
Burgemeester Gerritsen opent de bij-
eenkomst en schetst in het kort wat 
tot nu toe is gedaan. Het gaat om 
de koers van de gemeente naar de 
toekomst. Obbe Norbruis en Wouter 
Guliker van het bureau Royal Has-
koning hebben daarvoor een aanzet 
gegeven. Wat verwacht de bevolking 
van de gemeente en hoe moet een en 
ander vorm krijgen. Elisabeth van 
den Hoogen is de gespreksleider van 
de avond. Norbruis en beleidsambte-
naar Trudy Maas van de gemeente De 
Bilt lichten de onderwerpen toe. 

Kwaliteiten
Onder de naam Het Bilts Debat vin-
den twee bijeenkomsten plaats, waar-
van deze de eerste is. Obbe Nor-
bruis vertelt over het nut van een 
ambitiedocument bij het streven naar 
een evenwichtige bevolkingsopbouw, 
behoud van het groen en behoud van 
de leefbaarheid. Hij geeft als voor-
beeld van hoe het niet moet de armoe-
dige omgeving van het station Hol-
landsche Rading. Norbruis mist daar 
voorzieningen die mensen graag zien 
als ze naar hun werk gaan of van hun 
werk komen, zoals een supermarkt. 

‘De Bilt is een prachtige gemeente 
met zeven toptroeven. De gemeen-
te ligt centraal, heeft verschillende 
landschappen, een verscheidenheid 
aan kernen, economische motoren in 
de omgeving, is nog een heel gave 
gemeente en bewoners hebben een 
bovengemiddeld inkomen.’ Trudy 
Maas noemt ook de cultuurhistorie, 

de sport en het onderwijs als punten 
waarmee de gemeente scoort. 

Rust en ruimte
‘Ik vind kleinschaligheid van de dor-
pen en de cultuurhistorie heel belang-
rijk. Dat is in Maartensdijk de samen-
bindende factor’, zegt Edwin Plug. 
Het versterken van lokale activiteiten 
in de dorpen vindt hij veel belangrij-
ker dan iets groots en duurs voor de 
gehele gemeente. ‘Dorpen hebben 
hun eigen dingetje, voor grote dingen 
gaan mensen naar Hilversum of De 
Bilt. Hij vindt daarvoor steun bij veel 
aanwezigen, die ook vinden dat het 
groen niet verrommeld moet worden. 
Er wordt aandacht gevraagd voor de 
agrarische sector en voor meer kunst 
en cultuur. Rust, ruimte en kracht in 
de kernen zijn de sleutelwoorden. Op 
een enkeling na bestaat geen behoefte 
aan een golfbaan in Maartensdijk 
en al helemaal niet aan een Airport 
Bilthoven, die in de getoonde video 
voorkomt.  Nico Jansen noemt duur-
zaamheid als heel belangrijk voor de 
gemeente. Obbe Norbruis concludeert 
dat mensen vinden dat het hier goed 
gaat en je eigenlijk niet veel moet 
veranderen. 

Onderscheiden
‘Waar willen we ons in onderschei-
den als gemeente.’ Norbruis denkt dat 

er iets vernieuwend moet gebeuren. 
‘Daar hoort het creatieve en oorspron-
kelijke bij, bijvoorbeeld op het gebied 
van gezondheid en sport. Bij inno-
vatie en creatie denkt hij aan kunst-
galeries, tuinarchitectuur, cultuur of 
spiritualiteit. Innovatieve industrie 
past misschien bij deze gemeente, 
maar waar gaan de mensen wonen, 
vraagt iemand zich af. Hebben we 
daar de grond voor. Het valt Norbruis 
op dat bordjes in de gemeente vooral 
wijzen naar recreatieplaatsen buiten 
de gemeente. Om op recreatief gebied 
wat te kunnen betekenen moeten er 
fietspaden zijn. Die lopen nu door de 
kernen en zijn eindeloos lang. ‘Zorg 
voor uitspanningen en stimuleer het 
landleven.’ 

Obbe Norbruis noemt de fietsroutes 
door Westbroek en Groenekan als 
voorbeelden van onveilige situaties. 
‘Als je als gemeente recreatie wilt 
bevorderen, dan moet je zorgen voor 
verbeteringen en keuzen doen. Hij 
noemt in dit verband ook het mooie 
leegstaande gemeentehuis in Maar-
tensdijk, waar Wim van Schaik wel 
een bestemming voor weet.

