
Autokraken vormen in de regio 

Utrecht een groot probleem. Er zijn 

in deze regio circa 15.000 autokra-

ken per jaar, die achteraf veel tijd en 

moeite kosten om op te lossen. Om 

deze reden schakelt Politie Regio 

Utrecht nu de hulp in van het publiek. 

Vanaf 11 november 2009 is een cam-

pagne gestart die burgers oproept 

1-1-2 te bellen bij een dreigende 

autokraak. Daarmee wil de politie de 

pakkans vergroten. Via onder ande-

re buitenreclame, radiospots en een 

campagnewebsite zet de campagne 

aan om niet te twijfelen, maar bij ver-

dacht gedrag direct 1-1-2 te bellen. 

Deze campagne duurt voorlopig tot 

maart volgend jaar waarna weer een 

andere campagne zal volgen.

Pakkans vergroten

In 2009 zijn er tot en met septem-

ber al 11.182 autokraken gemeld bij 

Politie Utrecht. In dezelfde periode 

zijn 235 verdachten voor dit delict 

aangehouden. Politie Utrecht wil met 

de campagne het aantal aanhoudin-

gen aanzienlijk vergroten. Om daders 

van autokraken op te sporen is de 

politie sterk afhankelijk van snelle 

meldingen, zodat zij direct ter plaatse 

kan zijn. Daarom worden burgers 

opgeroepen om ook al bij verdachte 

situaties 1-1-2 te bellen. Uitgangs-

punt van de campagne is dat burgers 

vaak intuïtief aanvoelen dat een situ-

atie verdacht is, maar daar niet op 

reageren. Slechts een heel beperkt 

aantal mensen belt bij een misdrijf of 

verdachte situatie direct 1-1-2. 

Verdachte situaties

De campagne helpt daarom burgers 

verdacht gedrag te herkennen met 

vier concrete signalen die vooraf gaan 

aan een autokraak. In de verschil-

lende uitingen op radio, parkeertic-

kets en in buitenreclame staan deze 

vier signalen weergegeven. Centraal 

in de campagne staat de campag-

newebsite www.herkendesignalen.

nl. Daar kunnen burgers zelf hun 

intuïtie testen aan de hand van vier 

verdachte situaties. Aan het eind van 

elke situatie wordt de vraag gesteld 

‘kraakt-ie ‘m of kraakt-ie ‘m niet’? 

Op deze manier maakt Politie Utrecht 

de burgers bewust van de verdachte 

situaties rondom een autokraak. Ook 

wordt er achtergrondinformatie en 

uitleg gegeven bij de verschillende 

signalen.

Wijkagent

In een gesprek met de Wijkagent 

Maartensdijk horen we nog meer bij-

zonderheden. Auto-inbraken gebeu-

ren het meest tijdens en direct na 

het weekend, waarbij een relatie kan 

worden gelegd met de automarkt in 

de stad Utrecht. De hoge cijfers in de 

stad zelf en de directe omgeving wij-

zen daar op. Soms vindt er woning-

inbraak plaats om binnen naar de 

autosleutel te zoeken. Natuurlijk zijn 

de pieken en de tijdstippen bekend en 

is er op die plaatsen en tijden extra 

controle. Daarom worden er ook 

daders ingerekend. Maar de bewo-

ners kunnen zelf ook een bijdrage 

leveren. De mensen laten nog steeds 

teveel spullen in de auto achter, zoals 

een koffer, tas, telefoon of laptop. Die 

zijn van buitenaf duidelijk zichtbaar 

evenals onderdelen van een naviga-

tiesysteem.

Herken de signalen

De signalen die ook op de campag-

newebsite www.herkendesignalen.

nl voorkomen betreffen een viertal 

voorbeelden om alert te zijn en direct 

1-1-2 te bellen.

waarbij er één op de uitkijk staat en 

de ander in de buurt wacht tot het 

seintje per mobiele telefoon komt 

dat het veilig is. In veel gevallen 

komen daders met een bromfiets, 

waardoor zij ook meestal weer snel 

verdwenen zijn.

naar een auto.

bij een of meer auto’s.

soms zelf tegen aan.

Kortom: Je ziet iemand staan bij een 

auto. Je voelt dat er iets niet klopt. 

Volg dan je intuïtie. Bel direct 1-1-2 

want ook bij verdachte situaties komt 

de politie direct in actie. 
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DE JONG & GREVEN

makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Nog 5 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Politie regio Utrecht voert 1-1-2 campagne 

tegen autokraken
door Kees Pijpers

De politie is in de regio Utrecht een campagne gestart om de pakkans van autokrakers te vergroten. 

Uit een overzicht per district blijkt dat in het district Binnensticht, waaronder de gemeente De Bilt valt, 

dit jaar tot en met september 1060 autokraken zijn gemeld. De campagne roept burgers op om ook bij 

verdachte situaties direct 1-1-2 te bellen.  

Autokraak-informatie per district 

Voor de periode januari 2009 tot en met september 2009  het aantal aangiftes 

van autokraken vermeld per district.

Utrecht stad .................................................................................................................................................... 5.730

.............................................................. 1.218

............................................................... 1.060

...................................................................................... 1.031

................................................................ 1.070

............................................................................... 627

............................................................. 446

Om daders van autokraken op te sporen worden burgers opgeroepen om ook 

al bij verdachte situaties 1-1-2 te bellen. Vooral bij goede ‘uitkijkmogelijkhe-

den’ is die hulp essentieel.

Via onder andere buitenreclame, 

radiospots en een campagnewebsite 

zet de campagne aan om niet te 

twijfelen, maar bij verdacht gedrag 

direct 1-1-2 te bellen. Na lang zoeken 

vonden wij alleen maar deze affiche 

in de ‘etalage’ van het politiebureau 

aan de Hessenweg in De Bilt. 

Hier hoeft de vraag ‘kraakt-ie ‘m of kraakt-ie ‘m niet’ deze dag niet gesteld 

te worden?
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Bilthoven
PKN Noorderkerk

PKN Hervormde Gemeente 
Zuiderkapel

aan Zee

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

Evangelische Gemeenschap

Dordrecht

De Bilt
PKN Hervormde Gemeente 

Dorpskerk

Nunspeet

Kockengen
PKN Immanuelkerk

PKN Opstandingskerk

R.K. St. Michaelkerk

Volle Evangelie Gemeente

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

Bilthoven
PKN - Herv. Kerk

Hedel

Heiligerlee
Herst. Herv. Kerk

Onderwegkerkje Blauwkapel

Hollandsche Rading 
PKN Adventkapel

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

Bussum
St. Maartenskerk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

Gorinchem

Houten

PKN - Herv. Kerk

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis

of crematie voor alle gezindten

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan  T 0346 - 21 12 15

Getuigen gezocht
-

dagmiddag en donderdagmiddag fors beschadigd. De auto stond op de 

parkeerplaats achter het winkelcentrum en is bewerkt met een scherp voor-

Oud papier 
Hollandsche Rading

Westbroek

papier vóór 18.30 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te 

Amnesty in de 
bibliotheek

tot 12.30 uur met een stand in de 

openbare bibliotheek van Biltho-

vraagt voor gevangenen waarvan 

de mensenrechten geschonden 

Verkoop 
Israëlproducten

Tolakkerweg193 bij de familie Bos 

op vrijdag 27 november van 10.00 tot 

met leuke en lekkere cadeautjes voor 

Sinterklaas of iets voor een relatie-

-

producten. Voorheen was de verkoop 

kan vrijblijvend een kijkje komen 

nemen en wellicht leidt dat tot een 

goed doel mee.

Bibliotheek Bilthoven gesloten
Bibliotheek Bilthoven is aanstaande donderdag 26 november gesloten in ver-

10.00 uur bent u weer van harte welkom in de bibliotheek.

november gaat gewoon door! 

Griepprik

De griepprik zorgde afgelopen week voor grote drukte bij het H.F. Witte-

centrum in De Bilt. Verkeersregelaars zorgden ervoor dat iedereen een par-

keerplek vond. Het prikken zelf ging heel voorspoedig. Hier prikt Mieneke 

Verhoef uit Maartensdijk mevrouw Teunissen van Manen uit Bilthoven.

Dakgotenschoonmaakactie

rommel bijna onlosmakelijk aan de dakgoot verbonden. Vaak heeft men 

-

0346 212219.

Opbrengst collecte
De opbrengst van de DiabetesFondscollecte gehouden in de week van 2 t/m 

-

informatie over de collecte en het werk van het DiabetesFonds kan men 

terecht op www.diabetesfonds.nl.

Spirituele Kring Isis

in Frankrijk.

-

fonisch via 030 2290317. 

Vergadering De Groene Daan
De beheerscommissie van De Groene Daan vergadert op maandag 7 decem-

de bijbehorende vergaderstukken is te verkrijgen bij de secretaresse van de 

Tel. 0346 211435.

Geboren

20 november 2009

Poul

Zoon van 

De Bilt

Geboren

22 november 2009

Annewil

van der Vlies-van Keulen

Dorpsweg 65a
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Voor deze leerlingen werd de stage 

verzorgd door de Stichting Ontwik-

kelingssamenwerking De Bilt-Gakpé. 

De leerlingen, die in de stageweek de 

tijd hadden gekregen om een aantal 

stellingen voor te bereiden, moesten 

deze in een discussie onder leiding 

van de burgemeester verdedigen. 

Wondermiddel

Nadat de heer Frank Diepstraten 

namens de Stichting de burgemeester 

had aangekondigd, leidde deze de 

discussie in. Voorgaande jaren heeft 

de burgemeester ook al discussies 

gevoerd met andere groepen leerlin-

gen en aangezien die hem zodanig 

goed bevielen, heeft hij ook dit jaar 

besloten weer een groep leerlingen 

hiervoor uit te nodigen. Onderwerp 

was  microfinanciering en microkre-

diet. De ministeries van EZ en SZW 

hebben in 2009 microfinanciering in 

Nederland geïntroduceerd voor (star-

tende) ondernemers die coaching en/

of krediet nodig hebben, maar moeite 

hebben die te vinden. Microkrediet is 

een onderdeel van het groter omvat-

tende begrip microfinanciering. Een 

microkrediet verschaft ondernemers 

de mogelijkheid te investeren in bij-

voorbeeld de aanschaf van een koe, 

naaimachine, of een winkel en daar-

door in de toekomst hun financiële 

positie te verbeteren. Het gaat hierbij 

om het helpen zichzelf te ontwikkelen 

(ontwikkelen van financiering) en niet 

alleen om het geven van geld (finan-

ciering van ontwikkeling). Microkre-

diet wordt zowel voor winstgeneratie 

als non-profit initiatief aangeboden.

Enkele stellingen die aan de orde 

kwamen waren dan ook ‘Microfi-

nanciering is een wondermiddel’ en 

‘Microfinanciering verbetert de posi-

tie van de vrouw in de samenleving’. 

Nadat een stelling was gepresenteerd 

door de leerling die deze had opge-

steld, konden andere leerlingen en de 

burgemeester hierop reageren. 

Vooraf

Vaak terugkomende argumenten 

tegen microkredieten waren dat er 

een hoge rente achter microkredieten 

schuilgaat, hoewel deze bedoeld zijn 

om arme mensen met weinig geld te 

helpen en dat, omdat arme mensen 

niet goed weten hoe ze met geld 

moeten omgaan en dit moeten leren, 

er niet altijd begeleiders dichtbij zijn. 

Argumenten voor microkredieten 

draaiden vaak om het feit dat als 

we helemaal niets doen, deze men-

sen zich nooit zouden ontwikkelen. 

Als slotconclusie kon gesteld worden 

dat microkredieten wel degelijk een 

goede bijdrage kunnen leveren aan de 

ontwikkeling van mensen in achter-

standsituaties.  De burgemeester had 

van tevoren de stellingen gekregen 

en wist dus ongeveer wat hij kon ver-

wachten. Hierdoor kon hij kritische 

vragen stellen of opmerkingen maken 

over de stellingen, waardoor hij ook 

probeerde andere leerlingen in de 

discussie te betrekken.

Na de stellingen zei de burgemeester 

dat hij onder de indruk was van de 

manier waarop de leerlingen hadden 

nagedacht over de problemen waar 

zij tegenaan liepen bij dit toch wel 

lastig bevonden onderwerp. Diepstra-

ten bedankte tenslotte het aanwezige 

publiek, de mensen die zich voor de 

stage hadden ingezet en uiteraard de 

burgemeester.

Stage eindigt in oude raadzaal
door Jeffrey van Putten (VWO4)

Donderdagmiddag 19 november hadden de VWO4-klassen van Het Nieuwe Lyceum een discussie 

met burgemeester Arjen Gerritsen van De Bilt. Het onderwerp betrof microfinanciering en de discussie 

werd gehouden in het kader van een maatschappelijke stage, die alle scholieren 

van het voortgezet onderwijs moeten doen. 

Donderdagmiddag 19 november hadden de VWO4-klassen van Het Nieuwe 

Lyceum een discussie met burgemeester Arjen Gerritsen van De Bilt.

Opstelten geeft
startschot

Op woensdag 18 november begon voor de VVD-De Bilt 

de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezin-

gen in 2010. 

Landelijk partijvoorzitter Ivo Opstelten gaf hierbij het 

startschot, waarbij hij de kandidaten adviseerde zich aan 

de inwoners te presenteren en met hen in gesprek te gaan. 

Na afloop ging hij met enkele VVD-kandidaten op de 

foto.

Voorkom! Bij VEG De Bilt
Op dinsdagavond 1 december om 20.00 uur organiseert de V(olle)

E(vangelie)G(emeente) de Bilt op de Nieuwstraat 47 een speciale informa-

tieavond over het werk van de Stichting Voorkom! uit Houten.

De Stichting Voorkom! is een organisatie die geheel gericht is op het voor-

komen van verslavingen. Zij tracht haar doel te bereiken door het geven 

van preventieve voorlichtingen over de thema’s alcohol, drugs, gokken en 

roken. Zij doen dit werk vanuit een christelijke levensvisie. 

De doelgroepen van Stichting Voorkom! zijn:  Jongeren in de leeftijd van 

11 t/m 18 jaar, Ouders van opgroeiende jongeren, docenten en jeugd- en 

jongerenwerkers. De Stichting Voorkom! heeft een plan van aanpak voor 

scholen, welke is gericht op groep acht van de basisschool en op de eerste 

vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. De Stichting Voorkom! heeft 

tevens een plan van aanpak voor kerken, welke is gericht op ambtsdragers, 

ouders, jongeren en wijkgroepen. 

De Stichting Voorkom! komt met een preventieteam dat bestaat uit een pre-

ventiewerker en een ex-verslaafde. Hiermee brengen zij tijdens deze voor-

lichting de juiste balans tussen de theorie en de praktijk van verslavingen. 

Speciaal voor De Bilt en omgeving komen zij deze avond om de gevaren 

van deze verslavingen onder de aandacht te brengen en wat het werk van 

Voorkom! inhoudt. De avond is bedoeld voor volwassenen die hier meer 

over te weten willen komen.

Tijdelijk raadslid

In de raadsvergadering van donderdag 26 november a.s. zal na onderzoek 

van de geloofsbrieven een beslissing worden genomen tot toelating van 

Gitta van Eick (Bilthoven) als raadslid voor het CDA voor een periode 

van 16 weken. Aansluitend staat op de agenda haar mogelijke installatie 

gepland. Gitta zal daarmee voor genoemde periode de plaats innemen van 

de gedurende deze periode door ziekteverlof afwezige Henk van der Broek 

uit Westbroek. De zittingstermijn eindigt rond de datum van de gemeente-

raadsverkiezingen in maart 2010. Afhankelijk van de uitslag daarvan voor 

het CDA zal Gitta van Eick, die derde op de kandidatenlijst staat, daarna het 

raadslidmaatschap vervolgen [HvdB]

Lijstverbinding VVD en D66
Tijdens de afdelingsvergaderingen van VVD De Bilt en van D66 De Bilt 

op 18 november 2009 hebben de leden van die partijen besloten tot het aan-

gaan van een lijstverbinding voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Beide partijen verwachten door deze lijstverbinding een verhoging van de 

kans op het verkrijgen van een restzetel.

De afdelingen De Bilt van VVD en D66 beschouwen elkaar als betrouw-

bare politieke geestverwanten. Elk met een eigen programma en met eigen 

politieke wensen welke die niet strijdig zijn met elkaar.

VVD en D66 blijven uiteraard zelfstandige, onafhankelijke partijen, die 

ieder hun eigen verkiezingscampagne gaan voeren.

Vergadering Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 2 

december a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173, 

Bilthoven, in de Coesfeldzaal. Het onderwerp ‘De ontwikkelingen rond de 

thuiszorg’ zal ook ditmaal op de agenda staan, naast andere punten die voor 

de ouderen in de gemeente De Bilt van belang zijn.

De vergaderingen van de Ouderenraad zijn openbaar. Belangstellenden zijn 

van harte welkom. Voor nadere informatie kan men terecht op de website: 

www.ouderenraad-debilt.nl. In de week voorafgaand aan de vergadering 

wordt daar de agenda gepubliceerd.

Meer informatie: www.bethshamar.nl of bel 0346-211755

“Ik wil zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen...

... daarom kies ik voor 
warme en kleinschalige 
dagverzorging!”

PS Donderdagmorgen 3 december ga ik naar de 

OPEN OCHTEND van Beth Shamar. Komt u ook?

3 december a.s. 

OPEN OCHTEND

09.45 tot 12.45 uur



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Diverse soorten
varkenshaas 

Speklapjes

Wildgoulash
Erwtensoep
van 't huis

1 Kg. 5.98

500
gram 6.98

500
gram 6.98

1
pot 3.50 2

potten 6. -

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 november
t/m woensdag 2 december

  DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.70

(minimaal 10 soorten)

2 x 100
gram 3.98

VLEESWAREN-DUO

Beenham van 't huis
Rauwe ham van 't huis

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98
Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

WOENSDAG

per
stuk 3.98

NIEUW !
Voordeelemmers
Walnoten en 
pelpinda's

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

3 Biefstukjes
4 Schnitzels
8 Rundergehaktstaven

BOEREN BELEGEN ROOMBRIE

1 Kilo 8.98 100
gram 0.99

Shoarma 

2 Kg. 12.-1 Kg. 6.98

              ALLEEN OP DONDERDAG!

op = op!

6. -
6. -
6. -

Mooie

Broccoli
500 gram

De lekkerste

Clementines
kistje

Vers gesneden

Soepgroente
250 gram

Malse
kropsla____________________ NU  0,49
De lekkerste
Snoep tomaatjes 250 GR  0,79
Verse
Fruitsalade _______ PER BAKJE  1,99

MAANDAG 30 NOV., DINSDAG 1 DEC. 
en WOENSDAG 2 DEC.

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

0,59 2,99 0,59

Bildtstar
aardappels

 _____________________ ZAK 2½ KILO  1,99
Vers gesneden
Andijvie

 _______________________  400 GRAM  0,89
Pasta
met kip en paddestoelen

 _______________________  100 GRAM  0,89

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades

 _______________________ 200 GRAM  1,00

Vers van de Traiteur
Chili con carne
_____________________________ 100 GRAM  0,99
Kantonese kip
met rijst ____________________100 GRAM  0,99
varkenshaas
met gebak. aardappels ____100 GRAM  0,99

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

 _______________________

Landwaart Culinair

KAS!

2e zak GRATIS!!
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Frans Poot (D66) diende in de 

gemeenteraadsvergadering van 29 

oktober een initiatiefvoorstel in om 

voor jeugdigen een Medaille van Ver-

dienste mogelijk te maken. De meeste 

fracties bleven nog met vragen zitten, 

waarop werd besloten het onderwerp 

eerst in de commissievergadering te 

behandelen. Een voorstel om ook 

een Ecopenning in te voeren zou dan 

gelijk worden meegenomen.

Wie beoordeelt

In het nieuwe initiatiefvoorstel wordt 

de Verordening gemeentelijk deco-

ratiestelsel 2005 uitgebreid met een 

Gemeentelijke Jeugdpenning en 

een Gemeentelijke Ecopenning. De 

jeugdpenning kan dan voor bovenma-

tige inzet door het college van B en W 

worden toegekend aan jongeren van 6 

tot 18 jaar of een jongerenorganisatie. 

De Ecopenning aan een bedrijf dat 

zich bovenmatig inzet voor duur-

zaamheid. Arie van der Vlies (SGP) 

heeft wat moeite met de leeftijden, 

die in het voorstel worden genoemd. 

Hij heeft jongeren uit Maartensdijk 

en Westbroek gepolst en zij zagen wel 

wat in het initiatief. Hij vraagt wie 

een en ander gaan beoordelen. Corrie 

van Brenk (GroenLinks&PvdA) wil 

weten in hoeverre de jongerenraad 

hierbij is betrokken. ‘Wij hadden in 

de raad het college gevraagd wat er 

gedaan is met de raadsbreed aan-

genomen motie van het CDA over 

de mogelijkheid de Chapeaupenning 

uit te reiken aan jongeren. Dat vind 

ik niet terug.’ Zij vraagt zich verder 

af of het voorstel niet leidt tot een 

overdosis aan penningen. Van Brenk 

ziet meer in het onderverdelen van de 

Chapeaupenning.

Turbotaal

Burgemeester Gerritsen noemt het 

zonder meer een sympathiek voorstel 

dat het college, als het door de raad is 

aangenomen, graag ziet komen. Hij 

ziet niets in een quotum. ‘Het moet 

echt afhankelijk zijn van de verdien-

sten.’ Gerritsen noemt het goed als 

het gemeentelijk decoratiestelsel een 

bepaald cachet heeft. Hij zou graag 

willen dat dit bewaakt wordt bij een 

uitbreiding van het decoratiestelsel. 

De burgemeester vat het voorstel zo 

op dat hulpverlening die door de 

jongeren wordt gegeven ook onder 

de Medaille van Verdienste kan val-

len. Wat betreft de Ecopenning ziet 

hij meer in de naam Duurzaamheids-

penning, of Penning voor duurzaam 

ondernemerschap. ‘Ecopenning is 

teveel turbotaal.’ Pieter van Maaren 

(CDA) wil ook weten hoe het college 

is omgegaan met de motie van zijn 

partij om ook jongeren de Chapeau-

penning toe te kennen. ‘Het aanne-

men van de motie viel samen met een 

periode waarin de Jongerenraad niet 

erg actief is geweest’, antwoordt de 

burgemeester. 

Jolanda van Hulst (VVD) kan erin 

meegaan als de naam Ecopenning 

wijzigt in Duurzaamheidspenning. 

