dat twee let-
ters worden meegenomen.

Nieuwe St. Maerten verschenen



Cross trainer z.g.a.n. €50,-. Tel. 
0346-213175

Elektr. orgeltje €50,-. Tel. 
0346-212883

TE KOOP GEVRAAGD

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, 
loodsen, boerderijen. Vlotte 
afwikkeling gegarandeerd. Tel. 
0346-281558

PERSONEEL GEVRAAGD

Wil jij ons helpen (1x per 2 
wkn) met het onderhoud van 
onze onder architectuur aan-
gelegde goed verzorgde, geva-
rieerde TUIN in Holl. Rad.? 
Wij waarderen jouw reactie op 
035-5772013

PERSONEEL AANGEBO

HUISHOUDELIJK werk + 
strijken etc. Tel 06-11421454

Voor al uw SCHILDER- en 
behangwerkzaamheden. Bel 
0348-444555/06-29484690. 
Kijk op www.moss-schilder-
werken.nl

DIVERSEN

Klikte u al op www.aukjehuis-
man.blogspot.com

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

Outlet vloerbedekking, 
prijzen v.a € 5,00 per m2, 
www.mevoshop.nl of bel 
06-30186342
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Te koop aangeboden

Gratis weg te halen twee 
opknapfietsen: een Giant 
mountainbike (geel), hoogte 
ong. 0,75 m en een jongens-
fietsje, hoogte ong. 0,65 m. Tel. 
06 23718384.

ZONWERING gebruikt en 
nieuw reparatie rolluiken-
markiezen. Uw bestaande zon-
nescherm elektrisch gemaakt. 
€289,-. Hans. Groenekanseweg 
06-26604779

Te koop of te huur BUNGALOW 
Holl. Rad. €349.000 k.k. Tel 
06-54623282 (geen recreatie-
woning)

Te koop PS2 spel De Legende 
van Spyro: Een draak is gebo-
ren. €15,-. Crash of the titans. 
€15,-. Tel 0346-213204 na 
17.00 uur vragen naar Mark.

Compleet één persoonsbed. 
€20,-. Acculader voor auto. 
€15,-. Tel. 06-44420668.

Ouderwets schilde-
rij (Boslandschap). €20,-. 
Koperen fietspomp. €15,-. Tel. 
06-44420668.

Leuke rieten stoel met bijpas-
send tafeltje rond 50 cm. Met 
afneembaar bovenblad. €35,-. 
Tel 06-54665050

Nieuwe babybuikdrager. (nog 
in verpakking) Luxe model 2-8 
mnd. tot 9 kg. Van 39.50 nu 
voor €20,- Tel. 06-54665050

Drie-armige lamp (Jugendstil) 
€15,-. Vlinderlamp. €7.50. Tel. 
035-5771895

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje

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 Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

✄ 
Moe?? Maak  uw binnenkantje  eens schoon.!! De  uitstekende  
en verantwoorde  voeding  van  HERBALIFE, vol vitaminen en 
mineralen, geeft u een voldaan gevoel. 
Gratis  vet meten en begeleiding. Wiena Vink    tel. 0346-571377   
www.herbalifevink.nl   e-mail: vink-herbalife@filternet.nl 

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel.0346-212267
Is aanwezig Ma.t/m Vr. 16.00-20.00 Za.9.00-17.00
Onderdelen uit voorraad leverbaar
90% reparaties (ook op afspraak) dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

Lekker buiten en toch wat verdienen? Dat kan… loop dan de 
Vierklank. Wij zijn op zoek naar een bezorg(st)er voor Lage 
Vuursche. Ben je geïnteresseerd? Bel dan 0346-21199

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

Voor onze 2 kinderen 6 (m) en 10 (j) zoeken wij een gezellige 
opvang moeder in G’kan of omstreken. 1 En eventueel 2 x per 
week dins- en/of donderdag. Meer info bel 06-53786493

Het kantoor van De Vierklank 
is vrijdag 2 mei gesloten. 
Kopij kunt u sturen naar 

vierklank@jvand.nl

Te koop gevraagd

Personeel gevraagd

Diversen

Personeel aangeboden

Sojos Agenda
Website Sojos
Wil je data weten van activiteiten van Sojos, of bij-
voorbeeld foto’s bekijken, dan kun je de Sojos web-
site bezoeken. De website van Sojos is te vinden op 
www.freewebs.com/sojos1

Sportbus 
Aanstaande donderdag 1 mei zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrijken 
op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 15.15 
uur en 17.00 uur. De sportbus bevat allerlei spelmate-
rialen die door de kinderen en de oudere jeugd gratis 
en onder begeleiding van Marlon gebruikt kunnen 
worden. Denk bijvoorbeeld aan allerlei balspellen, 
maar ook bijv. steltlopen of eenwieler. Bij slecht weer 
zijn de kinderen welkom in Sojos waar het sportbus 
team een alternatief programma zal aanbieden..