Het volgende Bilts debat is op woens-
dag 9 december in het H.F. Wittecen-
trum in De Bilt.
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OOK BEZORGSERVICE

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Hoe ziet de gemeente er in 2030 uit
door Guus Geebel

Uit alle delen van de gemeente waren bewoners op woensdag 3 december naar Maartensdijk gekomen om 
in Dijckstate met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de gemeente De Bilt. Aanwezigen 
gaven hun mening over de ideeën die werden gepresenteerd. Hun inbreng wordt meegenomen in Het Biltse 

Manifest dat vanaf maart 2009 beschikbaar komt.

Edwin Plug vindt dat de leefomgeving en eigen identiteit van de dorpen 
voorop moet staan.

Stapelwolken aan de Graaf Floris V weg (foto Annemieke van Zanten).

De natuur in ons hart
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P .K.N . - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk

14 december - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

14 december - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
13 december - 19.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit
14 december - 19.30 uur

Gezinsviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
14 december - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P .K.N . - Herv. Kerk Groenekan
14 december - 10.00 uur

Kand. P. van de Voorde, Kaatsheuvel
14 december - 18.30 uur

Kand. J.A.J. Pater, Veenendaal

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
( De Nijepoortschool)

14 december - 10.30  en 18.00 uur
Ds. J.D. Heikamp, Staphorst

N ed. Ger. Kerk Westbroek
14 december - 10.00 uur

Hr. A. van Hilten, U ithoorn
14 december - 18.30 uur

Ds. W.D. Duvekot, U trecht

P .K.N . - Herv. Kerk Westbroek
14 december - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

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

14 december - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer

14 december - 18.30 uur
Ds. P. de Jager, Lexmond
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Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

B E G R A F E N I S V E R Z O R G I N G

B. van N oort
Dag en nacht bereikbaar

Kerkdijk 63
3615 BB  Westbroek

0346 - 28 15 54 /  06 - 230 560 74

G e e n  c r e m a t i e

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel :  0346 281 71 1
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in:  Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/ Wilsbeschikking U itvaart 

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Volkskerstzang in Maartensdijk
Maandag 22 december 2008 zal in R.K. St. Maartenkerk aan de Nachte-
gaallaan in Maartensdijk voor de 41ste keer de Volkskerstzang gehouden 
worden. Als het weer het toelaat zal een koperensemble van Kunst & 
Genoegen buiten, verwarmd door vuurkorven en omringd door kaarslicht, 
de bezoekers muzikaal welkom heten vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur begint 
de Volkskerstzang. 

Al 41 jaar komen mensen, waaronder velen die normaal gesproken niet of 
nauwelijks in een kerk komen op de Volkskerstzang in Maartensdijk af. In 
een warme en een mooi in kerstsfeer aangeklede kerk kunnen bezoekers de 
traditionele kerstliederen uit volle borst en soms ook ingetogen meezingen. 
Naast het zingen door de bezoekers is er ook ruimte voor muziek en ( koor-)
zang. Medewerking wordt verleend door de C antorij van de Protestantse 
Kerk Maartensdijk en Hollandsche Rading, het Westbroekse gospelkoor 
Sparks of Joy, een koor van leerlingen van openbare basisschool De Kie-
vit en het gelegenheidsduo Lolita Hooglugt en Michaë la Bijlsma. Andere 
muzikale bijdragen zijn er van organist Jochem van der Waals, muziek-
vereniging Kunst & Genoegen, Marlies Dijkkamp, Anneke Griffioen en 
Miranda Kemp ( allen dwarsfluit) , C hantal de Ruijter ( trompet)  en Sander 
van der Weerd op trommel. 

Volkskerstzang in Westbroek
Op zaterdag 20 december 2008 vindt de jaarlijkse Volkskerstzang plaats in 
de Grote Kerk van Westbroek. Tijdens deze dienst, die om 19.30 begint, kan 
men de bekende kerstliederen ( mee-) zingen en luisteren naar declamaties en 
het kerstevangelie. Medewerking wordt verleend door het gospelkoor ‘Sparks 
of Joy’, muziekvereniging ‘Vriendenkring’ en kinderen van basisschool ' t 
Kompas.

Groenekan 
Op zaterdag 13 december haalt het 
Rode Kruis, afdeling Maartensdijk, 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U  wordt 
verzocht het papier vóór  9.00 uur 
gebundeld of in dozen aan de weg 
te zetten.