Corrie van Brenk ziet liever een Cha-

peaupenning die voor alle groepen 

te gebruiken is. Gerritsen licht toe 

dat er vier gemeentelijke onderschei-

dingen zijn. De Erepenning, die tot 

nu toe alleen aan oud-burgemeester 

Tchernoff is uitgereikt en de Medail-

le van Verdienste in zilver en in 

brons voor mensen die zich maat-

schappelijk, cultureel of economisch 

verdienstelijk hebben gemaakt in of 

voor de Biltse gemeenschap. ‘Er zijn 

ook mensen die een schouderklop 

verdienen. Daar heeft de gemeente 

ongeclausuleerd de Chapeaupenning 

voor ingesteld. Dit initiatiefvoorstel 

verschilt in mijn opinie van de Cha-

peaupenning omdat er voorwaarden 

gesteld worden aan het verkrijgen 

van die decoratie. Zoals ik het lees is 

het hoger dan een Chapeaupenning’, 

aldus de burgemeester. Hij voelt mee 

met de opmerking van mevrouw van 

Brenk. ‘Maar de bedoeling van de 

initiatiefnemers is om het er meer uit 

te laten steken. Dat is aan de raad.’ 

Op donderdag 26 november vindt 

besluitvorming plaats.

Initiatiefvoorstel om decoratiestelsel 
uit te breiden terug in raad

door Guus Geebel

In de raadscommissie Burger en Bestuur werd op 19 november een initiatiefvoorstel van D66, CDA en VVD 

besproken om de Verordening gemeentelijk decoratiestelsel zodanig te wijzigen dat het toekennen van een 

Gemeentelijke Jeugdpenning en een Gemeentelijke Ecopenning mogelijk wordt. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Succes kent vele vaders 

Op 10 november jl. werd de Gemeente De Bilt uitgeroepen tot de sportge-

meente van het jaar. Op 12 november jl. werd ‘s avonds de Dag van Respect 

herdacht. Bij beide bijeenkomsten was ik aanwezig en deelde graag in de 

vreugde. Tegelijkertijd moest ik aan cabaretier Hans Teeuwen denken, die 

het onlangs in een artikel had over ‘’zichzelf feliciterende weldoeners’. Het 

spreekwoord luidt: ‘Succes kent vele vaders’. Welnu, voor beide bijeen-

komsten lijkt dat op te gaan. Maar helaas werden er nogal wat vaders en 

moeders vergeten. 

Bij de prijsuitreiking van de sportgemeente van het jaar stond er een gymle-

raar van een basisschool aan de kant die wat beduusd opmerkte dat het vele 

werk dat hij en zijn collega’s hadden verricht niet eens genoemd werd. Bij 

de viering van de ‘Dag van het Respect’ bleven ook vele initiatieven op dit 

terrein ongenoemd. Zo worden er in onze gemeente trainingen gegeven in 

geweldloze communicatie, zijn er kringen voor sociocratie, wijsbegeerte en 

psychologie en voor spirituele activiteiten, is er een initiatief voor Transi-

tion Towns, zijn er interreligieuze diensten, voeren mensen projecten uit in 

arme landen etc etc. Al deze initiatieven zoeken naar wegen om bruggen te 

slaan in onze samenleving. 

Ironisch genoeg vond de viering van het respect plaats in de raadszaal waar 

politici ‘samenwerken’ om elkaar te bestrijden. Lokale politici die respect 

promoten hebben in de raadszaal nog een onontgonnen terrein: ‘Verbeter de 

wereld en begin bij jezelf’. 

Liever worden zegeningen geclaimd en voor het voetlicht gebracht. Nog 

onlangs hebben burgers in de lokale krant een oproep naar de gemeente-

raad gedaan voor een meer respectvolle omgang. Zij wachten nog steeds 

op antwoord.

Ebbe Rost van Tonningen, Hollandsche Rading

Pannenkoeken
in De Koperwiek

Dinsdag 17 november was 

de gemeenteraadsfractie van 

GroenLinks&PvdA in Woon- en 

zorgcentrum De Koperwiek in Bilt-

hoven om pannenkoeken te bakken. 

Daarmee werd de match geëffec-

tueerd die tijdens de derde Beurs-

vloer De Bilt op 26 maart 2009 was 

aangegaan. De fractie bakte voor 

ongeveer dertig bewoners naturel, 

kaas en spekpannenkoeken. De actie 

viel samen met de maatschappelijke 

stage van Levi en Freek van Het 

Nieuwe Lyceum. Zij dekten de tafels 

en serveerden soep.[GG] 

Fractievoorzitter Désirée Schmal-

schläger voorziet de bewoners van 

het bakresultaat.

Paul Boos (VVD), voorzitter van de raadscommissie Burger en Bestuur.

De voorzitter van de Stichting Stop 

Geluidshinder Maartensdijk en 

Omstreken (SSGM), Frits Jansen, 

memoreerde dat de drie bedreigde 

kernen en de gemeentepolitiek elkaar 

hebben gevonden op drastische maat-

regelen tot verbetering van de nu ál te 

lang scheefgegroeide overlastsituatie. 

Al in 2000 heeft de raad (toen nog 

van Maartensdijk) zich vastgelegd 

op een geluidsniveau van 55 dba. 

De kernen en de gemeentepolitiek 

hebben dat democratisch tot stand 

gekomen besluit nu tot het fundament 

van hun streven gemaakt. Zij roepen 

daarom het college op tot afdoende 

maatregelen (inclusief het beschik-

baar stellen c.q. aanboren van beno-

digde fondsen) om dat ambitieniveau 

waar te maken. Wethouder Ditewig 

benadrukte in zijn korte reactie dat 

het college op diverse fronten reeds 

zeer actief is en voluit gaat om de 

overlast van de A27 te beteugelen. 

Het college, de raad en de bevolking 

van de drie kernen dienen hetzelfde 

belang en hij beschouwt de oproep 

van de SSGM dan ook als een stevige 

steun in de rug van het college. In 

de commissievergadering zelf infor-

meerde wethouder Ditewig de raad op 

vragen van het raadslid Anne-Marie 

Mineur van de SP, over gesprekken 

met Rijkswaterstaat (RWS) betref-

fende de overkapping van de A27. 

RWS lijkt wel genegen om voor de 

overkapping van de A27 de tunnelwet 

te amenderen zodat de - voor deze 

situatie niet echt toepasselijke - eisen 

van het tunnelbesluit zouden kunnen 

worden versoepeld. De wethouder 

blijkt verder ook al in gesprek met de 

Milieudienst Zuidoost Utrecht om, in 

plaats van te koersen op de papieren 

werkelijkheid van modelberekenin-

gen van RWS, de luchtkwaliteit rond 

de A27 daadwerkelijk te laten meten.

SSGM roept gemeente op eerdere 
motie waar te maken

door Frank Klok

Tijdens de inspraakronde vóór de commissievergadering Burger en Bestuur van 19 november hebben 

Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading het college opgeroepen krachtig mee te werken aan het 

terugdringen van de overlast ten gevolge van een verbrede A27. 

Wethouder Ditewig luistert aandachtig naar de oproep van de SSGM.



Doe mee aan de Pietenspeurtocht

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

en neem deze week het gratis Pietenmasker mee!
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FLACON WITTE OF COLOR 

REUS 2 X GECONCENTREERD

t.w.v. € 5,49
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3.49

2.79

1.29
kilo 0.26

1.89
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MET GRATIS SINTERKLAASBOEK 
t.w.v. 4,99

Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in ceaccillia bold)

Week 48 2009
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 23 t/m zaterdag 28 november 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen 
waarbij OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Schuitema n.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

    iet strooit met voordeel

Voordeel 
nieuws    iet strooit met voordeel

C1000 
Italiaanse pizza
diverse soorten
uit het vriesvak
per stuk

Nog 2 weken lang een gratis Sinterklaasboek. Deze week het boek ‘Felix 
en de verdwenen pakjes’ bij aankoop van één van deze twee aanbiedingen.

C1000 breekbrood
Italiaans, meergranen 
of met olijven 
vers af te bakken
per stuk 250 gram

Senseo 
koffiepads
alle varianten 
2 pakken à 24 
of 36 stuks 
naar keuze

Optimel vla of yoghurt
alle varianten
pak 1 liter

C1000 
shoarmareepjes
gekruid
varkensvlees
kilo

Witte of Color Reus
alle grote verpakkingen
pak 4,32 kilo of flacon 
5 liter of set 3 flacons à 750 ml
kilo 2.31/ liter 2.00/4.44

Léon Sarment 
chablis
uit Frankrijk 
OP=OP
2 � essen à 750 ml

C1000 stamppotten
alle varianten
uit het koelvak
2-vaksschaal 600 gram

kilo 4.65

C1000 
snelschillers
kruimige 
aardappelen 

C1000 Spaanse 
handsinaasappelen

kilo 0.67

C1000 magere 
runderlappen
500 gram

C1000 
handje vis of vlees
alle varianten
uit het vriesvak
per zak

Unox 
cup-a-soup
alle varianten

Zwitsal 
babyverzorging
alle varianten 
2 � acons à 400 ml
naar keuze

* Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

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



www.hollandscherading.com heet de 

website, die Judith heeft gemaakt. De 

ondertiteling luidt heel toepasselijk 

‘dorp in het bos’ Je vindt er infor-

matie over Judith zelf, artikelen over 

het dorpshuis en de A27, foto’s, een 

gastenboek, een forum, de afvalkaart 

2009 en de gelegenheid om oproepjes 

te plaatsen. Later wil ze ook de ope-

ningstijden van de school, een spe-

ciale jongerensite met spelletjes en 

muziek en - waar maar behoefte aan 

is - gaan plaatsen. Ze doet een oproep 

op haar homepage om samen met 

andere dorpsbewoners over de invul-

ling van de website te brainstormen. 

Veel is ook te vinden via de links naar 

andere informatieve websites zoals 

de website van de gemeente De Bilt. 

Ook doorklikken naar een woning 

kopen of huren behoort nu al tot de 

mogelijkheden. Het ziet er allemaal 

prachtig en heel professioneel uit.

Thriller als trigger

Zo’n jaar of 10 geleden zag Judith de 

thriller ’Het Net’ met Sandra Bullock 

in de hoofdrol. In deze film verliest 

Sandra haar identiteit, omdat ze - 

door toedoen van een computervirus 

- in geen enkele database meer blijkt 

te bestaan. Haar creditcard werkt 

niet meer, ze blijkt onbekend in haar 

geboorteplaats en in feite lijkt ze 

van de aardbodem verdwenen, zonder 

ooit gestorven te zijn. Een griezelig 

gegeven dus, waar Judith met inge-

houden adem naar gekeken heeft. Op 

dat moment besefte ze de impact die 

de digitale snelweg op ons allen zou 

krijgen. Ze zag vooral de vele moge-

lijkheden tot communicatie over de 

hele wereld en nam op dat moment de 

beslissing om zich in de computerwe-

reld te verdiepen. Daar ze echter als 

human resource manager werkzaam 

was, zou het voorlopig bij hobbyisme 

blijven. Ze volgde een LOIcursus 

webdesign en een aantal op het web 

verkrijgbare lessen en begroef zich 

in de boeken over het ontwerpen van 

websites.

ZZP-er

Na 16 jaar in loondienst werkzaam 

geweest te zijn, werd ze in 2004 

zelfstandig ondernemer. Ze verdiende 

de kost als consultant, terwijl ze zich 

verder specialiseerde in webdesign. 

Ze werd zwanger van zoontje Lucas 

(3) en besloot nooit meer in loon-

dienst te werken. Het lukte haar om 

voldoende tijd vrij te maken voor het 

moederschap en tegelijkertijd pro-

fessioneel webdesigner te worden. 

Inmiddels heeft ze al vele websites 

mogen maken. Voorbeelden daarvan 

zijn o.a. te vinden op haar eigen web-

site: ‘www.dutchwebcreation.com’. 

De website over Hollandsche Rading 

heeft ze zonder subsidie en puur voor 

het plezier gemaakt. Ze hoopt dat veel 

mensen uit Hollandsche Rading er 

een spreekbuis in zullen vinden. 

Nawoord

Er zijn nog veel meer websites in 

onze omgeving. In feite heeft iedere 

kern wel ergens een plekje (soms in 

een weblog) gevonden. Hollandsche 

Rading heeft zelfs meerdere websi-

tes:

Tolakkerweg.nl voor alle bewoners 

langs de Tolakkerweg en Vuurse 

Dreef tot aan het spoor, Graaf FlorisV 

weg en Schaapsdrift.

Nieuw en speciaal met betrekking 

tot de verbreding van de A27 is het 

weblog van het bewonerscomité 

HR-A27: http://wp.digischool.nl/hr 

waaraan Judith inmiddels ook een 

handje meehelpt door het weblog bij 

te houden. 

Op 17 april van dit jaar ging www.

dorpspleingroenekan.nl van start. Ini-

tiatiefnemers waren Petra Cremers en 

Arne Rozendaal, een mooie website 

met veel informatie. 

Johan Sponselee zette Maartensdijk 

met alle vier de oude kernen prachtig 

op de digitale kaart. Veel informatie 

waaronder historische, is op deze 

website te vinden. www.johanspon-

selee.nl/maartensdijk

www.debilt.nl geeft u alle informatie 

die u van een gemeente verwachten 

kunt. Als u in het bezit bent van een 

digitale handtekening (digiD) kunt u 

er zelfs diverse zaken afhandelen aan 

de digitale balie, zonder de deur uit 

te gaan.
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Dorp in het bos
door Annemieke van Zanten

Judith Schoorlemmer (39) woont pas anderhalf jaar in Hollandsche Rading, maar is zo verrukt over haar 

omgeving dat zij het initiatief genomen heeft voor een dorpswebsite, zodat alle dorpelingen kosteloos een 

digitaal platform hebben.

Judith Schoorlemmer zorgde ervoor 

dat alle Radingers kosteloos een digi-

taal platform hebben.

Nieuw onderkomen speel-o-theek
door Jorinde Brandligt

In juni dit jaar verloor de speel-o-theek van De Bilt haar onderkomen door een brand in de bibliotheek aan 

de Alfred Nobellaan. Niet alleen de ruimte was onbruikbaar geworden, maar ook het grootste deel van het 

speelgoed ging verloren. De vrijwilligers hebben zich enorm ingespannen om het één en ander weer op poten 

te zetten. Als eerste moesten ze een nieuwe locatie vinden, dit is nu gelukkig gelukt. De nieuwe locatie zit 

direct naast het consultatiebureau aan de Jachtlaan in Bilthoven.

Een `speel-o-theek` leent speelgoed 

uit, net zoals een bibliotheek boeken 

uitleent. Leden van de speel-o-theek 

kunnen er speelgoed komen uitzoe-

ken en dit een paar weken mee naar 

huis nemen. Het speelgoed dat te leen 

is, is vooral gericht op kinderen van 0 

tot 12 jaar. Ook zijn er gezelschaps-

spellen en puzzels te leen voor alle 

leeftijden.

Licht

Martien Zigterman, voorzitter van het 

bestuur vertelt dat het niet gemakke-

lijk was iets te vinden. ‘Nu zitten we 

mooi centraal tussen De Bilt en Bilt-

hoven, bovendien is het consultatie-

bureau een plek waar veel ouders met 

kinderen komen, dat is natuurlijk heel 

leuk. We zijn erg blij met deze plek; 

hij is misschien iets kleiner maar het 

is een fijne lichte ruimte. We hebben 

met een aantal vrijwilligers enorm 

geklust en geschilderd maar nu ziet 

het er echt heel mooi en fris uit.’

Speelgoed

Ook is de speel-o-theek hard bezig 

om een nieuwe collectie speelgoed 

te verzamelen, waarbij men zich in 

de toekomst vooral zal richten op 

kinderen van 0 tot 8 jaar. Er zal weer 

van alles te krijgen zijn van degelijk 

houten speelgoed tot modern plastic, 

puzzels en buitenspeelgoed. Martien 

Zigterman: ‘Kinderen van nu spe-

len met andere dingen dan 10 jaar 

geleden, dit is een mooi moment om 

daar op in te spelen. We zijn heel 

erg bezig met de vraag wat kinderen 

leuk vinden en wat er speelt er op dit 

moment.’

In januari 2010 hoopt men weer te 

kunnen starten. Voor verdere infor-

matie kan men terecht op de website 

van de speel-o-theek: www.debilt.

org/speel-o-theek

Martien Zigterman (links) samen met vrijwilligster Karin van Rooijen.

Het college heeft daar ook een 

mededeling over gedaan en in De 

Vierklank is al heel lang geleden 

het bericht opgenomen dat in Maar-

tensdijk een proef zou gaan draaien 

om de nieuwe manier van werken te 

testen. Het zou dan nog op enkele 

aangewezen plaatsen mogelijk zijn 

een affiche aan te plakken. Op ande-

re plaatsen zou het dan niet meer 

toegestaan zijn.

Schakelkast

De enige zichtbare actie tot nog toe 

is het affichevrij maken en houden 

van een schakelkast in de berm langs 

de Nachtegaallaan te Maartensdijk. 

Verder is er tot op heden nog niets 

veranderd. Johan Slootweg: ‘Om de 

geloofwaardigheid niet nog meer 

op de proef te stellen is nu eindelijk 

toch wel eens wat actie gewenst!’. 

Hij zal daarom de volgende vragen 

aan het college voorleggen: ‘Kan 

het college aangeven wanneer de 

reeds gedane toezeggingen en aan-

kondigingen daadwerkelijk uitge-

voerd gaan worden en hoe staat het 

met de uitwerking van de gedachte 

om gebruik te maken van de moge-

lijkheid tot het opleggen van een 

bestuurlijke boete als er geplakt 

wordt op plaatsen waar dat niet is 

toegestaan’?

Boa

Uitvoering van hetgeen is toegezegd 

zal het straatbeeld zeker verfraaien. 

De handhaving van dit beleid past 

uitstekend binnen het werkveld van 

de Boa. Bovendien kan met het 

opleggen van een bestuurlijke boete 

nog wat geld in het laatje brengen. 

Slootweg: ‘Waar wachten we nog 

op?’ [HvdB]

Johan Slootweg: ‘Waar wachten we nog op?’

SGP vraagt om actie
Al ongeveer 5 jaar  wordt erover nagedacht het aanplakken van 

allerlei affiches op allerlei plaatsen meer gestructureerd te laten 

verlopen. De SGP heeft daar regelmatig vragen over gesteld en steeds 

het antwoord gekregen dat er aan gewerkt wordt. 



Adverteren 

in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Het CDA komt tot de kern!

Hebt u vertrouwen in de politiek?
Over oude grenzen en nieuwe ideeën

Een pittige discussie met

Jan Schinkelshoek
CDA Tweede-Kamerlid

en

Pieter van Maaren
lijsttrekker CDA De Bilt-Maartensdijk

    Maandag 30 november 2009

    20.30 uur

    Dorpshuis Westbroek

    Prinses Christinastraat 2 

    3615 AE Westbroek

    Toegang gratis!

Project i.s.m. het Landelijk Partijbureau CDA               

Foto Schinkelshoek: Dirk Hol. Foto Van Maaren: Helen van Dijk                 

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 2115 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Krant SPeciaal

Gemeentebreed verspreidt de SP

een SPeciaal-krant. En ook een folder

waarin mensen worden uitgenodigd

zich hard te maken voor het recht op

pensioen met 65 jaar – “65 blijft 65”.

Als u deze kranten tot 1 december niet

ontvangen hebt, maar ze wel wilt lezen,

bel dan: Dirk van Kekem – 030-2210759

Iepenlaan 101

3723 XG  Bilthoven

t : 030-6017080

m : 06-29376897

e : info@erikhemelaar.nl

w : gestaltpraktijkerikhemelaar.nl

Gestaltpraktijk
Erik Hemelaar

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK

VOLVO V70 XC AWD, GROEN MET, ABS, CRUISE CLMV, MLV,
CLIMATE C, LEDER INT, AIRBAGS, TREKH, TRACT CONTR, RAD/CD, 218.000KM ...........  '01 € 11.750,-

PEUGEOT

107 1.0 12V SUBLIME, ANTRECIET MET, ER, CV, AIRCO, SB, RAD/CD, 15.000KM ............  '09 € 10.500,-
107 1.0 12V 3DRS, GEEL, RAD/CD, SB, AIRBAGS, 52.000KM .............................................  '06 € 6.950,-
206 XT 1.4, ZWART, AIRCO, LMV, MLV, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, 90.000KM ....................  '05 € 7.495,-
206 SW 1.6 16V QUICKSILV, ZILV GRIJS, ABS, AIRCO, RAD/CD,
MLV, ESP, ER, CV, SB, LMV, 99.000KM ................................................................................  '06 € 10.950,-
306 1.6 BREAK XT, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 109.000 KM ...............  '02 € 4.950,-
307 CC 2.0 16V, ZILVERGRIJS, LEDER INT, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, MLV,
CRUISE C, PARKEERS, RAD/CD, 101.000 KM .....................................................................  '06 € 17.500,-
307 1.6 16V XT 5DRS, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS,
CRUISE C, AIRBAGS, TREKHAAK, RAD/CD, 78.000KM ......................................................  '03 € 8.750,-
407 SW 2.0 XS HDIF AUT, ZILV GRIJS, ZWART LEDER, ABS, LMV, CLIMATE C,
CRUISE C, RAD/CD/TEL/NAV, PARKEERS, REGENS, 170.000 KM .....................................  '05 € 11.750,-
BOXER 2.0 HDI, GEEL, SB, ER, CV, BTW AUTO ,125.000 KM ............................................  '03 € 5.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO

CITROËN BERLINGO MULTISPACE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, ER, CV, 2X SCHUIFDEUR,
AIRBAGS, RAD/CD, CRUISE C, 175.000 KM .......................................................................  '03 € 5.950,-
CITROËN C5 BREAK 1.6 16V HDIF 110PK, D GRIJS MET, ABS, AIRB,
CLIMATE C, LEDER INT, LMV, RAD/CD, SCHUIFD, ESP, ER, CV, SB, 69.000KM ................  '06 € 15.750,-
CITROËN C3 1.4 HDI 5DRS, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C,
ABS, AIRBAGS, RAD/CD, ER, CV, SB, ESP, MLV, 126.000KM ..............................................  '06 € 8.950,-
CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ESP, RAD/CD,
REGENS, TREKH, 73.000 KM ..............................................................................................  '05 € 11.250,-
CITROËN BERLINGO MULTISPACE 1.6 16V, AIRCO, ER, CV, ABS, 57.000KM ....................  '06 € 13.250,-
CITROËN C5 BREAK 2.0 HDI, ANTRECIET MET, RAD/CD/NAV,
LMV, REGENS, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, 118.000KM ...................................................  '05 € 14.950,-
CITROËN C4 1.6 16V COUPE, ROOD MET, CLIMA, CRUISE, LMV, ABS, 85.000KM ...........  '06 € 10.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V 4X4, D GROEN MET, LEDER INT, ER,
CV, SB, ABS, CLIMATE C, MLV, ESP, LMV, STOEL VERW, RAD/CD WISS, 128.000KM .......  '00 € 6.950,-
VOLVO V40 1.8 EUROPA, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C,
RAD/CD/NAV, LMV, MLV, HALF LEDER, 120.000KM ............................................................  '03 € 10.950,-

BUDGET CARS

RENAULT CLIO 1.2 3DRS, GRIJS MET, AIRBAGS, RAD/CD, 88.000 KM .............................  '98 € 1.950,-
CITROËN XANTIA 2.0 16V, ZILV GRIJS, AIRCO, ER, CV, SB, 196.000KM ...........................  '99 €  2.250,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Zeer markante villa, Oranjelaan 18. vrijst.
30er jaren villa in Groenekan, inh. 