Kom naar de Kids Only Disco
Aanstaande vrijdag 2 mei is er weer een Kids Only 
Disco avond in Sojos. De disco is bedoeld voor kinde-
ren van 8 tot 13 jaar en de entree bedraagt 1 euro. 
Uiteraard zullen de meeste vaste onderdelen weer 
aan bod komen, zoals stoelendans, danswedstrijd, 
limbodansen, Idols, loting en natuurlijk weer een 
sneeuwbal dans. De avond duurt van 19.00 tot 21.30 
uur en de entree is 1,- euro. De volgende Kids Only 
is op 16 mei.

Cursus Weerbaarheid in Sojos
Vanaf woensdag 17 september 2008 start in Sojos 
(i.s.m. Sport Mee De Bilt) weer een cursus weerbaar-
heid voor kinderen van 10 tot 12 jaar.
In de cursus ‘Weerbaarheid’ leren we je veel over 
onderwerpen zoals pesten en nee leren zeggen en 
hulp vragen. Maar we doen ook allerlei oefeningen 
waarvan je sterker wordt. Op het eind sla je zelfs een 
plankje door! Heb je zin om mee te doen? Deelname 
kosten bedragen 40,- euro voor 8 lessen van anderhalf 
uur (met U-pas 20,- euro).
Inschrijven kan rechtstreeks bij Sojos, tel. 0346 
210337 (evt. inspreken op het antwoord apparaat) 
of per email naar; sojos_sjjm@hotmail.com¬, beide 
onder vermelding van naam, adres, leeftijd, tele-
foonnummer en emailadres. Zorg dat je er snel bij 
bent, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsten 
beschikbaar. Jongens en meisjes krijgen gescheiden 
les en wel op de volgende tijden: jongens op woens-
dagmiddag van 16.15 tot 17.45 uur en meisjes op 
woensdagmiddag van 18.15 tot 19.45 uur. 
 
Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 7 mei zijn alle basisschoolkinderen 
vanaf 6 jaar weer welkom op de tweewekelijkse spel-
letjes- en knutselmiddag van Sojos.Er wordt uiteraard 
weer een superleuk programma aangeboden door 
Guner, de tijdelijke vervanger van Hassan. Uiteraard 
zijn ook de vaste vrijwilligers weer van de partij. 
Deelname aan de middag is gratis. De middag begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De erop volgende 
middag is op woensdag 21 mei.

Alvin and the chipmunks
Drie eekhoorns, de rebelse Alvin, de lange genie en 
uitvinder Simon en de veelvraat Theodor, worden 
opgevoed door Dave Seville. Hun grootste droom 
is om een van de bekendste rapgroepen aller tijden 
te worden. Alvin en de rest proberen alles op alles 
te zetten om zo snel mogelijk beroemd te worden. 
Op een dag krijgen zij een kans om een album uit 
te laten brengen, maar Dave daarentegen heeft zijn 
bedenkingen. Ze proberen Dave over te halen om 
alsnog toestemming te geven, zodat hun droom wer-
kelijkheid wordt.
Deze film uit 2007 is op woensdag 7 mei a.s. om 
14.00 uur in De Vierstee te zien. Kaartverkoop  
(4,50 euro) een half uur voor de voorstelling.

Excursie landgoed Beerschoten
Op zondag 4 mei a.s. organiseert Het Utrechts Landschap een natuur- en cul-
tuurhistorische excursie over Landgoed Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. 
Het startpunt van de excursie is om 14.00 uur bij het Bezoekerspaviljoen op het 
landgoed. Deelname is gratis. 
Tijdens deze wandeling van ca. anderhalf uur vertelt de gids over de rijke histo-
rie van dit landgoed. Aan de vroegere eigenaren van dit gebied wordt aandacht 
besteed, alsmede aan de verschillende in- en uitheemse planten en bomen, die op 
dit landgoed voorkomen. Ook aan de overlevingsstrategieën van plant en dier in 
de winterperiode wordt aandacht besteed. Tenslotte wijst de gids u op de kenmer-
ken van de gehanteerde landschapsstijlen. De opeenvolgende landschapsarchitec-
ten hebben daarmee hun stempel op dit gebied gedrukt.
Stichting Het Utrechts Landschap beschermt natuur én cultureel erfgoed in de 
provincie Utrecht. Momenteel beheert zij ruim 4.500 hectare natuurgebied met 
daarop historische kastelen, landgoederen en molens. Deze excursie is uitermate 
geschikt om meer te weten te komen over cultuur en natuur in onze provincie. 