Maartensdijk 
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 13 december oud 
papier op in Maartensdijk. De papier-
wagens gaan om 9.00 uur rijden. U  
wordt verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Kerstzangdienst in Lage Vuursche
Zaterdag 20 december om 20.00 uur wordt in de Hervormde Kerk ( PKN)  in 
Lage Vuursche de jaarlijkse Kerstzangdienst gehouden met medewerking 
van het C hristelijk gemengd zangkoor ‘De Woudzang’ en organist Pieter 
van Dam. De plaatselijke Hervormde predikant ds. G.H. Kruijmer verzorgt 
een meditatief moment. Na afloop is er nog een moment van ontmoeting 
onder het genot van een kop koffie of thee.

Kerstzangavond in T ienhoven
Op vrijdag 19 december a.s. wordt in De Kerk aan de Laan van Niftarlake 
een kerstzangavond georganiseerd, waarbij de muzikale begeleiding in han-
den is van muziekvereniging Soli Deo Gloria. De voorzang start om 19.45 
uur en in de programmering zijn bekende kerstliederen opgenomen.

Geboren
4 december 2008

N iels
Zoon van Nils en

Magda van der Meijden
Nachtegaallaan 27

Maartensdijk

Geboren
1 december 2008

Lara
Dochter van Jan Willem en

Linda van de Pol.
Zusje van Lisa

Otto Doornenbalweg 7
Maartensdijk

Oud papier

Bedroefd en verslagen geven wij u kennis van het onverwachte heengaan 
van mijn geliefde echtgenoot, onze vader en opa

Sam Renes
* Maartensdijk, 1 april 1927 † U trecht, 6 december 2008

W ij z ijn dankbaar voor alles wat
hi j voor ons he eft betekend.

 Jannie Renes - de Bruijn
 Alex en Joke
 Sander
 L inda
 Y von en C orstiaan
 Petra en Anders
 B ob

C orrespondentieadres:
U itvaartverzorging H. Agterberg
t.a.v. familie Renes
Wolter Heukelslaan 50
3581 ST U trecht

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 10 december van 19.30 
tot 20.00 uur in U itvaartcentrum H. Agterberg, Wolter Heukelslaan 50 te 
U trecht ( bij de Maliebaan /  Oudwijk) .

De crematieplechtigheid zal donderdag 11 december plaatsvinden om 
11.00 uur in crematorium “ Den en Rust” , Frans Halslaan 27 te Bilthoven. 
Nadien is er gelegenheid samen te zijn in de ontvangkamer van het 
crematorium.



SWO De Zes Kernen De Bilt heeft 
als visie dat ze mensen ondersteunt 
in hun wens om zelfstandig te blijven 
wonen. Via het Welzijnswerk schept 
zij voorwaarden om aan die wens 
tegemoet te komen. Zij waakt ervoor 
dat maatschappelijke trends als eigen 
verantwoordelijkheid en zelfsturing 
door organisaties als excuus worden 
gebruikt om zo mensen maar aan hun 
lot over te laten.
Steeds vaker krijgen vrijwilligers van 
de SWO maar ook de mantelzorg-
consulenten en de adviseurs wonen, 
welzijn en zorg verhalen te horen 
over problemen die mensen hebben 
met het rond krijgen van en het ont-
vangen van Hulp bij het Huishouden. 
Bij de SWO bestaat het vermoeden, 
dat er meer problemen zijn dan offi-
cieel bekend is. De SWO wil zich in 

dit geval opwerpen als belangenbe-
hartiger. 

E nergie
Wouke van den Heuvel is adviseur 
wonen, welzijn en zorg en geeft als 
voorbeeld het verhaal wat zij onlangs 
te horen kreeg: ‘Een oudere dame 
uit De Bilt heeft na een operatie niet 
meer de energie om haar huishouden 
volledig zelf te regelen. Ze meldt zich 
aan bij het zorgloket van de gemeente 
en krijgt na drie weken een indicatie 
van 1,9 uur per week plus een boekje 
met namen van instanties die hulp 
kunnen leveren. Bellen levert niet het 
gewenste resultaat, de é é n zit mid-
den in een reorganisatie, de ander zit 
midden in de vakantietijd. Een derde 
wil wel maar haakt toch weer af. Tijd 
verstrijkt en na drie maanden wachten 

en bellen lukt het een instantie bereid 
te vinden om huishoudelijke hulp te 
verlenen. Over een eigen bijdrage is 
niets verteld of zijn de opmerkingen 
niet goed overgekomen. De rekening 
komt daarom dan ook onverwacht’. 