600 m3 op 860 m2 grond. Grote woonk. met 

2 erkers en serre. Woonkeuken, geh. nieuw in 

2008. 1e etage: 3 ruime slk en grote recent vern. 

badk. 2e etage: 2/3 slk en bergzolder. 3e etage: 

Vliering. Was en wijnkelder. Fraai aangelegde 

geh. omsloten tuin met beregening, electr. bed. 

inrijpoort en sierhek. Riant terras, tuinhuis, garage 

met bergzolder. Alarminstallatie. Prijs € 895.000,- 

k.k. Info en kijken: 06-55376037/-38.

 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.

Sierkrans met bessen 4,95

Bloembollen

Tulpentas

3 pakjes halen..
 2 betalen.

met 50 bollen van 14,95
nu 10,-
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Anders (en een stuk korter) gezegd: 

deze vereniging bevordert dat de boe-

ren goed hun vak kunnen uitoefenen 

op een manier waarbij ze oog heb-

ben voor natuur en omgeving. Dat 

gebeurt in nauwe samenwerking met 

alle bewoners in dat gebied. Het pro-

ject van de vereniging ‘Uilen in het 

Noorderpark’ past uitstekend in deze 

filosofie. Het heeft veel ondersteu-

ning gekregen van het ‘Landschap 

Erfgoed Utrecht’ en de ‘Kerkuilen-

werkgroep Utrecht’.

In juni 2009 is men begonnen aan 

dit project. Namens de vereniging 

zijn Marcel Pisa, Dick van Beek en 

bioloog Marc van Leeuwen hiervoor 

actief. De opzet was om ongeveer 

veertig nestkasten te plaatsen. Op 

dit moment zijn er 29 geplaatst: 20 

voor de steenuilen en 9 voor de kerk-

uil. De bedoeling is dat er nu nog 

zeven kasten worden geplaatst. Van 

de locaties die voor het plaatsen van 

een kast werden aangemeld bleken 

er zeven niet geschikt te zijn. Omdat 

er bijvoorbeeld boerenzwaluwnesten 

in de buurt zijn. De uil ziet er niet 

tegenop om een jonge zwaluw op 

te eten en dat is natuurlijk niet de 

bedoeling. Een andere reden kan zijn 

dat de locatie te dicht bij een drukke 

weg is, wat gevaarlijk kan zijn voor 

de uil. Van de jonge uilen gaat 70 % 

dood. Hoe veiliger de plaats is waar 

ze opgroeien hoe beter dat is. 

Muizen

Uilen eten heel graag muizen. Zijn 

er een jaar veel muizen (dat verschilt 

nog wel eens) dan zijn er ook meer 

uilen. Zo kende 2009 een uitzonder-

lijk lage muizenstand. Dat heeft met-

een consequenties voor de broedre-

sultaten. Eet de kerkuil, die 30 cm 

groot kan worden, het liefste muizen, 

de steenuil die 23 cm groot wordt, 

voedt zich voornamelijk met insecten 

en rupsen. 

Het komende seizoen, dat bij de uilen 

al vroeg begint: in januari, zal men de 

eerste resultaten van het project kun-

nen beoordelen. Hopelijk is 2010 een 

beter ‘muizenjaar’. De kasten zullen 

de komende drie jaar minimaal één 

keer per jaar worden bezocht. Dan 

zal men kunnen zien of een uil in 

zo’n kast zijn intrek heeft genomen. 

Dat bezoeken gebeurt in overleg met 

de bewoners van het perceel. De 

jongen die in de kast zitten worden 

dan ook geringd. Dit zal gebeuren 

door zogenaamde ‘ringers’ met een 

ringvergunning.

Warm onthaal

Vorige week zijn er weer twee kasten 

geplaatst aan de Kerkdijk in West-

broek. Bij de familie Scholten werd 

een kast geplaatst voor een steenuil. 

Hij werd hoog in een appel boom 

geplaatst. De grond was bezaaid met 

afgevallen appels. Bewoonster Carien 

Scholten laat ze bewust liggen. Dat 

trekt muizen aan die op hun beurt 

weer zorgen voor een smakelijke 

maaltijd voor de uilen die hopelijk 

zullen neerstrijken in de nestkast.

Een tweede nestkast werd geplaatst in 

de schuur van buurvrouw van Noort-

van Barneveld. ‘Hier staat altijd de 

deur open, ook voor de uilen!’ voegde 

de krasse oude dame er aan toe. In 

deze oude stenen schuur zat al een 

mooie opening waarachter aan de 

binnenkant de kast werd geplaatst. 

Bioloog Marc van Leeuwen werd 

bij het plaatsen geassisteerd door 

Henk van Zijtveld en Marcel Pisa. 

De kasten zijn gemaakt op de sociale 

werkplaats in Zwammerdam en zien 

er degelijk en netjes afgewerkt uit. 

Nu maar wachten op de uilen. In het 

Noorderpark vinden ze in ieder geval 

een warm onthaal.

Agrarische Natuurvereniging 
komt op voor de uilen

door Martijn Nekkers

De Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark heeft als doelstelling om in dat gebied de natuur, 

de landschappelijke en de cultuurhistorische waarden die afhankelijk zijn van de agrarische bedrijfsvoering 

te ontwikkelen en te beheren. Ook wil de vereniging duurzame en agrarische bedrijfsvoering bevorderen.

Op pad met de nestkast. V.l.n.r.: Henk van Zijtveld, Marcel Pisa, Carien 

Scholten en Marc van Leeuwen.

Bioloog Marc van Leeuwen plaatst de nestkast voor de steenuil in de 

appelboom.

Oproep voor nominaties
De Sportgalawerkgroep roept iedereen nog maar eens op om nominaties in 

te sturen voor de sportverkiezing van sportman, -vrouw, -ploeg en -talent 

van het jaar 2009. Er zijn inmiddels enkele nominaties binnen, maar de 

organisatie wil vooral nog even aandacht voor inwoners die niet binnen de 

zes kernen van De Bilt hun sport beoefenen, omdat deze sport niet binnen 

de gemeentegrenzen georganiseerd is, zoals: atletiek, wielrennen, zwem-

men, handbal, basketbal. 

Het gaat erom dat deze sporters op hoog niveau, provinciaal, nationaal of 

internationaal, goede prestaties hebben neergezet. Het gaat wel om sporten 

die een officiële NOC*NSF-status hebben. Aanmelden kan bij secretaris 

Gerard van der Klomp, via e-mail (g.vandeklomp@casema.nl), of u kunt 

een voordracht doen door de formulieren hiervoor te downloaden vanaf de 

BSF website (www.bsfnet.nl) of van de gemeente De Bilt (www.debilt.nl) 

en op te sturen naar het daarop vermelde adres. 

Nominaties kunnen gedaan worden tot en met 31 december 2009. Het 

Sportgala 2010 waarop de verkiezing wordt bekendgemaakt, vindt plaats 

op vrijdag 5 februari in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. Het Sportgala 

wordt georganiseerd door de Biltse Sport federatie in samenwerking met de 

gemeente De Bilt.

Winterfair in Rinnebeek
Op zaterdag 12 december as wordt er in het multifunctioneel zorgcentrum 

Rinnebeek, Laurensweg 11, De Bilt een winterkerstfair gehouden.

De fair is van 11.00  tot 16.00 uur en wordt een gezellige kerstmarkt met 

vele kraampjes, o.a. creatieve kerstspulletjes. Ook is er om 14.00 uur een 

optreden van het ‘Shantykoor De Driemasters’. 

Verder is er een rad van fortuin en kunnen er verschillende lekkernijen 

(tegen betaling) gegeten en gedronken worden zoals broodjes warme worst, 

gluhwein, warme chocolademelk en eigen gebakken kokosmakronen. Ter 

plekke worden er ook oliebollen gebakken.

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

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

27 november verzorgt zangvereniging De Woudzang een optreden. Dit 

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

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

Het optreden is in de recreatieruimte van Dijckstate aan het Maertensplein 

in Maartensdijk om 19.45 uur (zaal open vanaf 19.15 uur). De toegang 

bedraagt 4 euro (incl. 1 x koffie of thee). Meer informatie bij de Maartens-

dijkse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt, tel. 0346 214161.

Modeshow Syl's Planet
Op de Kerstmarkt van Winkelcentrum Planetenbaan wordt een heuse mode-

show georganiseerd. Compleet met catwalk en zitplaatsen voor het publiek. 

Drie generaties modellen, oma's, dochters en kleindochters, showen de 

laatste mode en bijpassende accessoires, zoals sjaals, tassen en sieraden. 

Sylvia, de eigenaresse van Syl's Planet ziet het helemaal zitten en is al druk 

bezig met alle voorbereidingen. Klanten en vriendinnen zijn gevraagd om 

als modellen te helpen. Haar buurvrouw Latifa van Hair en Beauty Gallary 

zorgt voor de bijpassende kapsels en de make-up. Via Henk Hillen is er een 

koor geregeld dat de muzikale omlijsting verzorgt en alle andere winkeliers 

zorgen die avond voor een gezellige kerstsfeer.

Sylvia zit al jaren in de modebranche en is anderhalf jaar geleden voor 

zichzelf begonnen met een kledingwinkel in winkelcentrum Planetenbaan. 

'Na zoveel jaar voor anderen te hebben gewerkt wilde ik voor mezelf begin-

nen. Een modezaak met betaalbare damesmode voor jong en oud. Ik heb 

bijvoorbeeld leuke spijkerbroeken voor een aantrekkelijke prijs. Elke week 

heb ik nieuwe spullen. Op maandag ga ik altijd inkopen doen en dat hangt 

dan dinsdag in de winkel. Vaste klanten weten dat, die komen dan ook altijd 

even kijken of er wat voor ze bij is. Ik koop geen grote partijen van iets, zo 

heb ik altijd iets nieuws en wisselt de collectie heel snel. Wel let ik heel erg 

op de seizoenen. Op dit moment is dat natuurlijk feest en kerstkleding in 

alle soorten en maten met bijpassende accessoires. Ik verheug me nu al op 

een hele leuke Kerstmarkt.'

Nieuwe winnaars Open Bridgedrive De Bilt
Op de vrijdag jl. gehouden 11e Open Bridgedrive is in de A-categorie het 

paar Peter Sikkema van BC.Bilthoven en Greetje Stienstra als winnaar uit de 

bus gekomen. Zij mochten de wisselbeker en twee blijvende herinneringen in 

ontvangst nemen als mede een keuze maken van de prijzentafel. Uit het hele 

veld van 40 paren eindigde op de 1e plaats het Biltse paar (beide woonachtig 

in gemeente De Bilt) Iron Bosse en Irma Jansen van BCC-86 met 67.76%. 

Tweede werd het paar Sonja Deekman en Jos Wewer met 63.60% van BC 

Dombridge en BCC-86 met 61.51%. Op de 4e plaats eindigde het paar Roos 

v.d. Burg en Ben Snijders van BC De Kwinkslag, BC Groenekan en ’t Hoekie 

met 60.96%. Het paar Tiemen Brummel en Alice Ho Pian die deels spelen bij 

de BC Dombridge, Maartensdijk en BCC-86 legde beslag op de 5e plaats met 

60.31%. Dat de stemming en sfeer opperbest was, moge blijken uit de posi-

tieve reacties en bedankjes die de organisatie in ontvangst mocht nemen.

Unicef verkoop
Ook dit jaar worden er in Bilthoven 

weer Unicefkaarten en -geschen-

ken verkocht voor het goede doel. 

De verkoop vindt plaats bij Albert 

Heijn in de Kwinkelier op vrijdag 

27/11 van 10.00 tot 17.00 uur en 

vrijdag 11/12 eveneens van 10.00 

tot 17.00 uur. 

Bij Albert Heijn in Den Dolder op 

zaterdag 21/11 van 10.00 tot 17.00 

en op zaterdag 12/12 van 10.00 

tot 17.00. Ook kunt u de artikelen 

thuis kopen bij Bibi van der Ven, 

Parklaan 37 te Bilthoven, tel. 030 

2718195.



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

WESTBROEK - Het Zweedse witgoedmerk ASKO is 25 
jaar in Nederland vertegenwoordigd. Ook Vink Witgoed 
in Westbroek is sinds 1985 dealer van het witgoedmerk 
ASKO. In de showroom aan de Dr. Welfferweg 17 staan 
vaatwassers, wasmachines, wasdrogers en koel- en vries-
kasten van ASKO opgesteld. Het jubileum van ASKO Ne-
derland b.v. wordt gevierd met twee aantrekkelijk geprijs-
de jubileummodellen.

…de beste…van Nederland
De reden van het succes van ASKO is het streven naar perfectie, met het 
ook op duurzaamheid en milieu in de breedste zin van het woord. Dit 
heeft geresulteerd in machines die qua bedieningsgemak, technische mo-
gelijkheden en prestaties, verbruik, design en duurzaamheid met glans 
elke vergelijking doorstaan. “Top klasse dus en misschien wel de beste 
machine van Nederland”, aldus Ruth Nagel al weer  8 jaar eigenaar van 
Vink Witgoed in Westbroek. De werkwijze van Vink Witgoed is uniek 
in de wijde omgeving. Alles uit de voorraad wordt op het moment naar 
keuze van de klant thuisbezorgt, aangesloten en vakkundig uitgelegd 
aan de klant. Als het moet dezelfde dag, desnoods in de avonduren op 
het door de klant gewenste tijdstip, zodat een klant niet een halve dag 
hoeft te gaan zitten wachten. “Wij gaan nog steeds voor de “ouderwetse 
dorpsservice”, dat is ons motto” verklaart Ruth.
Een merk als ASKO past dan ook precies in ons pakket, een degelijk pro-
duct, goede service, maar daarnaast een uitgebreide garantie!

Gebouwd als een huis
De techniek van ASKO is onvergelijkbaar!  Waarom een ASKO wasma-
chine, wasdroger of vaatwasser langer meegaat? Eigenlijk is het antwoord 
daarop heel eenvoudig. Er zijn namelijk geen geheimen, alleen slimmere 
oplossingen en veel betere materialen. En alleen door consequent voor 
het beste te kiezen, kiest u voor 
echte duurzaamheid. “De tech-
niek van ASKO is onvergelijk-
baar! Een ASKO wordt gebouwd 
als een huis. Van beneden naar 
boven en heeft 4 schokbrekers.” 
Dat levert een stabiele wasau-
tomaat op met lagers die langer 
meegaan. De wasmachines heb-
ben geen rubberen manchet, net 
als alle professionele wasmachi-
nes. Dit voorkomt lekkage en het 
vergemakkelijkt het vullen en le-
gen van de machine. 

Jubileumactie bij Vink Witgoed
Ruth Nagel van  Vink Witgoed in Westbroek merkt dat de belangstel-
ling voor ASKO groeit. Begin dit jaar introduceerde ASKO koel- en 
vrieskasten. Dankzij de uitbreiding in dit segment kan Vink Witgoed 
een nog bredere klantenkring met het merk bedienen. Naar aanlei-
ding van het zilveren jubileum van ASKO Nederland b.v. staan er tij-
delijk twee jubileummodellen in de showroom: een wasmachine 
en een wasdroger. De modellen zijn extra laag geprijsd een complete
set voor slechts  1550,=! U ontvangt bovendien naast de 2 jaar fa-
brieksgarantie, 3 jaar extra garantie op onderdelen en arbeidsloon.

Das ist sehr schön!
Wij hebben een bijzonder interessant aanbod voor u. Van de collega 
importeur ASKO Duitsland heeft ASKO Nederland een zeer interessante 

partij overgenomen. Deze apparaten zijn nieuw en zitten in originele 
verpakking. Vink Witgoed laat u hiervan graag mee laten profi teren. 
De wasmachine en wasdroger zijn uitgevoerd met Duitse tekst op het 
bedieningspaneel en metalen bovenblad.
Natuurlijk ontvangt u 5 jaar ASKO kwaliteitsgarantie! Beide modellen 
zijn uitgevoerd in de luxe kleur titanium!

Kom naar de showroom en profi teer van deze eenmalige actie. 
OP=OP

Welkom
Bent u na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden naar de actie-
modellen of de andere machines, kom dan eens langs in Westbroek. De 
winkel is gemakkelijk te bereiken en de parkeerruimte voor de winkel 
bespaart u niet alleen parkeergeld, maar ook een fl ink stuk lopen. Voor 
de eigenaar Ruth Nagel is de wat afgelegen plek geen enkel probleem. 
“Ik mik het niet op voorbijgangers, maar ik moet het hebben van vaste 
klanten, mond-tot-mond reclame en natuurlijk de keus voor ouderwetse 
service.” U bent van harte welkom in onze showroom, waar u naast was-
machines en drogers een keur aan apparaten vindt, op het gebied van 
afwassen, koelen, vriezen, koken, stofzuigen en inbouwapparaten. 
Bij Vink Witgoed wordt er gratis thuisbezorgd en aangesloten op een 
tijdstip dat het u het beste uitkomt. (evt. ook ‘s avonds)
De winkel is bijna altijd geopend! 

Voor een afspraak in de avonduren kunt u bellen met VINK WITGOED in 
Westbroek, Dr. Welfferweg 17, telefoon: 0346-281209.

WASMACHINES, KOELKASTEN, DIEPVRIEZERS 

WASDROGERS, ENZOVOORTS

Altijd parkeerruimte voor de deur.

Alleen zondags de gehele dag
 en woensdag na 12.00 uur gesloten

Vink Witgoed dealer van jubilerend witgoedmerk ASKO

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

kopieerpapier pinrollen kassarollen

tonercartridges drumkits inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

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

Maak tijdig uw 
afspraak voor 
de feestdagen

Vrijdag

koopavond

tot 20.00 uur

5 DECEMBER - TIPS

* HEREN SOKKEN

 3 PAAR VOOR € 5,-

* HEREN RIEMEN

* HEREN BRETELS

* HEREN ZAKDOEKEN

NACHT MODE VOOR 

HET HELE GEZIN

De nieuwe 'classic trend 'speelt ook bij de kerstshow bij GroenRijk Hollandsche 

Rading in op de behoefte van mensen aan stijlvolle feestdagen. (Kunst-)bont en een 

overdaad aan zilverkleurige ornamenten geven een warm en rijk gevoel. [AvZ]

Kerstshow bij Groenrijk



Wanneer we elkaar ontmoeten, is het 

eerste dat Hoogendoorn en van der 

Tol vertellen, dat het bestuur onlangs 

besloot de viering van het vijftigjarig 

bestaan een jaar uit te stellen totdat 

de grote verbouwing, die volgend 

jaar zal plaatsvinden, is voltooid. 

Ondanks het uitstel vinden Henk en 

Arie het leuk om over de afgelopen 

vijftig jaar te vertellen. Er liggen tij-

dens het gesprek twee dikke ordners 

op tafel die Arie samenstelde over de 

geschiedenis en het wel en wee van 

het Dorpshuis.

Eerste contact

Henk Hoogendoorn is begin jaren 

dertig van de vorige eeuw in Oude-

water geboren. Zijn eerste contact 

met Westbroek dateert uit zijn mili-

taire diensttijd. Hij was gelegerd in 

de stad en kwam aanvankelijk alleen 

tijdens oefeningen in Westbroek. Na 

zijn militaire diensttijd ging hij als 

timmerman bij aannemer Jan Bunt 

werken en kreeg kort daarna verke-

ring met een dochter van elektricien 

H. de Rooij. De Rooij werd later de 

eerste secretaris van het bestuur van 

de Stichting Dorpshuis Westbroek.

Nutsgebouw

Tot de opening in 1959 van het nieu-

we dorpshuis ontmoetten de West-

broekers elkaar sinds mensenheu-

genis in het Nutsgebouw, het oude 

dorpshuis achter de hervormde kerk. 

Volgens Henk Hoogendoorn ontstond 

het idee voor het bouwen van een 

nieuw dorpshuis midden jaren vijftig, 

toen het plan van de regering om 

de gemeenten Maartensdijk en West-

broek samen te voegen, als onomkeer-

baar werd ervaren. Het was net of het 

geld op moest, zegt Henk. Er werden 

o.a. in ijltempo bomen langs de Huij-

decoperweg gepoot en geld vastgezet 

voor de bouw van een nieuw Dorps-

huis. Toen de gemeente Westbroek 

uiteindelijk bij Maartensdijk werd 

gevoegd, was er vrijwel geen vrij te 

besteden vermogen van de opgeheven 

gemeente meer beschikbaar.

Bekende familienamen

Bladerend in de twee ordners van 

Arie van der Tol vallen de oude en 

steeds terugkerende bekende West-

broekse familienamen in het bestuur 

op. Burgemeester Schuller was vanaf 

de oprichting in 1959 voorzitter van 

het bestuur van de Stichting Dorps-

huis Westbroek, H. de Rooij secre-

taris, P. Plooij penningmeester en 

huisarts Post alg. adjunct. Bij de ove-

rige bestuursleden komen de fami-

lienamen Van de Bunt, Van Winssen, 

Vendrig en Stam steeds voor.

Henk Hoogendoorn vertelt dat de 

eerste viering van een huwelijksfeest 

in Westbroek in het nieuwe dorpshuis 

op 15 maart 1960 plaatsvond. Het 

betrof de echtverbinding tussen Henk 

Stekelenburg en Anneke v.d. Vaart. 

Honderden huwelijksfeesten zijn er 

de afgelopen vijftig jaar in het dorps-

huis gevierd.

Op 19 april 1973 neemt burgemeester 

Schuller afscheid als burgemeester 

van Maartensdijk en gelijkertijd als 

voorzitter van het bestuur van de 

Stichting Dorpshuis Westbroek. Hij 

wordt in beide functies opgevolgd 

door zijn opvolger burgemeester A. 

Panis.

Verbouwingen

In 1979 blijkt tijdens een uitbreiding 

van het gebouw dat de oude verwar-

mingsketel te weinig vermogen levert 

om de nieuw gebouwde was- en kleed-

ruimten te verwarmen. Aangezien de 

oude ketel volgens de gemeente nog 

te nieuw is om te vervangen, moet er 

uit economisch oogpunt een kleinere 

ketel bij geplaatst worden. In april 

1982 is de uitbreiding van het gebouw 

gereed. Er zijn nieuwe kleed- en dou-

cheruimten gebouwd, een kunststof-

vloer in de gymnastiekzaal gelegd, 

de garderobe vergroot, een nieuwe 

toiletgroep geplaatst en de keuken 

en de hal zijn gemoderniseerd. Later 

worden er nieuwe brandvrije plafonds 

met sfeerverlichting in de grote zaal 

aangebracht en een nieuwe foyer en 

keukenruimte worden gerealiseerd. 