Filmagenda
Zondagmiddagfilm in de Bremhorst
Elke eerste zondag van de maand draait SWO De Zes Kernen een film in de 
Bremhorst. Op 4 mei is dit ‘Pygmalion’. De aanvang is om 15.00 uur en de kosten 
bedragen 2 euro (inclusief koffie of thee). Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6.Tel. 030 
2203490.

Filmhuis
Elke tweede dinsdag van de maand kan men genieten van een film bij de Biltse 
vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6.Tel. 030 2203490. 
Op dinsdag 13 mei om 14.00 uur wordt de film ‘Hoog tijd’ vertoond. De kosten 
bedragen 2,50 euro per keer.



Judokan Maartensdijk organi-
seert op zaterdag 10 mei een 
judotriatlon. De triatlon 
begint om 13.45 uur in 
De Vierstee met een 
uur judo. Hierna gaan 
de deelnemers op de 
fiets naar zwembad 
Blauwkapel voor 
allerlei activitei-
ten. Na het zwem-
men wordt er weer 
terug gefietst naar 
De Vierstee, waarna 
iedereen weer naar 
huis kan gaan. Het is 
dan ongeveer 17.45 uur. 
De triatlon is bedoeld voor 
iedereen vanaf 9 jaar en ouder, 

die in het bezit is van een zwemdiplo-
ma. Voor het onderdeel judo hoef 

je geen judo te kunnen. Iedereen 
kan mee doen. De kosten voor 

deelname aan deze middag 
zijn slechts 5 euro. 
Vul snel een inschrijf-
formulier in bij Kapper 
Hans op het Maertens-
plein. Aanmelden kan tot 
en met 6 mei. Misschien 
kunnen je ouders helpen 
met matten leggen/oprui-

men, meefietsen of zwem-
badwerkzaamheden? Geef 

dit bij inschrijving door a.u.b. 
Voor meer informatie: e-mail 

akelajose@yahoo.com of bel José 
0346 211514.
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Voordaan ging vol voor de drie pun-
ten. De score werd echter geopend 
door de Eindhovenaren. De 0-1 kwam 
van de stick van Matthijs Brouwer. 
Sander Collewijn liet het publiek in 
Groenekan nog in de eerste helft 
juichen, helaas ten onrechte. Zijn 
goal werd, net als hem vorige week 
overkwam, afgekeurd. Voordaan ging 
dus met een achterstand de rust in en 
kreeg toen ook nog eens de ruststand 
van SCHC – Pinoké (1-3) te horen. 
Met vertrouwen in de heren van 
Stichtse en zichzelf stapten de heren 
van Voordaan het veld weer op.
De gelijkmaker kwam er al snel. 
Derek Hazenberg, die een erg goede 
wedstrijd speelde, scoorde met zijn 
backhand. Maar ook in Bilthoven viel 

de gelijkmaker! Daar was het inmid-
dels 3-3! Deze tussenstand werd 
omgeroepen en dit leek een positief 
effect te hebben. Christian Cavallet, 
die zijn laatste competitiewedstrijd 
uit zijn carrière speelde, maakte de 
hele belangrijke 2-1! Feest in Groene-
kan. Helemaal toen de speaker de 4-3 
voor Stichtse omriep. Voordaan was 
virtueel elfde! 
In plaats van de 3-1 (de snelle uitlo-
per van OZ voorkwam dat) viel de 
2-2. Mink van der Weerden scoorde 
uit een strafcorner. Door individuele 
acties en mooie aanvallen kwamen 
daarna binnen vier minuten ook de 
2-3 en de 2-4 op het scorebord. Res-
pectievelijk Lucas Judge en Rob Rec-
kers troffen doel. Drie goals scoren 

in zo’n tien minuten…een erg lastige 
opgave voor Voordaan. Sander Colle-
wijn maakte wel, na fraai voorberei-
dend werk van Derek Hazenberg, de 
3-4. Er volgde nog een slotoffensief 
waarin alle spelers nog één keer alles 
gaven maar het mocht niet baten. Met 
het eindsignaal van de scheidsrechter 
was degradatie uit de hoofdklasse 
definitief… Moegestreden en kapot 
van het verlies zocht iedereen elkaar 
op en werd er collectief keihard 
gebaald. De heren werden getrakteerd 
op een hartverwarmend applaus van 
het fanatieke publiek.

‘Elk nadeel heb z’n voordeel’. Vol-
gend jaar strijdt Voordaan gewoon 
weer voor het kampioenschap!!

Voordaan strijdend ten onder
Zondag was de dag van de waarheid voor de heren van Voordaan. Er moest thuis gewonnen worden  
van Oranje Zwart om directe degradatie te voorkomen. En dan moest buurman SCHC ook nog eens  

een handje helpen door de nummer 11, Pinoké, te verslaan.

Scheidend coach Rob Haantjes en afscheid nemende Christian Cavallet  
vallen elkaar huilend in de armen (foto Jeroen Kemp).

In de eerste ronde van de 2de 
helft van de veldkorfbalcompeti-
tie 2007/2008 moest Tweemaal Zes 
aantreden tegen het op de tweede 
plaats, met vier punten achterstand, 
staande DVO uit Bennekom. Een 
voor beide partijen belangrijk duel 
waarmee Tweemaal Zes bij winst 
het kampioenschap binnen handbe-
reik zou hebben en het voor DVO 
de laatste strohalm was om nog aan 
te klampen. De eerste ontmoeting 
in Bennekom werd door Tweemaal 
Zes gewonnen.
Voor Tweemaal Zes was het een 
duidelijke aderlating dat aanvoerder 
Wouter van Brenk deze wedstrijd 
vanwege een knieblessure vanaf de 
zijlijn moest toekijken. Tim Meijers 
was zijn vervanger. Onder voor 
publiek en spelers prima weersom-
standigheden werd klokslag 15.30 
uur het beginsignaal voor dit duel 
gegeven. De eerste minuten hadden 
een aftastend karakter. Het gelukte 
Tweemaal Zes om op een 3-2 voor-
sprong te komen, maar daarna nam 
DVO langzaam het initiatief over. 
Via een 3-6 tussenstand werd er uit-
eindelijk gerust met 7-9. De tweede 

helft startte Tweemaal Zes goed. 
Het wedstrijdverloop daarna was, 
dat er ‘om en om’ werd gescoord. 
Zo’n 7 minuten voor tijd stond er 
een 11-12 stand op het scorebord. 
Via een ongelukkige strafworp 
(11-13) kwam DVO weer op een 
voorsprong van twee doelpunten. 
Tweemaal Zes kwam in de slotfase 
wederom op één doelpunt verschil, 
maar de 14-15 bleek uiteindelijk de 
eindstand.

Door deze uitslag is DVO de Maar-
tensdijkers tot op 2 punten genaderd 
en ligt de strijd om het kampioen-
schap weer geheel open. Op de 3de 
plaats staat nu ASVD met 5 punten 
achterstand. 
Zaterdag a.s. 3 mei is een vrij 
weekend. Zaterdag 10 mei a.s. reist 
Tweemaal Zes naar het Friese Brits-
um om aldaar tegen het op de 7de 
plaats (met 6 punten) staande CSL 
te spelen.

Tweemaal Zes trekt tegen DVO  
aan het kortste eind

Een spelmoment uit TZ-DVO.

De F4 van SVM is dit seizoen voor de tweede keer kampioen geworden: na 
najaarskampioen nu dus ook voorjaarskampioen.
Op de foto staan v.l.n.r.: Jelle v.d. Tol, Bram Steenaart, Nick Boshuis, 
Boris van 't Land, Evert van ’t Land (vader), Job Kraay, Tim Bösker en 
Henk Bösker (vader). Zittend: Max van den Berg en Auke Alkema. Afwezig 
(helaas): Martijn Keet.
Je moet het wel FFies doen; voor de 2e keer Kampioen!

Henny en Gijsbert luisteren geboeid naar de toespraken.

In de kantine van korfbalvereniging Tweemaal Zes reikte burgemeester Arjen 
Gerritsen vrijdag 25 april aan het echtpaar Gijsbert en Henny de Rooij - 
Kreuger de Koninklijke onderscheiding als Lid in de orde van Oranje Nassau 
uit. Het echtpaar is o.a. rond de 40 jaar actief bij en voor Korfbalvereniging 
Tweemaal Zes te Maartensdijk en beiden zijn ook al gedurende lange tijd op 
velerlei wijze betrokken bij de Christelijk Gereformeerde Kerk te Utrecht-
West.