Het grootste gedeelte van de verbou-

wingen zijn vanaf 2002 door Henk 

Hoogendoorn en Arie van der Tol 

uitgevoerd. In 2004 wordt het groot 

onderhoud door het teruggeven van 

timmer-, metsel- en verfgereedschap 

symbolisch overgedragen aan de 

gemeente.

Sluiting

In 2005 ontvangt het Stichtingsbe-

stuur niet de gewenste reactie van 

de gemeente op het ingediende 

bezwaar tegen de enorme korting op 

de gemeentelijke subsidie. Er dreigt 

een sluiting van het dorpshuis. Begin 

november 2005 vindt hiertegen een 

handtekeningenactie onder de West-

broekse bevolking plaats. In een week 

tijd worden er 800 handtekeningen 

verzameld en aan de wethouder aan-

geboden. Na gemeentelijk overleg 

komt er 10.000 euro extra subsidie 

beschikbaar.

De gemeente staat achter het voort-

bestaan van het Dorpshuis. Na een 

analyse van de bestaande situatie is 

er voor gekozen om van het dorps-

huis een gemeenschapshuis te maken. 

De gemeente stelt geld beschikbaar 

voor renovatie. Volgend jaar wordt 

de voorgevel 3,5 meter naar voren 

geplaatst waardoor er meer ruimte in 

de foyer ontstaat. Ook het trefcentrum 

wordt vergroot tot een ruimte voor de 

ontvangst van 50 tot 60 personen. 

Er komt waarschijnlijk een virtueel 

servicepunt in het gebouw met een 

geldautomaat. Eventueel wordt het 

dorpshuis aangesloten op een zgn. 

Teleweide project. Dit houdt in dat 

bezoekers d.m.v. een groot compu-

terscherm rechtstreeks kunnen com-

municeren met medewerkers van een 

bank, SWO De Zes Kernen De Bilt of 

andere instanties elders in het land.

Beheer

Sinds de opening in 1959 zijn ver-

schillende mensen namens de Stich-

ting met het beheer van het dorpshuis 

belast geweest. Bekende namen van 

vroegere beheerders zijn H.H. Bakker, 

G. van Barneveld, Corrie van der Tol, 

Gé Bos, Petra Grootendorst en vanaf 

1 maart 2009 zwaait Hilda Verhoef 

de dorpshuisscepter. De beheerder is 

verantwoordelijk voor de dagelijkse 

gang van zaken. Het is dikwijls een 

zware taak, voortdurend sjouwen en 

slepen met tafels en stoelen om bij-

voorbeeld de grote zaal in gereedheid 

te brengen voor weer een volgende 

activiteit. Het dorpshuis wordt inten-

sief gebruikt voor sport, gymnastiek, 

toneel- en muziekuitvoeringen, hob-

byclubs, scholen en vergaderingen. 

Het streven is vaker zalen te gaan 

verhuren door de mogelijkheden die 

het dorpshuis biedt, te promoten. 
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Dorpshuis Westbroek na vijftig jaar 
modern gemeenschapshuis

door Koos Kolenbrander

Zaterdag 28 november 2009 is het vijftig jaar geleden, dat het dorpshuis van Westbroek aan de Prinses 

Christinastraat werd geopend. Een reden om eens te gaan praten met Henk Hoogendoorn en Arie van 

der Tol, bestuursleden van de Stichting Dorpshuis Westbroek en sinds vele jaren beiden actief met het 

belangeloos verrichten van kleine verbouwingen aan het gebouw.

Zaterdag 28 november 2009 is het vijftig jaar geleden, dat het dorpshuis van 

Westbroek aan de Prinses Christinastraat werd geopend.

Arie van der Tol (links) en Henk Hoogendoorn achter het bronzen beeld ‘De 

vier Heemskinderen op het ros Beiaard’, dat in 1995 voor het Dorpshuis van 

Westbroek is geplaatst.

Toekomstplannen voor Industrieterrein Maartensdijk
Provincie stimuleert parkmanagement bedrijventerreinen

door Kees Pijpers

Volgens een bericht van de provincie Utrecht hoort bij een toekomstbestendig bedrijventerrein een 

parkmanagement. Ondernemers en gemeenten beheren dan gezamenlijk de bedrijvenlocatie. De 

belangrijkste voordelen zijn: goede afspraken maken over onderhoud en inrichting,

nu en in de komende jaren.

Met steun van de provincie schakelen 

steeds meer Utrechtse gemeenten en 

ondernemers over op deze nieuwe 

manier van werken. Volgend jaar 

zal parkmanagement een feit zijn in 

Oudewater en Bunschoten-Spaken-

burg. Voor de gemeente Rhenen is 

inmiddels een plan uitgedacht om het 

bestaande bedrijventerrein te corrige-

ren en in Zeist, Bunnik en Maartens-

dijk start dit jaar een onderzoek naar 

de verbetering van de bedrijventer-

reinen.

Ouwe koek

Het bericht dat de provincie Utrecht 

samen met de gemeenten en onder-

nemers naar de toekomst kijkt, is 

hoopvol ontvangen. De Kring Onder-

nemers Maartensdijk (KOM) is op de 

hoogte. Bestuurslid Ronald de Jong 

van Makelaardij de Jong en Greven 

vindt het inderdaad hoognodig dat 

de zaak wordt opgeknapt en zegt: 

‘Dat moet ook al in verband met de 

toekomstige plannen met het gemeen-

tehuis. Zoals het er nu uitziet is dat 

geen gezicht.

Inmiddels blijkt dat het plan tot verbe-

tering van het industrieterrein Maar-

tensdijk al vijf jaar geleden door de 

provincie in overleg met de gemeente 

de Bilt is bekeken en opgezet, maar  

nooit is afgerond. Het plan heeft vijf 

jaar stil gelegen. 

Voorstel

Onlangs heeft de provincie de 

gemeente De Bilt gevraagd het plan 

af te maken. Uit informatie van het 

projectenbureau op het gemeentehuis 

blijkt eerst dat dit plan inderdaad zal 

worden opgepakt maar dat nog niet is 

besloten wie er aan gaat werken. Bij 

verder navraag komt de mededeling 

dat er inmiddels een financierings-

voorstel is opgezet waarover door B 

en W nog een beslissing moet worden 

genomen. Naast de provincie moet 

de gemeente namelijk mee betalen. 

Na goedkeuring van het ontwikkelde 

voorstel zal via De Kring Onderne-

mers Maartensdijk (KOM) overleg 

worden gepleegd met de bedrijven in 

Maartensdijk. De verwachting is nu 

dat het parkmanagementplan in 2010 

zal worden uitgevoerd.

Inmiddels blijkt dat het plan tot verbetering van het industrieterrein Maar-

tensdijk al vijf jaar geleden door de provincie in overleg met de gemeente De 

Bilt is bekeken en opgezet, maar  nooit is afgerond. Het plan heeft vijf jaar 

stil gelegen.



Dagverzorgingscentrum Beth Sha-

mar is gevestigd in Groenekan en 

biedt dagopvang aan ouderen met 

een lichte tot matige lichamelijke of 

geestelijke beperking die nog zelf-

standig wonen. Dagverzorging helpt 

ouderen zolang mogelijk zelfstandig 

te blijven wonen. Bovendien ontlast 

dagverzorging de mantelzorger(s). 

Activiteiten

In een ontspannen en mooie omge-

ving worden activiteiten aangebo-

den. Hierbij valt te denken aan acti-

viteiten op het gebied van bewegen 

en het volgen nieuws en actualiteiten 

door onze blik naar buiten gericht te 

houden. Gezelligheid en persoon-

lijke aandacht staan voorop. Uiter-

aard is er veel ruimte voor eigen 

inbreng!

Het is de bedoeling bezoekers een 

compleet ochtendprogramma aan te 

bieden zodat ouderen kunnen erva-

ren wat dagverzorging is. Aanvang 

is om ongeveer 9.45 uur en het duurt 

tot ongeveer 13.00 uur. Tussen de 

middag wordt er gezorgd voor een 

heerlijke warme maaltijd. Beth Sha-

mar regelt bovendien het vervoer 

van en naar huis. 

Onderscheid

Dagverzorgingscentrum Beth Sha-

mar onderscheidt zich van alle ande-

re centra omdat het werkt vanuit een 

algemeen christelijke zingevende 

visie, echter zonder een bepaalde 

richting te benoemen. Verder is 

het prachtig gelegen achter Huize 

Voordaan, het echte voordeel hier-

van is dat oudere deelnemers niet 

het gevoel hebben dat ze naar een 

instelling of een tehuis gaan. 

De meeste deelnemers beschikken 

over een CIZ indicatie, indien u 

moeite heeft om deze CIZ indicatie 

aan te vragen, verzorgt beth Shamar 

dit voor u. 

Wilt u meer weten over dagverzor-

gingscentrum Beth Shamar ga dan 

een kijkje nemen tijdens de open 

ochtend op 3 december. Het adres: 

Grothelaan 1a in Groenekan. U kunt 

ook contact opnemen met Jan Mog-

gré, coördinator dagverzorging. Tel: 

0346 211755 of via mail: info@

bethshamar.nl

Open ochtend dagverzorgings-
centrum voor Ouderen 

Op donderdagochtend 3 december a.s. organiseert dagverzorgingscentrum Beth Shamar een open ochtend 

voor ouderen. Hierbij zijn ook de mantelzorgers van harte uitgenodigd. 
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Rotary Club De Bilt is opgericht in 

1976 en heeft momenteel 45 leden. 

Elke maandagavond komen zij samen 

in De Mauritshoeve. De Rotary is 

een internationale organisatie die 

gevormd wordt door locale Rotary 

Clubs. Het doel dat zij nastreven is 

het samenbrengen van beroepsleiders 

en leiders uit de zakenwereld om 

humanitaire diensten te verlenen. Ook 

houden zij zich bezig met het realise-

ren van hoge ethische standaarden in 

alle beroepen en helpen zij mee met 

het opbouwen van goodwill en vrede 

in de wereld. Hun motto is het eigen-

belang ondergeschikt te maken aan 

het maatschappelijke belang. 

In 1905 is de eerste club opgericht in 

Chicago. Momenteel zijn er ongeveer 

in 165 landen clubs waar 122 miljoen 

mensen bovenstaande doelen nastre-

ven. In Nederland zijn een kleine 

500 clubs actief met ongeveer 20.000 

leden. Rotary Club De Bilt heeft 

zich onder andere beziggehouden met 

de aanschaf van een woonhuis voor 

een SOS kinderdorp in Rusland, een 

schoonwaterproject in Uganda maar 

ook een persoonlijk dagje assisteren 

van rolstoelgebruikers bij hun vaar-

tocht over de Rijn.

Kerstactie

Leden van de Rotary Club De Bilt 

zullen op zaterdag 28 november actief 

zijn met de verkoop van kerstballen in 

de winkelgebieden in de Bilt en Bilt-

hoven en ook huis aan huis. Wellicht 

zullen ze ook in Maartensdijk actief 

gaan verkopen. Met de verkoop van 

de kerstballen wil de Rotary geld bij-

een brengen voor de Prinses Maxima 

Manege in Den Dolder. Omdat de 

kerstballen buitengewoon scherp zijn 

ingekocht krijgt de koper kerstballen 

voor een zeer voordelige prijs, terwijl 

er nog een ruime marge voor het 

goede doel overblijft. Twaalf fraaie 

glazen kerstballen kosten € 5,- en van 

dit bedrag komt maar liefst € 3,25 ten 

goede aan de Kerstactie.

Maxima Manege

Een aantal actieve dames die zich 

inzetten voor de Prinses Maxima 

Manege, waaronder José Cladder, 

hebben hun verhaal gedaan bij de 

leden van de Rotary De Bilt. ‘Het 

sprak echt ons aan’, vertelt Hans Ver-

snel van de Rotary Club. De Prinses 

Maxima Manege richt zich op men-

sen met een lichamelijke, zintuig-

lijke, verstandelijke of meervoudige 

beperking. De manege is speciaal 

gebouwd en ingericht voor mensen 

met een beperking zodat zij, met of 

zonder begeleiding en eventueel met 

speciale hulpmiddelen, kunnen paard-

rijden. Voor complex gehandicapten 

die een vrijwel immobiel leven lei-

den, is het zgn. ‘huifbed-rijden’ ont-

wikkeld. De cliënt ligt op een bed, 

op twee paarden onder een huif en 

heeft zo contact met beide paarden. 

De warmte en beweging hebben een 

positieve invloed op alle lichaams-

processen. Wekelijks rijden ruim 260 

ruiters uit de regio op de manege. 

Zij worden begeleid door meer dan 

80 vrijwilligers, waaronder instruc-

teurs en fysiotherapeuten. De Prinses 

Maxima Manege ontvangt dus geen 

subsidie en sprokkelt haar financiële 

middelen bij elkaar uit vergoedingen 

van het Persoonsgebonden Budget, 

uit donaties en sponsorgelden. ‘De 

manege heeft dringend behoefte aan 

een tractor met hefinrichting. Op dit 

moment worden de 350 kilo zware 

hooibalen door de vrijwilligers hand-

matig verplaatst en kleingemaakt. 

Niet alleen zwaar werk, maar ook 

gevaarlijk. Rotary Club De Bilt heeft 

zich ten doel gesteld voor deze tractor 

met hefinrichting te zorgen. Een deel 

van het bedrag is al bijeengebracht, 

wij gaan voor de laatste 7000 euro. 

En het liefst nog voor de kerst. Om 

hiervoor geld in te zamelen worden 

deze kerstballen verkocht’, vertelt Jan 

Willem Lammers, voorzitter Rotary 

Club De Bilt.

Kerstactie Rotary Club De Bilt 
Doel: Tractor met hefinrichting voor Maxima Manege

door Marijke Drieenhuizen

Eén van de vier Rotary afdelingen die onze gemeente rijk is, Rotary Club De Bilt, gaat zich inzetten om geld 

in te zamelen door de verkoop van kerstballen voor de aanschaf van een tractor met hefinrichting voor de 

Prinses Maxima Manege in Den Dolder. Deze manage ontvangt geen subsidie en richt zich voornamelijk op 

mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of meervoudige beperking.

Jan Willem Lammers en José Cladder zetten zich in om geld in te zamelen 

t.b.v. de aanschaf van een tractor met hefinrichting voor de Prinses Maxima 

Manege.

Schinkelshoek komt op uitnodiging 

van het campagneteam van het CDA 

afd. De Bilt-Maartensdijk. In maart 

zijn er weer verkiezingen voor de 

gemeenteraad en dan moet er aan 

de weg worden getimmerd. Waarom 

speciaal in Westbroek zo’n bijeen-

komst en niet in Maartensdijk of De 

Bilt? Fractieassistente Gitta van Eick 

vertelt dat ter gelegenheid van de 

Europese verkiezingen het tweede 

kamerlid Henk Jan Ormel in De Bilt 

is langs geweest. In Westbroek zit 

echter ook een belangrijk gedeelte 

van de aanhang. Het leek het cam-

pagneteam daarom een goed idee om 

als CDA nu eens naar Westbroek te 

komen. In januari komt er, vlak voor 

de verkiezingen, overigens weer een 

ander CDA-kamerlid op bezoek maar 

dan weer in De Bilt. Wie er dan komt 

kan van Eick nog niet zeggen. Het 

thema in januari zal ‘de jeugd’ zijn 

want dat is een speerpunt in het CDA 

programma. Nu is echter eerst West-

broek aan de beurt. Gitta van Eick 

hoopt op een grote opkomst. CDA 

lijsttrekker Pieter van Maaren zal in 

debat gaan met Schinkelshoek maar 

hopelijk zullen er ook vertegenwoor-

digers van andere politieke partijen 

mee discussiëren en natuurlijk ook de 

geïnteresseerde burger zelf. Het is uit-

eindelijk een openbare vergadering.

Politiek en pers

Jan Schinkelshoek (56 ) is sinds 2006 

Tweede Kamerlid. Hij heeft binnen-

lands bestuur in zijn portefeuille zit-

ten en houdt zich als volksverte-

genwoordiger onder meer bezig met 

staatsrechtelijke kwesties, de grond-

wet, de werking van het parlement, de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 

de reorganisatie van de Rijksdienst en 

de Nederlandse Antillen. 

Voordat hij in het parlement terecht 

kwam heeft hij verschillende functies 

bekleed, voornamelijk op het gebied 

van journalistiek en voorlichting. Zo 

was hij onder meer politiek verslagge-

ver, hoofdredacteur van de Haagsche 

Courant en directeur voorlichting bij 

het Ministerie van Justitie. Het is ook 

de bedoeling dat het thema politiek 

en pers aan de orde komt, waarbij we 

van Schinkelshoek met zijn ervaring 

in beide werelden een uitgesproken 

standpunt kunnen verwachten. Hij 

voelt zich overigens naar eigen zeg-

gen als een vis in het water in de 

Tweede Kamer. 

Belangen

De pers kan niet zonder de politiek 

en de politiek niet zonder de pers. De 

belangen van beiden lopen echter zel-

den parallel. Men zou soms kunnen 

spreken van een haat-liefde verhou-

ding. Niet voor niets krijgen kamer-

leden en andere politici tegenwoordig 

mediatraining en lopen er veel voor-

lichters rond in politiek Den Haag. 

Maar iedere gemeente en bedrijf van 

enige omvang beschikt tegenwoordig 

ook over voorlichters. Alles bij elkaar 

een thema dat voor interessante dis-

cussiestof kan zorgen. De avond vindt 

plaats op maandag 30 november om 

20.30 uur in het Dorpshuis van West-

broek aan de Prinses Christinastraat 

in Westbroek. De toegang is gratis.

CDA komt naar Westbroek
door Martijn Nekkers

Op maandag 30 november heeft het CDA afd. De Bilt-Maartensdijk een openbare bijeenkomst 

georganiseerd, waarbij Tweede Kamer lid Jan Schinkelshoek het woord zal voeren. Zijn thema is ‘het 

vertrouwen in de politiek’. Daarover wordt de laatste tijd natuurlijk heel veel gesproken. Het lijkt erop dat 

het vertrouwen in de politiek in ons land niet meer zo groot is als het vroeger ooit was. Schinkelshoek wil 

hierover graag in dialoog gaan met iedereen die dit een belangrijke zaak vindt.

Op 30 november is er een openbare 

bijeenkomst georganiseerd, waar-

bij het CDA Tweede Kamer lid Jan 

Schinkelshoek het woord zal voeren.

Daniël Arends in Theater Idea
Daniël Arends. Charmant. Gevaarlijk. Eerlijk. Onpeilbaar. 

Verwarrend. Onzeker. Lastpak. Extreem grappig. Lief. 

Daniël Arends neemt je in zijn tweede theaterprogramma mee naar een 

wereld waar zijn wetten gelden. Balancerend op de grens van sympathie, 

hard maar eerlijk. Zegt waarheden die je eigenlijk niet wil horen. Maakt 

grappen waar je eigenlijk niet om durft te lachen. Komt er mee weg door 

overvloed aan charme. Groot getalenteerd, maar toch geen gewone jongen 

gebleven. Op het puntje van je stoel.

Daniël Arends won tijdens Cameretten 2006 zowel de jury- als de publieks-

prijs. Het eerste soloprogramma ‘Joko ‘79’ dat daarop volgde was in sei-

zoen 2007-2008 overal uitverkocht. De VARA zond in december 2008 de 

tv-registratie van ‘Joko 79’ uit. Kort voor de uitzending van ‘Joko ‘79’ was 

Daniël Arends te gast bij De Wereld Draait Door. 

Daniël Arends treedt op donderdag 26 november om 20.15 uur op in The-

ater Idea, het kunstencentrum, theater en bibliotheek van de gezamenlijke 

bibliotheken (ook bibliotheken De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk), te 

Soest. Voor kaartverkoop (14 euro) Idea, tel. 035 6095829 (di/vr 11.00-

20.00 uur). Willaertstraat 49, 3766 CP Soest. www.theateridea.nl

advertentie

AANSTAANDE 

ZONDAG OPEN!

VAN 10-17 UUR



Politie roept u op 1-1-2 te 

bellen bij verdachte situaties 

Autokraken vormen een groot probleem in de regio Utrecht. Er zijn circa 

15.000 autokraken per jaar, die achteraf veel tijd en moeite kosten om op te 

lossen. Om deze reden schakelt de politie nu uw hulp in. 11 november 2009 

is een campagne gestart die burgers oproept 1-1-2 te bellen bij een drei-

gende autokraak. Daarmee wil de politie de pakkans vergroten. Via onder 

andere buitenreclame, radiospots en een campagnewebsite zet de campagne 

aan om niet te twijfelen, maar bij verdacht gedrag direct 1-1-2 te bellen.

Pakkans autokrakers vergroten

In 2009 zijn er tot en met september al 11.182 autokraken in de regio 

gemeld bij de politie. In dezelfde periode zijn 235 verdachten voor dit delict 

aangehouden. De politie wil met de campagne het aantal aanhoudingen 

aanzienlijk vergroten. Om daders van autokraken op te sporen is de politie 

sterk afhankelijk van snelle meldingen, zodat de politie direct ter plaatse 

kan zijn. De politie roept u op bij verdachte situaties 1-1-2 te bellen en 

daarmee de pakkans te vergroten. 

Herken de signalen van een autokraak

Uitgangspunt van de campagne is dat inwoners vaak intuïtief aanvoelen 

dat een situatie verdacht is, maar daar niet op reageren. Slechts een beperkt 

aantal mensen belt bij een misdrijf of verdachte situatie direct 1-1-2. De 

campagne helpt verdacht gedrag te herkennen, met vier concrete signalen 

die vooraf gaan aan een autokraak: gluren in een rij met auto’s, op de uit-

kijk staan, een paar keer terugkomen en vrij lang rond de auto hangen. In 

de verschillende uitingen op radio, parkeertickets en in buitenreclame staan 

deze vier signalen centraal. 