In het gezellige en knusse onderkomen van de plaatselijke korfbaltrots waren 
veel familie-, korfbal- en kerkelijke leden bijeengekomen, toen tot verbazing 
van het echtpaar burgemeester Gerritsen binnenkwam. De eerste burger van 
De Bilt had eerder op de dag al 10 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, 
maar wist ook nu met wel gekozen woorden te wijzen op de vele sportieve 
en sociaal betrokken kwaliteiten van dit korfbalechtpaar. Ook TZ-voorzitter 
Peter van Brenk, een vertegenwoordiger van de Utrechtse Kerkgemeenschap 
en een broer van Gijsbert brachten in korte bijdragen prima de vele verdien-
sten van Gijsbert en Henny naar voren. Na het heffen van het glas werden de 
verdere aanwezigen ruimschoots in de gelegenheid gesteld de gedecoreerden 
geluk te wensen. Zaterdagmorgen deelden de TZ-kinderen mee in deze fees-
telijke gebeurtenis, ook zij kregen een 'medaille' opgespeld. [HvdB]

Gijsbert en Henny de Rooij 
koninklijk onderscheiden

Wie durft de uitdaging judotriatlon aan?
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Donderdag 24 april deden 9 basis-
scholen in De Bilt mee aan de dans-
marathon, die onderdeel is van de 
Campagne ‘Dans mee met Gakpé’. 
De dansmarathon is in samenwer-
king met Kunst Centraal tot stand 
gekomen en opgenomen in het Kids-
programma. Er werd gedanst door de 
groepen 6. Doel van ‘Dans mee met 
Gakpé’ is Gakpé in De Bilt weer in 
de schijnwerpers te zetten en fondsen 
te werven voor de bouw en inrichting 
van het cultureel-educatieve centrum 
in het dorp.

Wethouder Mittendorff gaf om 8.45 
uur met Afrikaans tromgeroffel het 
startsein voor de marathon op de 
Martin Luther Kingschool in Maar-
tensdijk. De leerlingen van groep 6 

van deze Maartensdijkse basisschool 
dansten er vervolgens enthousiast op 
los, vol ontzag gadegeslagen door 
de op het tromgeroffel afgekomen 
75 leerlingen van de groepen 1 en 2. 
Frank Diepstraten van de Stichting 
Ontwikkelingssamenwerking, die de 
Vriendschapsband De Bilt-Gakpé 
onderhoudt en de organisatie van 
deze dansmarathon voor hun reke-
ning nam, toonde zijn kwaliteiten als 
voormalig basisschooldirecteur door 
enthousiast de deelnemers en bezoe-
kers voor hun bijdragen te bedanken 
Vervolgens werd om 9.45 uur de 
Nijepoort in Groenekan bezocht. Na 
een aantal scholen in Bilthoven en 
De Bilt eindigde de marathon om 
14.15 uur in de Mathildezaal van 
het Gemeentehuis met de dans van 

de Bosbergschool uit Hollandsche 
Rading. Nadat zij hun aandeel in 
de dansmarathon hadden uitgevoerd, 
dankte burgemeester Gerritsen de 
kinderen voor hun inzet en betrok-
kenheid bij Gakpé. Hij schonk ver-
volgens limonade in voor de moe-
gedanste kinderen en wilde ook nog 
graag met hen op de foto.

Leerlingen van een VWO3 groep van 
De Werkplaats vormden die dag de 
verbindende schakel in de marathon. 
Zij gaven samen met wethouder Mit-
tendorff om 8.45 uur het startsein met 
tromgeroffel. Daarna gingen zij met 
de Afrikaanse trommels langs alle 
deelnemende scholen. Op elke school 
kondigden zij hiermee aan dat de 
dans kon beginnen. 

Frank Diepstraten toonde zijn kwaliteiten als voormalig basisschooldirecteur door enthousiast de deelnemers en 
bezoekers voor hun bijdragen te bedanken.

De leerlingen van de Bosbergschool wilden natuurlijk wel met de burgemees-
ter op de foto.

Wethouder Herman Mittendorff 
geniet zichtbaar samen met Leerlin-
gen van een VWO3 groep van De 
Werkplaats en kleuters van de Martin 
Luther Kingschool van het optreden 
van groep 6.