Kraakt-ie ‘m of kraakt-ie ‘m niet

Test zelf aan de hand van vier verdachte situaties uw intuïtie via de website 

www.herkendesignalen.nl. Hier vindt u ook achtergrondinformatie en uit-

leg bij de verschillende signalen. Uw hulp is belangrijk. Aarzel niet en bel 

1-1-2 zodra u een verachte situatie ziet! 
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Werk in uitvoering
 Gregoriuslaan, reconstructie riolering en bestrating, van 19 

oktober tot en met 11 december 2009;

 Paltzerweg, vervangen riolering, tussen september en decem-

ber wordt het verkeer omgeleid;

 Van der Helstlaan/Paulus Potterlaan, aanleg drempels. Afslui-

ting van 23 tot en met 27 november;

 Van der Helstlaan/Van Goyenlaan, aanleg drempels. Afslui-

ting van 30 november tot en met 8 december;

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

wegreconstructie en rioolrenovatie tot december;

 Bilthovenseweg, vanaf 14 september vervangen riolering Biltho-

venseweg. Dit duurt ongeveer 10 weken;

 Tuinstraat, reconstructie riolering en bestrating, tot maart 2010;

 Alfred Nobellaan/Prof.Dr.J.Tinbergenweg: aanleg drempels van 

3 tot en met 11 december;

 Afred Nobelaan/Albert Einsteinweg: aanleg drempels van 10 

tot 18 december. Alfred Nobellaan is afgesloten van 3 tot en met 18 

december;

 Kastanjelaan en Berkenlaan, herstellen goten voor afwate-

ring, 17 november tot 14 december;

 Spoorlaan, vervangen goten en kolken en aanbren-

gen nieuw grint, 23 november tot 18 december;

 Dorpsweg-Maartensdijkseweg-Vuursesteeg (Lage Vuur-

sche): aanleg drempels van 7 tot en met 11 december. Werkzaamheden 

vinden alleen 's avonds/'s nachts plaats tussen 20.00 uur en 05.00 uur. 

Verkeer wordt omgeleid.
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Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt en 

het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

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

e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl

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

Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk

e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Aanvragen om vergunning  

weg 97, plaatsen veldschuur

het veranderen van het tennis-

complex

geheel vernieuwen van de brug.

Aanvraag aanlegvergunning

van bomen en herstel watergan-

gen

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’. 

Aanvraag tijdelijke ontheffing 

bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders zijn 

van plan om met toepassing van 

art. 3.22 van de Wet ruimtelijke 

ordening voor de periode van 3 jaar 

ontheffing van het bestemmings-

plan te verlenen voor:

keerterrein t.b.v. de hockeyvelden 

van M.M.H.C. Voordaan aan de 

Lindenlaan te Groenekan

Het ontwerpbesluit inclusief de 

bijbehorende stukken ligt in het 

gemeentehuis bij de afdeling Ver-

gunningen en Toezicht, gedurende 

zes weken ter inzage op werkdagen 

van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De termijn van terinzagelegging 

start de dag na de datum van deze 

publicatie, dus 26 november. Gedu-

rende de termijn van terinzageleg-

ging kunnen belanghebbenden, bij 

voorkeur schriftelijk, reageren op 

dit voornemen bij burgemeester en 

wethouders van gemeente De Bilt 

(Postbus 300, 3720 AH Bilthoven).

Verleende vergunningen

plaatsen van een dakopbouw (18-

11-2009)

deren van de gevels (12-11-2009)

De besluiten inclusief de bijbe-

horende stukken liggen gedurende 

zes weken na verzenddatum in het 

gemeentehuis bij de afdeling Ver-

gunningen en Toezicht ter inzage 

tijdens werkdagen van 8.30 tot 

12.30 uur.

Bezwaarschrift

Vindt u dat u door één van de 

bovenstaande besluiten dan wel 

beide besluiten rechtstreeks in uw 

belang bent getroffen? Dan kunt 

u op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het col-

lege van B&W van De Bilt (Post-

bus 300, 3720 AH Bilthoven). U 

moet dat doen binnen zes weken 

na de verzenddatum (=datum ach-

ter de verleende vergunning) van 

de besluiten. In het bezwaarschrift 

moet in elk geval worden vermeld 

naam, adres, de dagtekening, een 

omschrijving van het besluit waar-

tegen het bezwaar is gericht en 

de redenen waarom bezwaar wordt 

gemaakt.

Ook al dient u een bezwaarschrift 

in, dan mag toch van de verleende 

vergunning en (eventueel onthef-

fing op grond van artikel 3.6, eerste 

lid, sub c van de Wet op de Ruim-

telijke ordening) gebruik worden 

gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 

dan kunt u tegelijk met het indie-

nen van een bezwaarschrift een 

voorlopige voorziening aanvragen 

bij de voorzieningenrechter van de 

rechtbank, sector Bestuursrecht, 

Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 

U moet voor een dergelijke voor-

ziening griffierecht betalen. Voor 

meer informatie over de hoogte 

daarvan kunt u contact opnemen 

met de griffier van de rechtbank, 

tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het bekij-

ken van ter inzage liggende stukken 

kunt u langskomen bij de afdeling 

Vergunningen en Toezicht op werk-

dagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

Op dinsdag is de afdeling alleen op 

afspraak open van 15.00 – 19.00 

uur. U kunt een afspraak maken via 

telefoonnummer (030) 2289411. 

Voor informatie over bestem-

mingsplannen en/of een gesprek 

met een plantoetser dient u altijd 

een afspraak te maken via boven-

genoemd telefoonnummer.

Vergadering Welstandscommis-

sie

Op de maandagmiddagen in de 

oneven weken vindt in principe de 

openbare vergadering plaats van de 

commissie Welstand en Monumen-

ten Midden Nederland.

De eerstvolgende vergadering van 

de welstandscommissie is op maan-

dagmiddag 30 november 2009. De 

gegevens zoals vergaderlocatie en 

agenda zijn vanaf vrijdag vooraf-

gaand aan de vergadering te raad-

plegen op de gemeentelijke website 

www.debilt.nl.   

Indien u geen toegang heeft tot 

internet, wordt belangstellenden 

geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-

gaand aan de vergadering, telefo-

nisch contact op te nemen met de 

unit Administratie van de afdeling 

Vergunningen en Toezicht, tele-

foon 030-2289180. Bij deze unit is 

tevens bekend waar de agenda ter 

inzage ligt.   

Openbare kennisgeving kapver-

gunning

Het college van burgemeester en 

wethouders van gemeente De Bilt 

heeft op basis van artikel 4.3.2. 

van de Algemene plaatselijke ver-

ordening 2007 t/m 2e wijziging 

gemeente De Bilt een kapvergun-

ning verleend voor:

en 1 beuk (11-11-2009)

(11-1-2009)

Noodkap (19-11-2009)

ning), Gemeente (19-11-2009)

(19-11-2009)

Een afschrift van deze kapvergun-

ningen ligt gedurende zes weken, 

na verzending aan de aanvrager 

(de verzenddatum staat achter de 

verleende vergunning), ter inzage 

bij de afdeling Vergunningen en 

Toezicht. Inzage van kapvergun-

ningen is mogelijk op werkdagen. 

Dit kan na telefonische afspraak op 

telefoonnummer (030) 228 95 21.

Belanghebbenden die door deze 

kapvergunningen rechtstreeks in 

hun belang zijn getroffen, kun-

nen binnen zes weken na de ver-

zenddatum van de kapvergunning 

een schriftelijk en gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het col-

lege van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente De Bilt, Post-

bus 300, 3720 AH Bilthoven.

Voor milieuklachten over bedrijven 

kunt u tijdens kantooruren terecht bij 

gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 

Buiten kantooruren kunt u voor deze 

en overige milieuklachten terecht bij de 

politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 

milieuklachtentelefoon van de Provin-

cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 

per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 
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Mededeling: Het gemeentenieuws is 

volledig in deze rubriek opgenomen. 

Alleen voor de bekendmakingen 

en vergunningen is een selectie 

opgenomen, waarbij in ieder geval 

alle informatie over de dorpskernen 

wordt vermeld. Volledige vermelding 

van de bekendmakingen voor de 

kernen De Bilt en Bilthoven staan 

wekelijks in de BiltBuis/BC en op 

de website van de gemeente De Bilt 

www.debilt.nl.

Benieuwd naar De Bilt in 2030? 
Kom op 1 december!

Hoe ziet de gemeente De Bilt er uit in 2030? Samen met inwoners heeft de gemeente gewerkt aan een 

toekomstvisie: het Bilts Manifest. De gemeente is verheugd dat deze toekomstvisie in december 2009 

aangeboden kan worden aan de gemeenteraad. Om dit te vieren organiseert de gemeente een inspirerende 

avond met amusement waarop het Bilts Manifest feestelijk gepresenteerd wordt. 

Tijdens deze avond horen wij graag uw reactie op de toekomstvisie van De Bilt. Bovendien willen wij tijdens deze 

avond met u nadenken hoe wij gezamenlijk aan deze visie kunnen werken. Wij hopen u te mogen verwelkomen op 

deze bijzondere avond! De avond vindt plaats op 1 december 2009 in de Mathildezaal van het gemeentehuis, Soest-

dijkseweg zuid 173 in Bilthoven.

Programma:

20.00 uur Ontvangst

20.15 uur Opening

20.25 uur Burgemeester Gerritsen

20.35 uur Presentatie Bilts Manifest + reacties uit de zaal

21.10 uur Officiële overhandiging Bilts Manifest

21.20 uur Muzikaal intermezzo 

21.40 uur Toekomstlijn De Bilt 2030

22.15 uur Afsluiting 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met Trudy Maas, telefoonnummer (030) 2289 530. Tot 1 december!

Raad vergadert op 26 november

De gemeenteraad vergadert op donderdag 26 november vanaf 

20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven. 

Agenda

1.   Vaststelling agenda raad 

2.  Vragenuurtje raadsleden 

3.  Lijst ingekomen stukken 

4.  Spreekrecht burgers 

Voorstellen

5.  Onderzoek geloofsbrieven en beslissing toelating mevrouw B.M. van 

Eick

6.  Installatie van mevrouw B.M. van Eick (onder voorbehoud van toela-

ting)

7.  Initiatiefvoorstel D66, CDA en VVD inzake Gemeentelijke Jeud- en 

Duurzaamheidspenning (“Verordening tot wijziging van de Verorde-

ning gemeentelijk decoratiestelsel 2005” wordt nagezonden)

8.  Mobiliteitsprogramma VERDER 2009-2010

9.  Najaarsnota 2009

10.  Belastingverordeningen 2010

11.  Statuten Stichting Openbaar Onderwijs

12.  Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen

Toelichting raadsagenda 

De boven de streep genoemde agendapunten zijn bespreekpunten, de onder 

de streep genoemde agendapunten zogenoemde hamerstukken: daarover 

vindt in principe geen nadere bespreking plaats. 

M.b.t. agendapunt 4 “spreekrecht burgers”: op grond van het Reglement 

van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen 

spreekrecht ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een 

commissievergadering gesproken kon worden. Dit geldt met betrekking tot 

de onder agendapunten 7 en 8 geagendeerde onderwerpen. Deze onderwer-

pen zijn besproken in de commissievergadering Burger & Bestuur van 19 

november 2009. Het vorengaande geldt tevens voor de onderwerpen onder 

de streep, welke onderwerpen als hamerstukken zijn geagendeerd. 

Ter inzage legging 

De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke 

website te raadplegen (www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organisa-

tie, vergaderkalender en dan de datum van de vergadering). De raadsagenda 

ligt verder met ingang van 24 november 2009 ter inzage in het gemeente-

huis (informatiebalie), de Openbare leeszaal en de bibliotheek in het win-

kelcentrum De Kwinkelier te Bilthoven, de dependance van de bibliotheek 

De Bilt en de bibliotheek in de Vierstee te Maartensdijk, het servicepunt te 

Maartensdijk, woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate te Maartensdijk, 

VVSO WVT a/d Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie a/d Prof. 

Dr. Asserweg te De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen a/d Jasmijnstraat te 

De Bilt. De bijlagen bij de raadsvoorstellen liggen allen ter inzage in het 

fractiehuis.

Klankbordgroep 

Voor de ontwikkeling van de locatie 

De Leijen zuid is in februari 2009 

een klankbordgroep opgericht. Daar-

in zitten 8 bewoners die gereageerd 

hebben op de oproep en 2 verte-

genwoordigers van de Wijkraad. De 

klankbordgroep heeft als taak advies 

uit te brengen aan burgemeester en 

wethouders over de inhoud en het 

proces van de ontwikkeling van De 

Leijen zuid, op basis van hun con-

tacten in de wijk. De klankbordgroep 

heeft nu tweemaal vergaderd. Voor-

alsnog is de klankbordgroep kritisch 

over de ontwikkelplannen, met name 

de bewoners die in het naastgelegen 

huurwoningencomplex wonen. 

Er is inmiddels een reeks verken-

nende onderzoeken gedaan naar de 

locatie de Leijen zuid, waarbij ook 

is gekeken naar de mogelijkheid van 

woningbouw. Deze onderzoeken op 

het gebied van diverse milieu-aspec-

ten, archeologie, externe veiligheid, 

verkeer, flora en fauna zijn recentelijk 

afgerond. Er zijn geen grote belem-

meringen uit voortgekomen voor het 

ontwikkelen van deze locatie. 

Het college treedt toch eerst in over-

leg met de provincie, die mogelijk 

een bijdrage zal geven, voordat  het 

college zelf een standpunt inneemt. 

Naar verwachting zal de besluitvor-

ming over de locatie de Leijen zuid 

in het eerste kwartaal van 2010 kun-

nen plaatsvinden. Op grond van de 

financiële en ecologische samenhang 

met de Leijen Zuid, zal tegelijkertijd 

een besluit worden genomen over de 

bestemming van de locatie Beuken-

burg. Voordat het college een advies 

aan de gemeenteraad uitbrengt, zullen 

omwonenden van beide locaties wor-

den geïnformeerd. Zie ook de infor-

matie op de gemeentelijke website: 

www.debilt.nl, onder projecten.

Jaarlijks onderhoud aan hobbel-

toestellen speellocaties

Zoals elk najaar worden er op diverse 

locaties binnen de gemeente diverse 

hobbelelementen, beter bekend als 

wipkippen, tijdelijk weggehaald. 

Dit heeft te maken met het jaarlijks 

onderhoud aan deze toestellen. De 

toestellen worden volledig uit elkaar 

gehaald en indien nodig voorzien van 

nieuwe onderdelen. Daarnaast krijgen 

de toestellen een verfbeurt. De toestel-

len zullen aan het einde van de winter 

weer worden geplaatst op de speel-

plek. Op de volgende locaties zijn 

of worden de hobbeltoestellen voor 

onderhoud weggehaald: Akker, Anna 

Marie van Schuurmanlaan, Atlas-

vlinder, Eikvaren, Goudenregenlaan, 

Marshof, Perenlaan, Dr. Schaepman-

weg, Tuinstraat en Versteeglaan. Het 

is mogelijk dat ook op andere locaties 

de hobbelelementen worden binnen-

gehaald voor een onderhoudsbuurt als 

blijkt dat dit nodig is. 

Stand van zaken ontwikkelingen 
De Leijen zuid en Beukenburg 

In december 2008 heeft de gemeenteraad besloten om de locatie Beukenburg aan te kopen van Burgland 

projectontwikkeling BV. De ontwikkelaar zou daar een woonzorgcomplex bouwen. 

Op basis van inspraakreacties heeft de raad besloten de locatie Beukenburg aan te kopen, zodat daar geen 

woonzorgcomplex wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd heeft de raad besloten te onderzoeken of de Leijen Zuid, 

het terrein langs de spoorbaan ten zuidwesten van het J.J.P. Oudkwartier, een geschikte alternatieve locatie 

voor een woonzorgcomplex zou kunnen zijn. 

Bericht van de Dorpsraad Groenekan

De dorpsraad Groenekan vergadert op 30 november vanaf 20.00 uur in 

dorpshuis de Groene Daan. 

Agenda

1.  Presentatie project MENS, thuiszorg en integrale zorgteams

2.  Mededelingen en ingekomen stukken

3.  Inventarisatie punten van toehoorders

4.  Vaststellen verslag vorige vergadering(en)

5.  Behandeling punten n.a.v. verslag(en) en actiepuntenlijst

6.  Voetgangerslicht Koningin Wilhelminaweg/Groenekanseweg

7.  Verbreding A27

8.  Behandeling ingebrachte punten toehoorders

9.  Rondvraag

10.  Afsluiting, vaststellen volgende vergadering

Zodra beschikbaar kunt u de verslagen vinden op de website van de Dorps-

raad: www.dorpsraadgroenekan.nl. Daar kunt u ook de vergaderstukken en 

dossiers vinden. Verslagen en agenda's kunt u ook vinden op de website 

van de gemeente De Bilt www.debilt.nl onder Wonen en Leven  Wijk en 

dorpsgericht werken  Groenekan.

De bijeenkomsten van de Dorpsraad Groenekan zijn openbaar. Toehoorders 

kunnen vooraf per email punten voor de agenda inbrengen via secretaris@

dorpsraadgroenekan.nl



Van 21 september tot en met 31 okto-

ber jl. waren er Giga-weken bij Dro-

gisterij en parfumerie Van Rossum 

op het Maertensplein te Maartensdijk. 

Deze week zijn de winnaars per e-mail 

geïnformeerd.

De eerste prijs (All-inreis naar de 

Dominicaanse republiek) is gewonnen 

door mevr. P. de Rooij te Westbroek. 

Mevr. M. Brons won als tweede prijs 

een driedelige kofferset en mevr. M. 

van Ginkel eveneens uit Maartensdijk 

won het DVD-pakket.

De prijsuitreiking vindt op donderdag-

avond 10 december plaats in de tent op 

het Maertensplein.

Prijsuitreiking kleurplaten

De prijsuitreiking van de kleurpla-

ten van Sinterklaas en de verdwenen 

pakjesboot is op woensdag 2 decem-

ber a.s. om 16.00 uur bij Drogisterij 

en parfumerie Van Rossum op het 

Maertensplein te Maartensdijk. Voor 

degenen, die een kleurplaat hebben 

ingeleverd is er een leuke verassing.

Bonnenactie rectificatie

De bonnenactie op het Maertensplein 

duurt nog tot 2 december. Per abuis 

is in een vorige aankondiging gemeld 

dat de bonnen per besteding van 5 euro 

uitgereikt werden. Correct is echter dat 

vanaf een besteding van 5 euro een 

bon uitgereikt wordt.

Bos Voordaan in goede handen
door Frank Klok

De gemeente De Bilt gaat in Bos Voordaan begin 2010 een hoogdunning uitvoeren. 

Die hoogdunning is in overeenstemming met het geldende beheerplan en is in nauw overleg

 met het Groenekans Landschap (GKL) en Stichting Brigida (SBR) vastgesteld.

Een tiental Groenekanners, enkele 

raadsleden en wethouder Kam-

minga hebben zich zaterdagmor-

gen laten informeren over de 

beheerplannen van de gemeente 

met Bos Voordaan. In een korte 

inleiding in dorpshuis de Groene 

Daan schetsten Mark Bloeming 

en Henk Scherpenzeel van de 

afdeling Beheer Openbare Ruimte 

(BOR), de ontstaansgeschiedenis 

van het beheerplan en de belang-

rijkste doelstellingen. Het werd 

duidelijk dat er een verschil van 

inzicht tussen de natuurliefheb-

bers en bewakers van het cultuur-

historisch erfgoed, resp. GKL en 

SBR, aan het plan vooraf ging. 

Uiteindelijk slaagde de gemeente 

er in beide belangenbehartigers 

op één lijn te krijgen door het nu 

vigerende beheerplan op te kun-

nen stellen. 

Hoogdunning

De ingreep die nu op de rol staat is 

volledig in lijn met dat beheerplan 

en betreft een vervolgfase op de 

vorig jaar reeds ingezette activitei-

ten. Het behelst een zogenaamde 

hoogdunning. De gemeente heeft 

tijdens een intensieve schouw 

ter plekke, wederom in nauwe 

samenspraak met GKL en SBR, 

vastgesteld welke bomen essen-

tieel zijn om het gewenste eind-

beeld, conform plan, ván en ín het 

bos te realiseren en welke bomen 

en opslag daarmee in strijd zijn. 

Die strijdige elementen zijn van 

een kleurmarkering voorzien en 

zullen in deze hoogdunningslag 

verwijderd worden. De gemeente 

verwacht deze werkzaamheden in 

februari/maart 2010 ter hand te 

kunnen nemen en ze dan in een 

week of twee af te ronden. De 

benodigde kap- en aanlegvergun-

ningen zullen binnenkort in de 

lokale pers gepubliceerd worden. 

Deskundig

Tijdens de aansluitende excursie 

in het bos lichtten Henk Scherpen-

zeel en Dick van Beek (gemeente 

De Bilt) en Hanneke Vroon van 

het GKL de gemaakte keuzes toe. 

Zij legden daarbij niet alleen een 

grote mate van deskundigheid aan 

de dag maar hun grote betrokken-

heid bij het bos en hun gevoel 

voor de bijzondere kwaliteiten 

maakten het ook meer dan aanne-

melijk dat ons bos bij hen in goed 

handen is.

De nestor van het Groenekans Landschap, Björn Copijn, aan het 

woord.

Bij de kerstshow bij GroenRijk Hollandsche Rading speelt de nieuwe herfst-

trend in op de behoefte van mensen aan licht in donkere dagen. De herfstachtige 

taferelen met uilen, hertjes en rendieren kunnen zonder enig schuldgevoel al in 

november worden toegepast. [AvZ]

Herfst binnen bij Groenrijk

Uitslag Giga weken

Zorgt u voor kerstsferen in
uw buurt, wijk of dorp?

Wijk- en dorpsgerichtwerken De Bilt

start een kerstbomenactie

Wilt u dit jaar uw buurt, wijk of dorp sfeervol aankleden voor de kerst?

En gaat u dit samen doen met uw buren? Dan komt u wellicht in aanmerking

voor een kerstboom (circa 6 meter hoog), verzorgd door de

wijkcontactambtenaren van Wijk- en dorpsgericht werken van de gemeente

De Bilt. Zij starten dit jaar voor het eerst met een kerstbomenactie. 

Hoe komt u in aanmerking voor een kerstboom?

Voldoet u aan de bovengenoemde voorwaarden? Dan kunt u zich aanmelden

bij wijkcontactambtenaren Miranda de Freitas, via e-mail FreitasM@debilt.nl 

De kerstboom wordt in week 50 afgeleverd in uw buurt, wijk of dorp! 
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Wijkcontactambtenaar Lianne Oos-

terlee informeerde ons erover en zorgt 

er daarnaast voor, dat de indieners 

een duidelijk antwoord krijgen. Niet 

minder dan drie keer komt het onder-

werp ‘groen’ voor op het wensenlijst-

je van de Maartensdijkers. Zaterdag 

28 november zullen bewoners van 

Mercuriushof, Venushof, Saturnushof 

en Jupiterhof in Maartensdijk weer 

hun regulier onderhoud plegen. Bij 

het verslag daarvan zal deze krant 

ook aandacht schenken aan de andere 

wensen met betrekking tot het groen. 

Gemeenschap

In Maartensdijk is, in tegenstelling 

tot andere dorpen en wijken binnen 

de gemeente De Bilt, geen reguliere 

overlegstructuur dat zich inzet voor 

de algemene belangen voor de inwo-

ners van het dorp. Het collegebezoek 

van vorige week was voorbereid door 

een eenmalige functionerende groep 

Maartensdijkers, die enthousiast de 

gemeenschap Maartensdijk aan het 

college presenteerden. Op hun oproep 

zijn negen knelpunten, vragen en sug-

gesties binnen gekomen. 

Geluidsoverlast

Belangrijkste bron van geluid in het 

dorp is de A27. Het geluidsscherm 

aan de oostzijde van de weg is in 

1982 of daaromtrent geplaatst en is 

maar in beperkte mate effectief. Het 

scherm is ter hoogte van het viaduct 

te laag en het is aan de zuidzijde te 

kort, waardoor bij zuidwestenwind - 

de meest voorkomende windrichting 

- het dorp door het A27 geluid wordt 

overspoeld. Het scherm is eigendom 

van de gemeente De Bilt, maar is 

sterk in verval geraakt. Er bestaan 

daarnaast allerlei verbredingplannen. 

Wanneer die verbreding resulteert in 

2 x 4 rijstroken dan zal het huidige 

scherm waarschijnlijk niet gehand-

haafd kunnen blijven en is er een 

goede gelegenheid een nieuw en beter 

scherm te realiseren en het eigendom 

en de onderhoudsplicht bij Rijkswa-

terstaat te leggen. 

Een andere geluidsproducent is het 

vliegveld Hilversum. De laatste tijd is 

de overlast van parachutistenvluchten 

sterk toegenomen door het gebruik 

van een verouderd lawaaierig toe-

stel. Leden van de Stichting Stop 

Geluidshinder Maartensdijk, zijn in 

gesprek met de milieucommissie van 

het vliegveld en ook met de paraclub 

en hopen dat B&W van hun kant druk 

willen uitoefenen om deze overlast 

te stoppen. Te noemen verder vallen 

nog het lawaai van groepen motor-

rijders over de schilderachtige Dorps-

weg in het weekeinde en het gebruik 

van auto’s met open uitlaten door 

jongeren in ons dorp zelf. Dit is een 

landelijk probleem waar via strengere 

wetgeving of handhaving op gerea-

geerd moet worden. 

Openbaar vervoer

Ieder uur passeren er acht treinen 

over de overweg in de Dorpsweg. 

Het station is echter al midden vorige 

eeuw gesloten. Om het openbaar ver-

voer te promoten zou een station 

heel mooi zijn. Daar Prorail/NS dat 

tot op heden niet van plan zijn is de 

enige oplossing de bediening van 

de kern Maartensdijk door de bus 

te verbeteren. Meer haltes zouden 

wenselijk zijn. Te denken valt aan 

een uitstaphalte onder het viaduct 

voor de leerlingen van het Groenhorst 

College, een halte voor lijn 138 ter 

hoogte Nachtegaallaan /Thomashuis 

voor bezoekers en bewoners en door 

een andere afstemming van de lijnen 

58 en 138 ('s avonds en op zondag) 

kan lijn 58 daar ook stoppen.

De uitvoering van de haltes laat hier 

en daar te wensen over. De bushaltes 

in de gemeente dienen ook toegan-

kelijk te zijn voor mensen die slecht 

er been zijn. Uitstappen in de onver-

harde berm zoals bij Berg en Bos 

en bij haltes langs de Dorpsweg is 

eigenlijk uit den boze. Daar de inrich-

ting van bushaltes een gemeentelijke 

taak is, lijkt snelle actie gewenst. Ook 

een grotere frequentie van ritten op 

bepaalde tijdstippen op werkdagen is 

een wens. Daarnaast beginnen in het 

weekend een aantal bussen in Maar-

tensdijk. Is het mogelijk ook die ritten 

in de dienstregeling op te nemen, bij-

voorbeeld van het laatste treinstation 

waar ze voorbij komen? In dat geval 

kunnen ook vroege sporters met het 

Openbaar Vervoer reizen.

Afvoer hemelwater

Na elke regenbui is het zichtbaar dat 

het straatwerk in sommige wijken 

niet meer onder profiel is. Het gevolg 

zijn plassen die lange tijd nodig heb-

ben om te verdwijnen. Op sommige 

punten is de ingang van de straatkolk 

boven het niveau van de straat wat 

het afvoeren van water niet bevor-

dert. Ook de schoonmaak van putten 

laat wel eens te wensen over. Er zijn 

inwoners op de Wolfsmelk die uit 

armoede zelf de put bijhouden.

Maertensplein en Dorpsweg

Parkeren om en achter het Maartens-

plein wordt als chaotisch ervaren. 

Auto's worden op de stoep vlak bij 

de winkels gezet, scooters scheuren 

nog over het plein, ook al staan er 

borden. Vrachtwagens die de winkels 

bevoorraden dragen aan deze chaos 

bij. Vaak kan men er niet door met 

een personenauto of in een ernstiger 

geval een ambulance. 

Ook wordt er aandacht gevraagd voor 

snelheidsovertredingen op de Dorps-

weg te Maartensdijk. Geconstateerd 

wordt dat er vaak te hard wordt 

gereden. Het waarschuwingsbord bij 

bakker Bos functioneert zelden. De 

verkeersdrempels geven daarentegen 

een tegenovergesteld effect: het geeft 

automobilisten waarschijnlijk juist 

een goed gevoel om daar hard over 

heen te rijden. Kinderen die via deze 

weg naar school moeten kunnen beter 

over de stoep fietsen. Wellicht wordt 

dit opgelost door de drempels te ver-

hogen, een zebrapad bij Sojos en het 

fietspad naar Hollandsche Rading, 

een flitspaal, wegversmallingen zoals 

in Groenekan of de gehele weg ook 

mee laten gaan in de 30 kilometer 

zone.

Defibrillator

Een AED is een draagbaar toestel dat 

wordt gebruikt bij iemand die een 

hartstilstand heeft. Als bij reanimatie 

een AED wordt gebruikt vergroot 

dat aanzienlijk de overlevingskans. 

Een AED is een apparaat dat door 

middel van elektrische schokken het 

hartritme weer op gang kan helpen. 

Zodra je de AED opent of aanzet, 

begint een stem je te vertellen wat 

je moet doen. In combinatie met een 

snelle alarmering van 112 en direc-

te reanimatie kunnen er dus levens 

gered worden. Iedereen in Nederland 

kan en mag een AED gebruiken. Een 

korte training helpt om in noodgeval-

len snel en doeltreffend te handelen. 

In Maartensdijk is geen AED. Veel 

gemeenten zetten zich in om AED’s 

te regelen voor haar burgers. 

Nieuwe fietsklemmen

Voor de hoofdingang van Dijckstate, 

langs het lage muurtje aan de rand 

van de verzonken parkeerruimte, zijn 

fietsklemmen aangebracht. In de loop 

der tijd is een aantal van deze klem-

men los gekomen, of los getrokken. 

Oorspronkelijk waren er een stuk of 

15 klemmen. Nu worden fietsen vaak 

zo neergezet dat een auto moeite 

heeft om bezoek in en uit te laten 

stappen. Verzoek: graag nieuwe fiets-

klemmen.

Dorpsoverleg

Wijkcontactambtenaar Lianne Oos-

terlee zal er zorg voor dragen dat 

bovenvermelde punten besproken 

worden en dat de indieners een duide-

lijk antwoord krijgen. ‘Maar eigenlijk 

hoop ik dat er een aantal enthousiaste 

Maartensdijkers opstaat die zitting 

willen nemen in een nieuw op te zet-

ten dorpsoverleg. Het bezoek van het 

college en de aandacht die dat gekre-

gen heeft maakt wellicht iets bij de 

mensen los. Geïnteresseerden kunnen 

contact met mij opnemen voor een 

informatief gesprek. Wordt er niet 

gereageerd dat zal ik zelf als schakel 

blijven fungeren tussen de inwoners 

van Maartensdijk en het bestuur van 

de gemeente’. Lianne Oosterlee is 

telefonisch bereikbaar op nummer 

030 2289411 of via de mail: Ooster-

leeL@debilt.nl

Maartensdijkse knelpunten, 
vragen en suggesties 

door Marijke Drieenhuizen

Alle leden van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt kregen vorige week 

maandag, tijdens het wijkbezoek een map overhandigd, waarin de Maartensdijkse knelpunten, vragen 

en suggesties van bewoners en/of groepen bewoners waren verzameld. Bewoners hadden gereageerd op 

oproepen in deze krant. 

Soms is een regenbui zo heftig dat overstroming het resultaat is, maar bij een 

normale regenbui moet het water goed afgevoerd kunnen worden. In Maar-

tensdijk is dat niet overal het geval, zoals deze foto van mei 2008 aantoont.

Bij het Groenhorstcollege aan de Dierenriem staan al twee bushaltes. Om de 

leerlingen uit Utrecht komend een ‘rondje Maartensdijk te besparen, wordt 

gepleit voor een uitstaphalte bijv. onder het viaduct met de A27

Spoedopdracht

Boekbinderij Kok uit Maartens-

dijk  werd onlangs vereerd met een 

spoedopdracht voor de Inspecteur 

Generaal der Krijgsmacht. Het 

betrof een speciaal te vervaardigen 

en op speciaal formaat te binden 

gastenboek, met als opdruk Ambas-

sade van het Koninkrijk der Neder-

landen te Sudan. Het boek diende 

als geschenk voor de Ambassade 

aldaar. 

Opbrengst Goede doelenmarkt

Op zaterdag 14 november jl. werd in Dijckstate te Maartensdijk de jaarlijkse 

verkoping voor Goede Doelen gehouden. Men kon terecht voor de bekende 

babyborn poppenkleding en zelfgebreide sokken. Er waren ook Fair trade 

producten te koop en de vogeltaarten waren weer snel uitverkocht. Voor 

appels, oliebollen en bolussen kon men terecht bij HCR. 

Verder waren er weer de tweede handsboeken en speelgoed van de NPV, 

het IPC met producten uit Israel en ook de SDOK was er dit jaar weer. 

Doordat de ZOA en de VBOK dit jaar niet aanwezig konden zijn, was de 

stichting Ontmoeting gekomen. Zij verkochten speculaas, stoofperen en 

door de clienten gemaakte producten. Ook aan de kinderen was gedacht, 

op de workshop konden zij een deurhanger of textieltasje versieren en een 

memory spel maken. De bruto totaalopbrengst is het mooie bedrag van 

ongeveer € 7170,-. Alle kopers en vrijwilligers, namens alle goede doelen, 

hartelijk bedankt voor uw komst en inzet! 

De kleurwedstrijd werd gewonnen door Dianne van Woudenberg, 10 jaar, 

Robert-Jan Roest, 7 jaar en Nelleke van den Berg, 6 jaar.



Zilver in de Winter
door Sylvia van der Laan

Aan de Groenekanseweg 51 in Groenekan is een bijzondere winkel: De Zilver Kamer. In deze winkel, 
gevestigd op de deel van een boerderij, is een groot aantal zilveren voorwerpen tentoongesteld: oud 
en antiek zilver, waarvan het merendeel is gemaakt door Hollandse meesters. Het aanbod varieert 

van suikerschepjes met een kornalijnsteel tot viscouverts met Haags lof, fotolijstjes, dienbladen 
in zilver montuur, theelepels, kandelaars, strooilepels, taartscheppen, manden en kreefthaken. Op 

woensdag en op afspraak kan men de winkel bezoeken. 

De Zilverkamer is een initiatief 
van Margreet de Jong en Irene 
Westeneng en zij organiseren op 
27 en 28 november a.s. de Win-
ter Deel-Dagen. Een groep vrou-
wen uit Groenekan presenteert op 
deze dagen een uitgebreide selectie 
aan groen-, badkamer- en woon-
decoraties, sieraden, Groenekanse 
honing, glas-in-lood, bonbons, 
jams, chutneys, kandelaars, tafel-
kleden, walnoten, kerstversierin-
gen, tassen, zilveren fotolijstjes, 
groenkransen, biedermeiers, kerst-
groen, aardewerk, groene kannen, 
zilveren mandjes, kristal met zil-
veren peper- en zoutstrooiers en 
nog veel meer. Er is een café op de 
deel waar koffie en thee geschon-
ken wordt en zelfgebakken taart 
gegeten kan worden.

De Winter Deel-dagen vinden plaat-
sen op vrijdagavond 27 november 
van 18.00 tot 21.00 uur en op 
zaterdag 28 november van 10.00 
tot 16.00 uur. Parkeergelegenheid 
is achter het erf op de boerderij, 
zowel voor auto’s als fietsen.
Informatie is te vinden op www.
dezilverkamer.nl. Tel: 06 28815017 
(Irene Westeneng)

De Zilverkamer is een initiatief van Margreet de Jong en Irene Weste-
neng en zij organiseren op 27 en 28 november a.s. de Winter Deel-
Dagen.

Op weg naar kerst met AZM
Onder dit motto geeft het Algemeen Zangkoor Maartensdijk zaterdag 19 
december een kerstconcert in de Michaëlkerk onder leiding van dirigent Hans 
Matla.Voor deze avond is een gevarieerd en aantrekkelijk kerstprogramma 
samengesteld. 

Onder begeleiding van het Haagse ensemble Escapade wordt een aantal stuk-
ken uit het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach en The Messiah van Händel uit-
gevoerd. Daarnaast wordt een aantal meer en minder bekende kerstliederen in 
diverse talen ten gehore gebracht, op de vleugel begeleid door de vaste pianist 
van AZM, Arjen Berends. De sopraan Denise Matla, dochter van de dirigent, 
verleent haar medewerking aan het concerten zingt zowel solo als samen met 
AZM. 
Het programma wordt afgewisseld met het uitspreken van gedichten en een 
kerstverhaal door enkele leden van het ruim 90 zangers en zangeressen tel-
lende AZM. Het concert begint om 20.30 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. 
Na afloop van het concert wordt de gasten een consumptie aangeboden onder 
begeleiding van sfeervolle muziek. 
Kaarten voor dit concert (10 euro, inclusief consumptie) zijn vanaf donderdag 
26 november verkrijgbaar in Maartensdijk bij de Primera en Kapper Stevens, 
beiden op het Maertensplein, in Bilthoven bij Boekhandel Jongerius op het 
Emmaplein en bij de Primera in de Kwinkelier en in De Bilt bij Huussen 
Euronics op de hoek van de Looydijk en de Hessenweg en bij boekhandel 
Bouwman op de Hessenweg.

Opbrengst Alzheimercollecte
Dementie: een ongeneeslijke hersenaandoening met dramatische 
gevolgen voor mensen met dementie en hun omgeving. Alzheimer 
Nederland werkt al 25 jaar aan een betere kwaliteit van leven van 
mensen met dementie én hun naasten. Door het subsidiëren van 
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulp en belangenbeharti-
ging. Van 9 tot en met 14 november 2009 collecteerden weer zo’n 
25.000 collectanten in het hele land om het werk van Alzheimer 
Nederland mogelijk te maken. 
De collecte in Maartensdijk en Hollandsche Rading heeft dit jaar 
1773,27 euro opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

TAX FREE
Nú uw fiets BTW vrij

dus 19 % korting!
Op onze gehele collectie.

(alleen uit voorraad)

WAAR KLANTEN, SERVICE EN EERLIJKHEID VOORAAN STAAN
Nootweg 37 • 1231 CP Nieuw Loosdrecht - Tel. 035 - 5827018
Maertensplein 25 • 3738 GM Maartensdijk - Tel. 0346 - 210097Loosdrecht - Maartensdijk

Proeven bij Landwaart
Zaterdag 28 november worden alle kerstgerechten smakelijk 
gepresenteerd bij Landwaart op het Maertensplein. U bent de gehele 
dag van harte welkom om het lekkers te bekijken en te proeven. Het  
culinaire team van Landwaart zal uw vragen graag beantwoorden.



Zij won de gedichtenwedstrijd met het 

thema ‘Afscheid van het leven’, die 

VTZ (Stichting Vrijwilligers Termi-

nale Zorg) De Bilt-Bilthoven ter gele-

genheid van haar 15-jarig jubileum 

had uitgeschreven. De jury, bestaande 

uit Inge Jansen (directeur Hospice 

Demeter), pastor Gerard Weersink en 

wethouder Herman Mittendorff, was 

unaniem van mening, dat van de 24 

inzendingen het gedicht van Iris eruit 

sprong.

Schuur

De bijeenkomst werd, omdat de plaat-

selijke VTZ niet over een eigen ruim-

te beschikt, gehouden in ‘De Schuur’ 

van Hospice Demeter. Iris bood Inge 

Jansen, Toon van Dam (voorzitter 

VTZ De Bilt-Bilthoven) en wethou-

der Mittendorff een grote poster aan, 

waarop haar gedicht en een schilderij 

van haar hand stonden afgebeeld. 

Alle ingezonden gedichten zul-

len worden gebundeld in een boek-

werkje. De winnares kreeg naast een 

mooi boeket en het juryrapport een 

vrijkaartje voor de voorstelling ‘De 

Afscheidsmonologen’, die dezelfde 

avond met ruim vijftig genodigden 

werd bezocht. Na de prijsuitreiking 

vertrok er onmiddellijk een reisbus 

met gezamenlijke gasten van VTZ De 

Bilt-Bilthoven en Hospice Demeter 

richting Soest. 

Oproep

VTZ De Bilt-Bilthoven start half 

januari 2010 met een training voor 

nieuwe vrijwilligers ter ondersteuning 

en aanvulling van mantelzorgers van 

terminaal zieken in de thuissituatie. 
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Vorig jaar maart is gluren bij de buren 

voor de eerste keer met veel succes in 

De Bilt gehouden. Tientallen bezoe-

kers zagen in verschillende huizen 

optredens van zangers, acteurs en 

musici terwijl er in de huizen en in 

de Werkschuit talloze kunstwerken te 

zien waren.

Gemeentebreed

Er wordt nu gezocht naar een aantal 

nieuwe locaties in De Bilt, Bilthoven, 

Maartensdijk, Westbroek, Groenekan 

en Hollandsche Rading. Het festival 

wordt gehouden op 13 en 14 maart en 

wordt georganiseerd door de Stich-

ting Kunst en Cultuur, de Werkschuit 

en de Muziekschool.

Mensen, die tijdens dit festival wil-

len optreden met dans, zang, toneel 

of poëzie kunnen zich aanmelden 

bij Marjan Nagtegaal via nagtegaal.

marjan@gmail.com. Zij die willen 

optreden moeten zich wel realiseren 

dat dit een festival is van en voor lief-

hebbers en dat er geen geld mee ver-

diend kan worden. De mensen van de 

huizen krijgen een tegemoetkoming 

in de kosten. Gehoopt wordt dat het 

13 en 14 maart 2010 weer een groot 

feest wordt met vele soorten muziek, 

optredens en veel kijkplezier. Geef u 

op als uw huis geschikt is om gasten 

te ontvangen en optredens te verzor-

gen of door zelf op te treden. Om te 

zien hoe het vorig jaar was: ga naar 

website www.glurenbijdeburen.punt.

nl Wat betreft beeldende kunst zijn er 

al teveel aanmeldingen en is er voor 

een enkeling nog slechts plaats. De 

sluitingsdatum voor aanmelding is 31 

december 2009.

Oproep voor gluren bij de buren
Gluren bij de buren is een festival van en voor (amateur) kunstenaars, zowel acteurs, musici als 

beeldende kunstenaars. Er wordt gezocht naar nieuwe locaties(huizen), waar de optredens plaatsvinden

en ook naar nieuwe performers.

In maart 2009 werd er ook gegluurd in/bij de buurt.

Dit jaar mag de organisatie zich 

wederom verheugen in een grote 

belangstelling: er zijn meer dan 40 

inschrijvingen. Ruim 80 muzikan-

ten zullen voor het voetlicht treden: 

solisten (dwarsfluit, klarinet, trompet, 

saxofoon, panfluit, viool, piano en 

zang) en ensembles (o.a. zang, fluit, 

strijkers en saxofoon).

Een deskundige jury zal de inzendin-

gen beoordelen op techniek, articu-

latie, zuiverheid, algemene muzikale 

uitvoering en de muzikale presta-

tie als geheel. Voor de verschillende 

leeftijdscategorieën en groepen zijn 

diverse prijzen beschikbaar. 

De Muziek Marathon Maartensdijk 

wordt mede mogelijk gemaakt dank-

zij een bijdrage van diverse sponsors. 

Ook de gemeente De Bilt maakte 

dit door een speciale financiële bij-

drage mogelijk. In de pauze tijdens 

het juryberaad (ca 17.00 uur) wordt 

een pauzeoptreden verzorgd door de 

bigband van de Biltse Muziekschool 

o.l.v. Martin de Boer. Ook een tweetal 

winnaars van 25 jaar geleden zal een 

muzikale bijdrage verzorgen.

Muziekmarathon Maartensdijk
Op zaterdag 28 november a.s. wordt in De Vierstee aan de Nachtegaallaan te Maartensdijk 

de 25ste editie van de Muziekmarathon Maartensdijk gehouden. Het evenement wordt om 12.15 uur 

geopend door wethouder dr. Herman Mittendorff. De toegang voor het publiek bedraagt 3 euro 

(kinderen 1,50 euro) per persoon.

Een optreden uit een vorige jaargang.

De schrijflessen 
van Nelleke Noordervliet

door Sylvia van der Laan

Nelleke Noordervliet vertelde op 19 november bij het RIVM hoe ze ertoe 

gekomen is haar nieuwste boek Zonder noorden komt niemand thuis te 

schrijven. Het Schrijverspodium, bestaande uit Bouwman Boeken, de 

bibliotheken De Bilt, de Stichting Kunst en Cultuur en het RIVM, had de 

schrijfster uitgenodigd. Oorspronkelijk zou de lezing in de grote zaal plaats-

vinden, maar door het tegenvallend aantal bezoekers was uitgeweken naar 

een kleinere zaal. Noordervliet beschreef het schrijfproces als volgt: ‘Het 

begint met een verhaaltje. Net als het ontkiemen van een bruine boon en, 

net al bij bonen, niet iedere bruine boon lukt’. 

Het idee voor haar nieuwste boek is ontstaan in Canada, waar ze met haar 

man langs de kust zeilde. In een plaatselijk café zag ze op het prikbord een 

vergeeld pamflet met ‘missing’: twee jaar geleden was Beverley Walker uit 

wandelen gegaan in de natuur en nooit meer teruggekeerd. Dit thema fasci-

neerde Noordervliet en dat was de kiem voor haar roman Zonder noorden 

komt niemand thuis. Een groot deel van het publiek bestond uit vrouwen 

die lid waren van leeskringen en 

het boek van Noordervliet hadden 

gelezen of op de lijst hadden staan. 

Opvallend was dat er ook een aantal 

mannen aanwezig was. De motivatie 

van de mannen om te komen was 

anders dan die van de vrouwen: één 

man werkte bij het RIVM en een 

ander deelde de interesse voor de 

Canadese natuur met de schrijfster. 

Deze laatste man had wel opdracht 

gekregen van zijn vriendin om het 

boek te laten signeren door Nelleke 

Noordervliet.

Een onderonsje met lezer en schrijfster.