‘Nooit meer naar huis’ -
auteur bij Jongerius

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht’. 

Zo begint het bekende gedicht van Herman Gorter ‘Mei’ uit 1889. De mei-
maand staat ook voor 4 en 5 mei, wanneer we de doden herdenken en het 
feest van de bevrijding vieren.
Op zaterdag 3 mei a.s. zijn bij boekhandel Jongerius aan het Emmaplein 
20 in Bilthoven de heren John Blom en Dan Kampelmachter te gast van 
11.30 tot 13.00 uur. In de Holocaust bibliotheek van uitgeverij Verbum 
zijn begin dit jaar hun boeken uitgekomen. In ‘Nooit meer naar huis, mijn 
ontsnapping uit de Hollandsche Schouwburg’ beschrijft John Blom hoe hij 
als twaalfjarig jongetje vlucht en onderduikt. Hij zal zijn vader, moeder en 
oudere broer nooit meer terug zien. De moord op zijn voltallige familie laat 
diepe sporen na; tussen de wereld van vroeger thuis en die van na de oorlog 
gaapt een grote kloof.

Na de Kristalnacht besluit Dan Kampelmacher te vluchten naar het tole-
rante Nederland. Zijn gedwongen internering in gevangenis Veenhuizen is 
het dieptepunt van zijn vlucht. In zijn boek ‘Gevecht om te overleven, mijn 
diaspora na de Anschluss’ verhaalt Dan Kampelmacher over zijn leven.
Beide auteurs zijn woonachtig in deze regio. Zij zullen op 3 mei bezoekers 
willen ontmoeten en (eventueel) een boek signeren.
 
Salomon Bouman
Een weekje later op zaterdag 10 mei - eveneens van 11.30 tot 13.00 uur - 
signeert Danielle Hermans desgewenst haar debuutthriller en donderdag 
15 mei om 20.00 uur komt  Salomon Bouman (is 37 jaar correspondent 
in Israël geweest voor TV en NRC-HANDELSBLAD ) spreken over zijn 
boek ‘Israel achter de schermen’. Voor deze lezing dient men vooraf te 
reserveren

Spelers Jeu de Boules gezocht
Zeven enthousiaste Jeu de Boules- of Petanque-spelers spelen wekelijks op 
de Jeu de Boules banen op het complex van korfbalvereniging Tweemaal-
Zes. Deze groep, waarvan een groot deel woont in het gezinsvervangend 
tehuis Ridderspoor wordt begeleid door een groep van 9 vrijwilligers. Bram 
Hund, één van de vrijwilligers, haalt elke dinsdag de groep uit Ridderspoor 
op om vervolgens lopend naar de Jeu de Boules banen te gaan. Er wordt 
gespeeld van 19.00 tot 20.00 uur en na afloop wordt er nog wat gedronken. 
Het seizoen loopt van april tot oktober en de kosten bedragen per seizoen 
30 euro inclusief een consumptie. Gezien het aantal vrijwilligers en de 
mogelijkheid om alle vier de banen te gebruiken kunnen ook anderen zich 
aanmelden. Willy van Keeken vertelt graag over de mogelijkheden (tele-
foon 0346 213383). 

Er is nog ruimte voor enthousiastelingen voor Jeu de Boules.

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

Leuke feestweek

Alle dipjes op de softijsjes gratis
Alle petit fours bij de koffie gratis

En voor de snacker 
frikandel speciaal € 1,-

20 jaar

Start en finish Dansmarathon door
Maartensdijkse scholen

door Henk van de Bunt en Guus Geebel

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan
www.naastdeburen.nl

Do.
8-5

Do.
1-5

9,50

9,50

Kalfsrib met bearnaisesaus

Div. maaltijd salade's

Woe.
7-5

Woe.
30-4

9,50

gesloten!

Pangafilet met zalmmousse

Koninginnedag

Wie zo nodig met zijn kornuiten
op muren graffiti moet spuiten
voelt zich zeker een held
maar kost hem dat geld
dan huilt hij tranen met tuiten 

Guus Geebel Limerick

Deze maand:
Soep naar keuze

*
Saté, kroepoek, friet & sla

*
Sorbet
€ 17.50

* ook grote speeltuin en dierenwei voor de kids !

Wij zijn Maandag, Dinsdag & woensdag gesloten
Maar staan Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag  

weer helemaal voor u klaar.

Bistro De Egelshoek

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