Winnares gedichtenwedstrijd jubilerende VTZ
’Het taalgebruik is authentiek, de gevoelens die verwoord worden, zijn herkenbaar en het gedicht is voor 

zowel de stervende als de achterblijvers troostend’. Deze lovende woorden vormen slechts een greep uit het 

juryrapport over het gedicht ‘Ik ga naar huis’ van Iris van Haaren uit Bilthoven. 

Ik ga naar huis,

vandaag is het zover.

Ik laat mijn lichaam los,

zeg het warm gedag.

Bedankt lief voertuig.

Dit is mijn grootste reis,

terug naar jou, mijn lieve schoot.

Ik ga niet dood,

maar stap in ander leven.

Ik ga naar huis,

ik zeg je gedag, geen vaarwel.

Ik zal nog dichter bij je zijn.

Je zult me dieper voelen

en begrijpen dat ik je nooit

zal verlaten,

geen minuut, geen seconde.

Alles wat ik nooit kon zeggen

- woorden schieten altijd tekort -

zal je voelen tot in lengte van 

dagen.

Ik ben dichter bij je

dan ik bij ons leven kon zijn.

Denk maar aan me, lief en veel,

dan zal ik je troosten

aan de binnenkant van je huid.

Nestel me als een warme kruik

in het lover van je buik.

Ik ga naar huis,

daar zal ik veilig zijn,

niet ver van je vandaan.

Niet nodig meer

het ego en mijn bestaan.

Treur niet te lang om mij.

verstrengeld zit ik in je

niet als last, zelfs niet als gedachte,

als liefde zit ik daar.

Omhels me maar.

"Ik ga naar huis" door Iris van Haaren

Iris van Haaren bood een grote poster aan, waarop haar gedicht en een schil-

derij van haar hand stonden afgebeeld.

Voor informatie: Wil Voorveld, tel.nr. 030 2740089 of Désirée Benders,

tel. nr. 030 2213920
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Sinterklaas op Planetenbaan
Woensdag 2 december van 14.30 tot 15.30 uur komt Sinterklaas en zijn 

Pieten naar het winkelcentrum. Sinterklaas maakt dan tevens de winnaars 

bekend van de ballonnenwedstrijd en deelt twee Nintendo Wii spelcompu-

ters uit.

Bij alle winkeliers op de Planetenbaan zijn kleurplaten beschikbaar voor 

kinderen van 0 tot 10 jaar. Haal er een op, kleur hem zo mooi als je kan 

en lever hem voor 2 december weer in. Je krijgt dan sowieso iets lekkers 

en de vijf mooiste kleurplaten worden bovendien beloond met een waarde-

bon van € 10,00. Ook deze prijswinnaars worden door Sinterklaas bekend 

gemaakt.

Pietenorkest op de Hessenweg
Afgelopen zaterdag kwam Sinterklaas met zijn gevolg aan in Winkelcen-

trum Hessenweg/Looydijk in De Bilt. Aanstaande zaterdag 28 november 

worden daar door de Pieten weer Pepernoten en ander strooigoed uitge-

deeld. Bovendien is er dan een Zwarte Pieten-orkest dat gezellige Sinter-

klaasliedjes ten gehore zal brengen. Er worden dan door een paar Zwarte 

Pieten waardebonnen uitgedeeld waar je een gratis cadeautje voor kunt 

ophalen bij een groot aantal ondernemers. Ook op 5 december zijn de 

Zwarte Pieten er weer.

Sint Nicolaasfeest Groenekan

Schoentjezetten

Vrijdagavond 27 november is er voor de kinderen uit Groenekan

In het dorpshuis de Groene Daan

De mogelijkheid om zijn of haar schoentje te zetten

Ik heb gehoord dat dit van 18.30 uur tot 19.30 uur kan

Dat je naam en leeftijd duidelijk in je schoentje staat moet je wel op letten

Ook gaan we dan taai-taaipoppen versieren

Met allerlei lekkere dingen

Alvast om een beetje feest te vieren

En misschien te oefenen sinterklaasliedjes te zingen.

Intocht van Sint Nicolaas

Op zaterdag 28 november a.s. om half twee

Komt de Sint weer aan bij het begin van de Oranjelaan

Hij brengt dan ook weer z’n pieten mee

Zorg dat jullie allemaal weer klaar staan

Hij zal dan weer in optocht met z’n schimmel door het dorp rijden

Naar het dorpshuis De Groene Daan

De zwarte pieten zullen hem daarbij begeleiden   

Via de nieuwe brug bij de Grothelaan

In het dorpshuis vieren wij met Sint Nicolaas het feest

Met een traktatie en wat pietendans en liedjes zingen

Hierop verheugen wij ons nog het meest

En misschien zijn de schoentjes ook nog gevuld met leuke dingen

Tot zaterdag

 Sint en zijn pieten

Sinterklaas in De Kwinkelier

In de stralende zon maakten honder-

den kinderen zaterdag 21 november 

bij het gemeentehuis in Bilthoven 

de intocht van Sinterklaas mee. Sint 

kwam vergezeld door tientallen muzi-

kale en sportieve pieten per koets 

naar Jagtlust. Onder luid gezang en 

muziek van de Koninklijke Bitse 

Harmonie werd de goedheiligman 

ontvangen door burgemeester Arjen 

Gerritsen, die heel blij was de Sint 

weer te mogen begroeten. 

Op het balkon van het gemeentehuis 

vraagt de burgemeester de kinderen 

of ze blij zijn dat Sinterklaas er is. Het 

oorverdovende JA geeft aan dat daar-

over geen twijfel hoeft te bestaan. De 

burgemeester vertelt de Sint dat de 

gemeente De Bilt een heel bijzondere 

gemeente is, omdat het de sportge-

meente van Nederland is geworden. 

Door massaal te springen laten de 

kinderen Sint zien hoe sportief ze 

zijn. Sinterklaas had het al gehoord, 

maar wil ook zien hoe sportief de 

burgemeester is. Die moet daarom 

wat zweetdruppels veroorzakende 

oefeningen doen. 

Natuurlijk horen er cadeautjes bij het 

feest. Sinterklaas krijgt van de bur-

gemeester bisschopswijn en schenkt 

hem op zijn beurt een fles met ‘een 

medicijn tegen de Mexicaanse griep’. 

Sint volgt vanuit Spanje de gebeurte-

nissen in De Bilt op de voet. ‘En er 

gebeurt hier nog wel eens wat.’ Hij 

noemt het gaslek in de Tuinstraat, 

maar de burgemeester verzekert Sin-

terklaas dat De Bilt een uitstekende 

politie en brandweer heeft. Sinter-

klaas heeft ook gehoord dat de bunker 

op Larenstein blijft staan. Als er een 

bestemming voor gezocht wordt heeft 

hij wel een idee. ‘Ik kan de ruimte 

heel goed gebruiken om pakjes op te 

slaan.’ [GG]

Sinterklaas wil bunker Larenstein
voor pakjesopslag

De vele toegestroomde kinderen zingen de Sint luid toe.

De burgemeester moet met een paar 

oefeningen bewijzen dat ook hij spor-

tief is.

Na afwezigheid van een jaar is de 

Sint weer teruggekeerd in Westbroek. 

Zoals gewoonlijk werd hij op het ter-

rein van Transportbedrijf van Keulen 

welkom geheten door Hanneke van 

Keulen zelf. Met veel enthousiasme 

had zij met de kinderen van tevoren 

de sinterklaasliedjes gezongen. 

Deze keer kwam de Sint niet zoals 

vorig jaar per koets maar in een 

prachtige oude Ford, bestuurd door 

de auto-Piet. Het paard had een dagje 

rust gekregen liet hij de kinderen 

en hun ouders weten. Opmerkelijk 

is trouwens dat steeds meer kinde-

ren zich bij de intocht verkleden als 

zwarte Piet. Nou ja, lang niet altijd 

als zwarte Piet want we zagen nog 

veel meer witte Pietjes. Sint gaf de 

kinderen een hand en daarna ging het 

in optocht naar het Dorpshuis. Voorop 

liep weer de combinatie Vrienden-

kring/Kunst & Genoegen. Opmer-

kelijk veel jonge muzikanten bij de 

muziek en dat is een leuk gezicht. Het 

hele korps speelde trouwens uitste-

kend de bekende sinterklaasliedjes, 

maar dan in marstempo. 

Dorpshuis

Na aankomst bij het dorpshuis kreeg 

voorzitter Arie de Bree van Vrienden-

kring van de Sint nog een presentje 

voor het orkest . De goedheiligman 

zei het wel te betreuren dat er geen 

majorettes meer voorop lopen bij de 

muziek. Tja, ook een echte kinder-

vriend heeft zo zijn speciale interes-

ses. Hierna konden de kinderen met 

ouders en grootouders naar de grote 

zaal van het dorpshuis. Daar werd het 

nog een gezellige boel. De kinderen 

werden eerst nog bezig gehouden 

door de clowns Jip en Maartje maar 

het werd pas echt feest toen ook 

de Sint zich weer bij de kinderen 

voegde.[MN]

Sint wordt welkom geheten door Han-

neke van Keulen.

Sint arriveert bij het Dorpshuis van Westbroek.

Sint weer terug in Westbroek

Ook in De Kwinkelier in Bilthoven liet Sinterklaas zich door enthousiaste 

kinderen verwelkomen.



De gehele zaterdagmiddag was het 

feest op het Maertensplein. Veel Pie-

ten deelden lekkers uit en op een mooi 

versierd podium dansten meiden van 

Gymma: de allerkleinsten, maar ook 

de selectiegroep en de meiden van de 

Twirlafdeling. De Brandweer moest 

opgeroepen worden om enige Pie-

ten te redden: zij zaten vast op een 

balkon, op drie hoog. Sint werd ver-

volgens welkom geheten door burge-

meester Arjen Gerritsen. Daarna ging 

Sinterklaas in een koets getrokken 

door twee paarden voor een toertocht 

door het dorp. De vele Pieten zagen 

er prachtig uit. Henny van Engelen 

vindt de gewone pietenpakken niet 

goed genoeg voor Maartensdijk en 

voorziet alle Pieten van een mooi 

zelfgemaakt pak. 
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De verdwenen pakjesboot 
in De Vierstee

Als Sinterklaas en Diego op een ochtend in de haven van Spanje aankomen, 

blijkt de pakjesboot al weg te zijn. Daarmee begint een race tegen de klok 

om de boot op tijd in te halen. Dat valt niet mee, want door toedoen van de 

boeven Joris en Boris zijn de pieten al een dag eerder naar Nederland ver-

trokken. Ook de kapitein van de pakjesboot denkt dat Sinterklaas gewoon 

aan boord is. De problemen stapelen zich als cadeautjes op als uitkomt dat 

twee kinderen zich aan boord verstopt hebben en zo per ongeluk meevaren 

naar Nederland. 

'Sinterklaas en de Verdwenen Pakjesboot' is opnieuw een leuk en super-

spannend Sinterklaasavontuur. Het verhaal begint aan de Spaanse kust en 

neemt ons mee door Spanje, België en Nederland met als eindstation de 

intocht van de pakjesboot in het mooie plaatsje Zuiderzee. 

De film is op woensdag 2 december a.s. in De Vierstee aan de Nachtegaal-

laan in Maartensdijk te zien. De aanvang is om 13.30 uur en kaarten zijn 

voor de voorstelling aan de kassa van De Vierstee te verkrijgen.

Sinterklaas in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Sint werd vervolgens welkom geheten 

door burgemeester Arjen Gerritsen.

Op een mooi versierd podium dansten meiden van Gymma: de allerkleinsten, 

maar ook de selectiegroep en de meiden van de Twirlafdeling.

SGP verzet zich tegen zondagse wielerronde
De tweede etappe van de Giro d'Italia in mei 2010 wordt een fraai rondje door de provincie Utrecht. 

Zondag 9 mei 2010 maakt de gemeente De Bilt deel uit van de route van wielerronde Giro d’Italia. De route 

loopt dwars door Maartensdijk. De gemeenteraadfractie van de SGP is hier fel op tegen en gaat daar a.s. 

donderdag in de gemeenteraadvergadering vragen over stellen.

Na een tijdrit op zaterdag 8 mei 2010 

in Amsterdam vertrekken de renners 

in de Giro d'Italia de dag erna vanuit 

de hoofdstad richting Utrecht. Het 

parcours van 209 kilometer voert 

via Weesp, Loosdrecht, Maartens-

dijk, Soest, Doorn, Leersum, Veenen-

daal, Rhenen, Amerongen, Wijk bij 

Duurstede, Houten, Nieuwegein naar 

Utrecht. In Utrecht worden de laatste 

30 kilometers verreden. De renners 

komen de stad binnen via de Euro-

palaan. Dan gaan ze via de Socra-

teslaan, Waterlinieweg, Rijnsweerd 

en de Berekuil naar de Biltstraat, 

Kruisstraat, Nobelstraat, Janskerk-

hof, Potterstraat, Lange Viestraat, St. 

Jacobsstraat, Oudenoord, Nijenoord, 

Royaards van den Hamkade, Marnix-

laan, St. Josephlaan, Cartesiusweg, 

Vleutenseweg, Hogeweidebrug, de 

busbaan door Parkwijk en dan via De 

Meern en Veldhuizen terug naar de 

stad via Papendorp en Kanaleneiland. 

Vandaar gaat het via de Beneluxlaan, 

het 24 Oktoberplein, de Weg der 

Verenigde Naties en de Graadt van 

Roggenweg naar de finish aan de 

Croeselaan.

Zondagsrust

De lokale SGP is niet alleen teleurge-

steld dat deze etappe door de provin-

cie Utrecht op zondag moet worden 

verreden, maar ook omdat er in de 

kern Maartensdijk al jarenlang een 

terughoudend beleid wordt gevoerd 

als het gaat om sport op zondag. De 

rust op zondag is een karaktertrek van 

Maartensdijk dat een groot deel van 

de inwoners koestert. Veel inwoners 

uit Maartensdijk en omgeving stellen 

een dergelijke wielerronde op zondag 

daarom helemaal niet op prijs. De 

Biltse SGP-fractie vraagt het Col-

lege van Burgemeester en Wethou-

ders alles in het werk te stellen om 

dit evenement uit Maartensdijk te 

weren. Fractievoorzitter Johan Sloot-

weg: ‘De mogelijkheid om tegen dit 

evenement in verweer te komen is 

er. Staatssecretaris Bussemaker heeft 

op Kamervragen geantwoord dat een 

gemeente de mogelijkheid heeft een 

dergelijk evenement op zondag te 

verbieden’.

Wanneer het College hier anders dan 

gewenst mee omgaat, is de SGP-

fractie benieuwd naar de stappen die 

ondernomen worden om ervoor te 

zorgen dat er tenminste een andere 

route wordt gekozen [HvdB]. 

Johan Slootweg op een gedeelte van het door de SGP ongewenste parcours 

op zondag 9 mei 2010 van de wielerronde Giro d’Italia. 

BZC Brandenburg Dames 2 

nipt verlies
Na een paar overwinningen op SG Haerlem 2 en BZPC 1 was afgelopen 

zaterdag de Snippen uit Amstelveen de tegenstander. Na een matig begin 

(3-1 achterstand) kwamen de dames, een mix van oud en jong, langzaam 

maar zeker terug in de wedstrijd. Via veel strijd en inzet en doelpunten van 

Brigitte Arijjansen en Lilian Yperlaan (ieder 2 keer) kwam de stand 4 - 5 

op de borden maar helaas bleef het hierbij. De dames kunnen nu vervroegd 

aan de winterstop beginnen en gaan in januari verder met hun competitie 

waarin ze nu net iets onder de middenmoot staan.

SVM tegen Het Andere Oranje
Woensdag 25 November is voetbalvereniging SVM gastheer voor de natio-

nale selectie van het Andere Oranje bestaande uit 24 talentvolle voetballers 

die spelen in de hoofdklasse van het amateurvoetbal of in het betaald voet-

bal. De selectie van het Andere Oranje is drievoudig Europees kampioen en 

start de voorbereiding voor deelname aan het WK in Zuid Afrika in 2010.

Eerder die dag is om 15.00 uur de centrale training en om 19.30 uur speelt 

Het Andere Oranje tegen de selectie van trainer Wout van Dronkelaar. De 

wedstrijd is gratis toegankelijk.

Afgelopen zondag deden maar liefst 9 teams van Femtastic mee aan de 

danswedstrijd 'Shell we Dance' in Oisterwijk. Dare 2B Different behaalde 

's ochtends en 's middags de 3e prijs in categorie 4, niveau B.

Teams Femtastic in de prijzen

Open
Dartsavond

SVM
Vrijdag 27 november a.s. is er weer 

een vrij toegankelijke Dartsavond 

in het paviljoen van SVM aan de 

Dierenriem te Maartensdijk. De 

wedstrijdzaal is open om 20.00 en 

de avond begint om 20.30 uur.

Judotoernooi

Judokan
Zaterdag 28 november a.s. orga-

niseert Judokan in De Vierstee te 

Maartensdijk van 9.00 uur tot 12.30 

uur een vrij toegankelijk toernooi. 

Salvodames zetten zegereeks voort
Het belofteteam moest aantreden in Amersfoort tegen Wilhelmina. Dit 

team staat 1 punt achter Salvo en zou bij winst de plek van de Maartens-

dijkse dames overnemen. Zo ver liet Salvo het echter niet komen. De eerste 

set gingen de meiden furieus van start en liepen door o.a. de service van 

Suzanne van Leendert direct naar een 0-8 voorsprong. Dit verschil wisten 

de dames de gehele set vast te houden en wonnen met 18-25. De 2de set 

had Wilhelmina een groot deel van de set een overwicht. Dit kwam vooral 

omdat Salvo niet attent en scherp genoeg was en slecht serveerde. Door de 

onattentheid had het team extra last van de wat gladde vloer. Na de tweede 

time out bij 18-11 waren de dames weer bij de les en liepen punt voor punt 

in en kwam weer gelijk bij 24-24. Uiteindelijk won Salvo de set met 24-26. 

De 3de en 4de set was Wilhelmina een betere tegenstander. Maar Salvo was 

wel het betere team. Door onnodige fouten en slordig spel kon Wilhelmina 

in het spoor blijven maar de Maartensdijkse dames niet serieus bedreigen. 

De dames speelden soeverein de sets uit ondanks dat de tegenstander met 

een aantal tactische aanvallen de nodige punten wist te maken. Beide laatste 

sets werden echter wel gewonnen met 21-25. Door deze overwinning met 

4-0 is de dreiging van de Amersfoortse dames voorlopig afgewend. 

Overige uitslagen: dames: Oberon D3-Salvo D3: 2-3. Heren: Alfa Leos 

3-Salvo 1: 3-1.



Mooi poppen bad voor B.B. 

€ 8,50 incl. eendje + handdoek. 

Poppenwagen met popje erin 

(bijna nieuw) compleet. € 25,-. 

Poppenstoelen set ook kin-

derstoel, 2 stoeltjes + tafeltje. 

€ 12,50. Tel. 06-54665050

Pop met bril op. € 10,-. Lief 

popje in rose Maxi Cosy (bijna 

nieuw) € 15,- compleet. Tel. 

06-54665050

Zwart pak met gilet, maat 152 

met wit overhemd. € 50,-. Tel. 

0346-212874

Nieuwe kruiwagen vol verzinkt 

lekvrije band. € 45,-. Tel. 035-

5771208

Gezocht voor dame in Bilthoven 

met PGBudget een verzorgen-

de voor twee ochtenden in de 

week. Tel. 030 2292056. 

Thuis KAPSTER Karine ook 

voor epileren gezicht en wenk-

brauwen. Tel. 0346-211141

Avondje weg en oppas nodig? 

Meisje van 15 wil graag (in 

Groenekan) oppassen. Bel na 

17.00 uur 0346-213204

SANDISC 8gb, in Maartensdijk 

in de buurt van de Dierenriem. 

Tel. 0346-212774

Fietssleutel aan blauwe ANWB-

hanger gevonden; vrijdag 20 

nov.  aan het begin van de 

Prinsenlaan. Tel. 0346-212963

Te huur grote LOODS 

(13x13m) te Westbroek vlakbij 

A27. Tel. 06-51157688

Thuis KAPSTER Karine, het 

gemak van thuis de kwaliteit 

van de kapsalon. Tel. 0346-

211141

Voordelig en goed geknipt bij 

BETTY’S CORNER!

Speciale 65+ tarief en knip-

kaartsysteem met 10e knipbe-

handeling gratis! 

Elke vrijdag en zaterdag bij 

“Kapper Hans” in Maartensdijk! 

Reserveer nu vast voor de feest-

dagen! Bel voor info. of een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iedere 

gewenste hoeveelheid. We heb-

ben er bergen van. Stal Arends, 

Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 

Tel 06-54753516
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Blank houten BUREAU 

150b x 78h x 75d. € 75,-. Tel. 

06-27117680

Oud Hollandsche holle kantpan 

links, 9 stuks tegen bosje bloe-

men. Tel. 06-54362322

All-in-one Canon kleurenprin-

ter Smartbase MP730 met extra 

originele inktpatronen: € 45,-. 

Tel. 0346-213190

Paardenpuzzel 1000 stukjes, 

nog in folie € 2,-. Spel Achmea 

Kennisquiz 12+, nog in folie € 

2,-. Tel. 0346-213190

Skibroek met schouderban-

den zwart, maat 140, merk  

Chamonix € 10,-. Nog een 

merk Etirel € 8,-. Tel. 0346-

213190

Spel Wilem Wever 8+. € 3,-. 

Spel Stapelwoord 9+. € 1,-. Tel. 

0346-213190

Siemens inbouwkoelkast, 3 

sterren, 152 l. met vriesvak 

€ 50,-. Siemens inbouwvaat-

wasmachine "Lady Plus" 

€ 50,-. Bellen vanaf 28/11 - 

0346-213528

Zanussi " built in" afzuigkap 

60 cm. breed € 50,-. Daalderop 

close-in boiler, 15 l. € 50,-. 

Bellen vanaf 28/11 - 0346-

213528

Junker (grote) inbouwoven 

met draaispit, grillfunctie en 

toebehoren, 60x60cm € 50,-. 

2 carousselkasten  € 25,00 

per stuk. Bellen vanaf 28/11 - 

0346-213528

Stalen kast met twee deuren 

en legplanken - 2mx1mx0,50m. 

Gratis af te halen. bellen vanaf 

28/11 - 0346 213528

Blauwe Ecco schoenen mt. 

40 met veter. € 50,-. Tel. 

06-48732285

Lide Wheels zwart met licht.

€ 5,-. Tel. 0346-214178

In Line Skates Nijdam,  maat 

40 z.g.a.n. € 40,-. Tel. 0346-

214178

Paarse Didle/Didelier klok. € 

4,50. Tel. 0346-214178

In Line Skates, maat 37, 1 x 

gebruikt + beschermers. € 40,-. 

Tel. 0346-214178

Org. Baby Born pop, met 

mooie kleding aan. € 19,50. 

Org. B. B. poppenwagen. € 

19,50. Org. B.B. Maxi Cosy. € 

12,50. Orig. B.B. Box (hout). € 

17,50. Orig B.B. Kinderstoel. 

€ 19,50. Alles in nieuwe staat! 

Tel. 06-54665050.

Te koop aangeboden

Nootjes

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

geleverd worden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adverteren met een Nootje

1

2

3

4

5

6

7

Kruis de betreffende rubriek aan:

Te koop aangeboden

(particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van  De Vierklank kunnen artikelen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

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

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

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK

GRUTTOLAAN 18 Tel. 0346-212267

Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 

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

Onderdelen uit voorraad leverbaar

Ook op telefonische afspraak 90% dezelfde dag klaar.

Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 

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

afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 

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

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

06-54967985

MeVo tapijt en vinyl. Het adres voor topkwaliteit 

Tapijt, Vinyl, Carpetten en Matten

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

Kom kijken en proeven op de WINTER DEELDAGEN!

Meerdere Groenekanners presenteren u een gevarieerd en origi-

neel aanbod aan groen- en woondecoraties, lekkernijen, antiek 

zilver en sieraden op de sfeervolle deel van onze boerderij. 

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

ber 10.00 - 16.00 uur, Groenekanseweg 51 in Groenekan.

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

verkamer.nl

TE HUUR: ca 2000 m2 verharde opslagruimte gelegen bij de 

rondweg Utrecht-Noord tussen de A27 en A2. Dus goed bereik-

baar. Ook voor u transport voor aan- en afvoer. Heftrucks en 

kraan aanwezig. Info: 06-53260150. Tevens verhuur van 20 ft 

opslagcontainers.

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Gevonden

Diversen

Nootjes per e-mail*

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

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

Nieuwe Prins bij 
de Weergodden

Alexander Kraak is de nieuwe Prins bij de Weer-

godden. Hij zal regeren onder de naam Prins 

Neptunus den Vijfde en zijn partner Lonneke zal 

hem als Hofdame terzijde staan. Jesse Agterberg 

is de nieuwe Jeugdprins, die samen met Marloes 

Kragtwijk als page bij de jeugd zal voorgaan in de 

carnavalsvreugde.

Carnavalsvereniging De Weergodden begonnen met 

de Prinsenbekendmaking op zondag 15 november 

in het H.F.Witte Centrum hun 41e seizoen. De grote 

Prins Alexander Kraak is de 41ste Prins van De 

Weergodden. Hij is 33 jaar oud en is ondernemer 

van het vervoersbedrijf Alex Kraak Logistics. De 

leus van Neptunus den Vijfde is:’Neptunus den vijf-

de gaat stomen voor een carnaval van je dromen’.

De jeugdprins, Jesse Agterberg is de 39ste Prins van 

de Weergodden. Hij is 9 jaar en zit in groep 7 van 

de Michaelschool. De leus van de nieuwe jeugd-

prins is: ‘met Prins BARN de 39e en Page Marloes 

aan zijn zij vieren we een knallend feest en maken 

iedereen blij’.

Na het officiële gedeelte kwam het feest weer op 

gang met muziek van Hofkapel De IJsbrekers, dans 

van de Windstootjes en D.J. Ben Korver. Door de 

kinderen en hun ouders werd enthousiast polonaise 

gelopen in de goed gevulde zaal van het H.F. Witte 

Centrum.

Voor verdere info van De Weergodden, Henk Nur-

mohamed, e-mail: h.f.nurmohamed@planet.nl

Prins Neptunus den Vijf-

de en zijn Hofdame.

Jeugdprins Jesse Agter-

berg en Page Marloes.

Honderden lieten zich prikken

je zag sommigen wel even slikken

maar dan zuchtten ze diep

want toch liever geen griep

hoewel er ook zijn die ‘t vertikken

Guus Geebel Limerick

De Vierklank verschijnt sinds oktober in de hele gemeente.
Wij zijn nog op zoek naar een aantal bezorgers die ons team 
komen versterken. 

Haal een frisse neus op woensdagmiddag. Vul je zakgeld aan 
en bezorg De Vierklank bij jou in de buurt. De kranten worden 
bij je thuis aangeleverd.

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

Geschikt voor jongeren tot 65+

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

Stuur een mail of bel.
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Sportagenda
Badminton

27/11 - 19.30u SV Irene 1 - Flying Shuttle 57 1

Korfbal

28/11 - 18.15u Tweemaal Zes 2  - Unitas 2

28/11 - 20.00u Tweemaal Zes 2  - KVS 1

Voetbal

28/11 - 15.00u FC De Bilt za.1 - Bloemenkwartier 1

28/11 - 14.30u SVM1 - Posthoorn 1

28/11 - 11.30u SVM2 - Jonathan2

29/11 - 14.00u FC De Bilt zo.1 - SO Soest 1

Hiervoor reisde de ploeg af naar Delft 

voor het duel tegen Excelsior; geen 

onbekende voor Tweemaal Zes. Vorig 

jaar miste deze ploeg op een haar na 

de tweede plaats in de Hoofdklasse. 

Dat Excelsior kwaliteiten heeft liet 

het zaterdagavond bij vlagen ook 

zien. In een wedstrijd die nooit echt 

een wedstrijd is geweest won de 

thuisploeg verdiend met 25-14.

In sporthal De Buitenhof startte 

Excelsior de wedstrijd strijdvaardig 

en in een hoog tempo. Aanvanke-

lijk leek Tweemaal Zes hierin mee 

te kunnen, aangezien er snel een 

2-2 stand op het scorebord stond. 

Daarna was het Excelsior dat afstand 

nam. De ploeg uit Delft liep snel uit 

naar een voorsprong van vier punten. 

Veel doelpunten kwamen voort uit 

te zwak verdedigen aan Tweemaal 

Zeszijde, hetgeen resulteerde in een 

aantal gemakkelijke Excelsiortreffers 

uit stilstand. Daarnaast werd in de 

eerste helft snel de verhouding spel-

hervattingen en vrije ballen duidelijk 

in dit duel, maar dat deed niets af aan 

het eigen te matige optreden. Toch 

wist Tweemaal Zes in de eerste helft 

enigszins mee te scoren wat resul-

teerde in een 14-9 ruststand in het 

voordeel van Excelsior.

Na de thee

De tweede helft wilde Tweemaal Zes 

goed starten om weer aansluiting te 

vinden, maar het was juist Excel-

sior dat op simpele wijze weer het 

eerste doelpunt wist te produceren: 

15-9. Nadat de thuisclub in korte tijd 

deze voorsprong wist uit te bouwen 

naar 18-10 was de wedstrijd defi-

nitief gespeeld. Er gelukte weinig 

meer bij Tweemaal Zes, waardoor 

Excelsior telkens snel in balbezit wist 

te komen. 

Achtereenvolgens werden Carlijn 

Vos, Wouter en Maarten van Brenk 

naar de kant gehaald en vervangen 

door Anouk van Breda, Tim Meijers 

en Ardjan Drost. Excelsior speelde de 

wedstrijd twee tandjes minder scherp 

uit en begon ook de nodige passfou-

ten te maken. De thuisploeg kon zich 

dit permitteren. De wedstrijd eindigde 

uiteindelijk in een 25-14 overwinning 

voor Excelsior.

Deze nederlaag was een terechte voor 

Tweemaal Zes en eentje die liet zien 

wat Hoofdklasseniveau wekelijks 

betekent. Aankomend weekend komt 

KVS uit Scheveningen op bezoek in 

Maartensdijk en dat zal wederom een 

zware wedstrijd worden. Deze ploeg 

kreeg vorig seizoen twee kansen om 

naar de Korfbal League te promo-

veren, maar wist deze niet te pak-

ken. Daarvoor speelde KVS eerder al 

een jaar in de Korfbal League, maar 

degradeerde dat seizoen. Voor trainer 

Gert van den Brink is het zaak om 

aankomende week zijn ploeg weer 

op scherp te zetten, zodat er weer een 

goede wedstrijd neer gezet kan wor-

den. De aanvang is om 20.00 uur

Tweemaal Zes verliest 
van beter Excelsior

Na een prima zaalstart vorige week in Maartensdijk tegen SKF, was het de vraag of Tweemaal Zes 

deze lijn door kon trekken. 

Trainer/coach Gert van den Brink geeft de laatste instructies voor de 

wedstrijd aan zijn ploeg.

DOS had deze week Danny Lam in 

de gelederen, omdat Rik Nap de hele 

week ziek op bed gelegen had. Het 

was niet te zien dat Danny nog een 

junioor is, want hij speelde gemak-

kelijk mee, had zeer veel ballen onder 

de korf en was daardoor een belang-

rijke schakel in het vak. 

DOS begon voortvarend en stond 

na 1 minuut op een 1-0 voorsprong, 

maar gaf die ook weer snel uit han-

den. Hierna ging DOS geconcentreer-

der verdedigen en hield het de deur 

aardig op slot. DOS kon echter wel 

doorgaan met scoren en wist zo de 

stand naar een relatief veilige marge 

te brengen. Hierna brak er een aan-

vallend moeilijke fase aan, waarin er 

korte aanvallen gespeeld werden en 

veel en snel balverlies was. Hierop 

stond de verdediging echter als een 

blok en werd de bal continu snel 

onderschept en weer terug naar de 

aanval gespeeld. De rust werd bereikt 

met een tussenstand van 9-3 in het 

voordeel van DOS.

Na de rust was het hek van de dam. 

DOS had SGV verdedigend helemaal 

onder controle, waardoor SGV niet 

aan goed aanvallen toekwam. SGV 

wist enkel door 1 strafworp te scoren. 

Aanvallend werden mooie aanval-

len van DOS afgewisseld met prima 

doelpunten. DOS was heerlijk zuiver. 

Passes vanuit de verdediging werden 

zelfs afgesloten met een doelpunt. 

Ook waren er mooie acties waarin 

goed gekeken werd naar de posities 

van de verdedigers, om vervolgens 

genadeloos raak te schieten. 

Ook junior Robin de Rooij mocht 10 

minuten in het veld meegenieten in 

het succes en zijn eerste schotpoging 

was ook meteen raak. DOS bleef ook 

doorgaan tot de laatste minuut en 

vandaar ook dat de 25 werd gehaald. 

Opnieuw complimenten voor de 

ploeg, want het was heerlijk om te 

zien hoe er gespeeld werd, maar voor-

al ook hoe het plezier van iedereen 

afspatte. Hopelijk heeft het in grote 

getale opgekomen DOS publiek er 

ook weer van genoten.

Volgende week speelt DOS uit tegen 

Reehorst en zal het opnieuw goed bij 

de les moeten zijn.

Heerlijk avondje voor DOS
Afgelopen zaterdag moest DOS aantreden tegen SGV, dat vorige week verloren had, 

maar wel 21 doelpunten had gescoord. DOS was dus op de hoede.

DOS heeft ook zijn tweede wedstrijd 

gewonnen. Het Culemborgse SGV 

werd door een oppermachtig DOS 

volledig weggespeeld wat resulteerde 

in een 25-4 eindstand. (foto Jeroen 

Kemp)

Op Voordaan bijna 
het licht uit…

In de play outs twee seizoenen geleden zorgden de mannen van Voordaan 

tegen hockeybolwerk Klein Zwitserland voor een daverende verassing die 

in heel hockeyend Nederland nagalmde. KZ degradeerde en Voordaan pro-

moveerde! In de derde beslissende wedstrijd was het om elf uur ’s avonds, 

nadat eerder op de avond het licht was uitgevallen, dat de beslissende straf-

bal door Voordaan werd gemaakt. 

Jl. zondag stond de kraker weer op het programma maar nu in de reguliere 

competitie in de Overgangsklasse. Het werd na een enerverende wedstrijd 

een 6-2 overwinning zodat KZ nog nooit een punt heeft gepakt thuis tegen 

Voordaan. Heren 1 aanvoerder Maarten Groenen, twee seizoenen terug er 

ook bij, met een grote grijns op zijn gezicht:’: Ondanks dat we de lichtmas-

ten aan hadden leek in de tweede helft voor KZ het licht een beetje uit te 

gaan. Onze aanvallers waren in vorm en we liepen er regelmatig dwars door 

heen. Een verdiende overwinning op een voor ons toch speciale tegenstan-

der’. Heren 1 kwam op voorsprong door een corner van Maarten Groenen. 

Na de gelijkmaker was het Robert Paul Zeillemaker van dichtbij en weer 

Maarten Groenen (strafbal) die de 3-1 ruststand op het bord zetten. Na rust 

kwam KZ fel uit de startblokken maar door goed keeperswerk van ‘vader’ 

Wytse Engelsman bleef de aansluitingstreffer uit. Aan de andere kant was 

het de KZ goalie die zijn ploeg voor een grote nederlaag behoedde maar 

niet kon voorkomen dat het via goals van Sander Verlegh (dichtbij tipp in 

na assist Just), Just van den Broek (op rechts volledig vrij direct afrondend 

en Hans Claassen uiteindelijk 6-2 (strafcorner) werd. Coach Rob Bianchi: 

‘Een mooie wedstrijd en prima teamprestatie. We wisten dat KZ na rust fel 

uit de kleedkamer zou komen maar hebben die periode prima doorstaan. 

Iets nauwkeuriger in de afwijking had tot een monsterscore kunnen leidden 

maar hier kan ik ook mee leven!’. Volgende week speelt Heren 1 uit tegen 

nummer 2 Alkmaar en hoopt dan definitief aansluiting te vinden bij de play 

off plaatsen.

Just van den Broek van Voordaan houdt balbezit.

Shirtsponsor

SVM C1 is dankzij sponsor C1000 de Zeeuw (tweede van rechts, achterste 

rij) voorzien van een geheel nieuw tenue. (foto Jeroen Kemp)



‘Het blijft in de familie’ speelt zich 

af op het familielandgoed Monument 

House waar de misdadige notaris 

Mortimer Crayle en zijn secretaresse 

Zoe Mapleton de laatst overgebleven 

leden van de familie Tomb uitnodigen 

om over de verdeling van hun erfenis 

te praten. Crayle is er echter op uit het 

landgoed zelf in zijn bezit te krijgen. 

Daarvoor moeten wel alle rechtheb-

benden uit de weg worden geruimd. 

De manier waarop, met gifdrankjes, 

verdwijningen en mysterieuze sterf-

gevallen, zorgt voor veel spanning, 

humor en een verrassende ontkno-

ping.

Het stuk in twee bedrijven werd in vlot 

tempo voor het voetlicht gebracht in 

een tot in de puntjes verzorgd decor. 

Het tapijt op de vloer liep vanaf het 

podium door tot in de zaal. Dat gaf 

bezoekers nog meer het gevoel erbij 

te zijn. Dat gevoel werd nog versterkt 

doordat de doodgravers die af en toe 

moesten komen opdraven uit de zaal 

kwamen. Ook was er duidelijk heel 

veel aandacht besteed aan kostuums 

en grime. Na afloop kregen de acteurs 

en actrices een daverend applaus en 

werd regisseur Erica Vorderhake in de 

bloemetjes gezet. Jammer dat het stuk 

maar tweemaal is opgevoerd en niet 

op meerdere plaatsen in de gemeente 

te zien is.
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'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
3-12

Woe.
2-12

Vrij.
4-12

9,95Do.
26-11

Woe.
25-11

Vrij.
27-11

9,95

Biefstuk met champignons

of

Gamba's met groenten

en rijst

Rib-eye met pepersaus

of

Kabeljauwfilet

met mosterdsaus

Carla Heerschop is manager back-

office bij de bibliotheek. Zij stuurt 

een aantal medewerkers aan waar-

mee ze activiteiten ontwikkelt, maakt 

en onderhoudt voor groepen klanten. 

‘Daarbij moet je denken aan projecten 

voor het basisonderwijs, leeskringen 

of tehuizen.’ Na het verzoek van de 

winkeliers ging Carla Heerschop met 

enkele medewerkers aan de slag om 

de schrijversmarkt vorm te geven. 

Carla had bij een ander project al 

ontdekt dat er in de gemeente heel 

veel schrijvers wonen. ‘Dat varieert 

van illustratoren van kinderboeken tot 

puur wetenschappelijk werk en van 

alles en nog wat daartussenin. Boeken 

over Boeddha, management, eigen 

ervaringen, oorlogsverleden.’ Ze 

noemt het teveel om op te noemen.

Veel aanmeldingen

‘We hebben ruim vijftig adressen van 

schrijvers kunnen achterhalen.’ Carla 

Heerschop vroeg per brief wat ze 

van het idee vonden en of ze wilden 

komen. ‘Ik schreef, we geven u een 

tafeltje waar u uw eigen materiaal 

mag aanprijzen.’ Tot haar grote verba-

zing kreeg zij dezelfde dag al enthou-

siaste reacties terug. ‘We hebben nu 

ongeveer vijfentwintig aanmeldingen 

binnen en krijgen nog steeds e-mails 

van auteurs die hier hun werk willen 

verkopen en signeren. De schrijver-

smarkt hadden we niet gepland en is 

dus een activiteit die we er tussendoor 

doen. We proberen in elk geval een 

gezellige sfeer te creëren met koffie 

en thee. Het is de eerste keer, dus 

we tuigen het niet met van alles op. 

De ervaring die we nu opdoen kun-

nen we een volgende keer gebruiken 

om eventueel wat meer te doen. Het 

is voor ons echt een experiment. Er 

zijn al mensen die hopen dat het een 

jaarlijks terugkerend evenement gaat 

worden. Maar we moeten eerst maar 

eens kijken hoe het gaat lopen en of 

het publiek het ook leuk vindt.’

Tussen twee kaften

De criteria om mee te doen zijn vrij 

ruim. De schrijvers hoeven ook niet 

per se in de gemeente te wonen. 

Als er maar een relatie is. Marieke 

Henselmans bijvoorbeeld woont in 

Amstelveen maar haar ouders wonen 

hier. Het criterium om mee te doen is 

in ieder geval dat er iets uitgekomen 

moet zijn dat tussen twee kaften zit. 

‘Maar de bibliotheek is meer dan 

alleen boeken. We lenen ook dvd’s en 

cd’s uit. Daarom zijn muziekgroepen 

of iemand die individueel iets heeft 

uitgebracht op cd of dvd van harte 

welkom. In dit geval moet het dus in 

een cd-hoesje zitten. Als bijvoorbeeld 

het Smartlappenkoor iets op cd heeft 

uitgebracht is het van harte welkom 

om hun cd hier te verkopen en het 

liefst dan ook nog een optreden te 

verzorgen.’ 

Lezingen

Vijf van de aangemelde schrijvers is 

gevraagd een korte lezing houden. Dat 

zijn Bernard Schut, Hans Brugman, 

Marieke Henselmans, Dorien Quick 

en Leo Fijen, die vertelt over zijn 

nieuwe boek. ‘Het is heel divers’, zegt 

Carla. Marion Bloem en Ivan Wolffers  

hebben toegezegd zestig minuten te 

komen signeren. De lezingen worden 

in een aparte ruimte gehouden, want 

daar moet het rustig zijn. ‘Dit is de 

opzet van de schrijversmarkt. Nadere 

invulling wordt komende tijd bekend. 

Iedereen is in ieder geval op zondag 

20 december van 12.00 tot 17.00 

uur van harte welkom, al is het maar 

voor een kopje koffie of thee. Boeken 

halen en terugbrengen gaat die dag 

gewoon door. Tussen de kasten zetten 

we tafels neer waar schrijvers achter 

zitten.’ 

Meer informatie: Openbare Bibliothe-

ken De Bilt, Kwinkelier 20, 3722 AP 

Bilthoven, telefoon: 030–2299203. 

E-mail: c.heerschop@bibliotheekde-

bilt.nl.

Bibliotheek organiseert schrijversmarkt 
met lokale auteurs

door Guus Geebel

Tijdens de koopzondag in het centrum van Bilthoven op 20 december is op verzoek van de 

winkeliersvereniging ook de bibliotheek in De Kwinkelier geopend. Een aantal personeelsleden van de 

bibliotheek wilde daar alleen aan meewerken wanneer het niet alleen om het uitlenen en terugbrengen van 

boeken zou zijn. Ze stelden als voorwaarde dat er dan een aan de bibliotheek gerelateerd evenement aan 

gekoppeld moest worden. Dat is een schrijversmarkt geworden.

Carla Heerschop verwacht veel van het evenement.

U2-Concert
waar spektakel

Het U2-concert op 14 november in Het Nieuwe Lyceum is een groots 

succes geworden. Circa 200 mensen hebben genoten van de professio-

nele show die deze U2-band uit Zeist heeft neergezet. Het concert: In 

the name of love…live! draagt met recht deze titel.

Na een inleidend filmpje over misstanden in de wereld zat de sfeer er met-

een goed in met het nummer ‘Vertigo’. Met ondersteunend beeldmateriaal 

waarop delen van de songteksten waren afgebeeld, was de muziek ook goed 

te volgen voor mensen die niet zo bekend zijn met U2. De muziek gaat 

ergens over, met de beelden erbij kon aan de ontdekkingstocht begonnen 

worden.

Een interview met Bono, verwonderd over het kerstverhaal, werd op het 

scherm getoond. Zijn boodschap is duidelijk: ‘We moeten de hemel op 

aarde brengen en met ons allen werken aan een betere wereld, op macro 

en micro niveau. Bij de ballad ‘One’ deinde het publiek in het juiste ritme 

mee. Voor ‘Pride (in the name of love)’ hoorden we Martin Luther King’s 

beroemde toespraak ‘I have a dream.’ 

Na de pauze werd ‘Sunday Bloody Sunday’ heel mooi en ingetogen gezon-

gen. Ook zagen we Aung San Suu Kyi, de Birmese nobelprijswinnares voor 

de vrede op scherm, voordat ‘Walk On’ overtuigend werd neergezet. Het 

concert eindigde met ‘40’, een bewerking van Psalm 40. 

Dit concert, georganiseerd in samenwerking met de Raad van Kerken van 

gemeente De Bilt, de Katholieke en Protestantse kerken gezamenlijk, werd 

met passie gespeeld. Na een luid ‘We want more’ volgden twee toegiften, 

voordat de bandleden onder daverend applaus de bloemen in ontvangst 

namen. Het team dat dit concert samen met de band heeft neergezet kijkt 

terug op een zeer geslaagde avond. Zo waren veel dorpsgenoten bijeen bij 

een 'Magnificent concert'!

Boeiend en spannend optreden 
van Steeds Beter

door Guus Geebel

Ondanks de vele moorden werd er veel gelachen bij de komische thriller ‘Het blijft in de familie’. 

Toneelvereniging Steeds Beter bracht dit stuk op 21 en 22 november in de Biltse Muziekschool op de 

planken. Onder regie van Erica Vorderhake speelden de acteurs en actrices voor een in groten getale 

opgekomen publiek de sterren van de hemel. 

Een scene uit ‘Het blijft in de familie’.

De doodgravers moesten verschil-

lende keren in actie komen.
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