Oproep
Wouke van den Heuvel heeft al meer 
verhalen gehoord die hierop lijken. 
Graag komt ze in contact met mensen 
die soortgelijke, maar ook andere pro-
blemen rond Hulp bij het Huishouden 
hebben ervaren. ‘We zijn er niet op 
uit om mensen of organisaties zwart 
te maken. Wij willen graag weten 
welke problemen er zijn en wat er 
gezamenlijk aan gedaan kan worden. 
Alle betreffende organisaties hebben 
we inmiddels op de hoogte gesteld 
van dit onderzoek. De uitkomst wordt 

verwerkt in een rapport. De uitkom-
sten van het rapport willen we, indien 
de uitkomst is zoals wij verwachten, 
bespreken met alle betrokken orga-
nisaties samen, een groot rondetafel 
gesprek. Het resultaat van dat gesprek 
zou dan, wat ons betreft, moeten zijn: 
zelfstandig thuis te blijven wonen als 
dat gewenst is met hulp bij het huis-
houden als het nodig is’. 

Bellen of mailen 
Om een ( goed)  beeld te krijgen van 
de aard en de omvang van problemen 

hoopt Wouke van den Heuvel dat 
iedereen die niet of zeer moeizaam 
Hulp bij het Huishouden heeft kunnen 
regelen contact met haar opneemt. De 
resultaten worden anoniem verwerkt. 

Wouke van den Heuvel is te berei-
ken op woensdag, donderdag en vrij-
dag van 9.00 tot 13.00 uur in de 
Biltse vestiging van SWO De Zes 
Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6 in 
De Bilt, tel. 030 2203490 of e-mail 
w.vandenheuvel@swodebilt.nl.
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Inventarisatie problemen rond Hulp
bij het Huishouden

door M arijke D rieenhui z en

SWO De Zes Kernen De Bilt maakt zich de laatste tijd steeds meer zorgen om mensen die de dupe zijn 
geworden van de problemen rond de thuiszorg en dan specifiek de Hulp bij het Huishouden. Om de omvang 

en de aard van deze problemen te inventariseren gaat Wouke van den Heuvel bij mensen thuis langs. In 
het uiteindelijke samen te stellen rapport moeten aanbevelingen komen te staan waar de hierbij betrokken 

organisaties hun voordeel mee kunnen doen.

W ouke van den H euvel komt graag in c ontac t met mensen die problemen rond 
H ulp bij he t H uishou den he bben ervaren.

‘Ik kom even bij u zitten’, zegt de 
vrouw en ploft neer als iemand die 
zojuist een zware klus geklaard heeft. 
‘Vindt u het erg als ik een sigaretje 
opsteek, want daar heb ik nu wel even 
behoefte aan.’ Ik schud nee, want we 
zitten tenslotte buiten. Een beetje ner-
veus zoekt ze in haar tas naar de siga-
retten en een aansteker en begint dan 
wat gejaagd te paffen. Ik schat haar 
in de vijftig en voel dat er een verhaal 
inzit. ‘Ik kom net van mijn tante van 
drieë nnegentig. Wat kan dat mens 
zeuren en klagen. Ik ben helemaal suf 
gepikt.’ De vrouw neemt een flinke 
haal aan de sigaret en blaast de rook 
krachtig uit, als een zucht van ver-
lichting. ‘Ze is de oudste zuster van 
mijn overleden vader en de enige van 
die generatie die nog in leven is. Ik 
ga regelmatig bij haar op bezoek. Ze 
heeft wel een zoon, maar die woont 
al meer dan dertig jaar in Australië .’ 
Ze schudt haar hoofd, alsof ze haar 
zeurende tante weer voor zich ziet. 
‘Tante Wil is nog heel goed bij haar 
hoofd. Ze heet Wil, maar heeft ook 
een willetje. Als iemand zegt, je moet 
dit of dat, dan heeft ze haar antwoord 

steevast klaar. Ik moet niks. Nee, 
wat ze niet wil gebeurt niet. En dan 
moet je vooral niet zeggen dat je het 
beste met haar voor hebt.’ Ik glim-
lach en moet denken aan een kennis 
die regelmatig een oude tante naliep. 
Ouderenterreur noemde hij de manier 
waarop zij hem misbruikte. ‘Heeft ze 
verder geen hulp’, vraag ik. De vrouw 
schudt mistroostig haar hoofd. ‘Nee, 
dat wil ze niet. Ze heeft mij toch. 
Ach, ze is soms ook wel aardig, maar 
zoals vanmiddag kan ik er niet zo 
goed tegen. Staat de televisie op een 
zender waar het nieuws steeds maar 
weer herhaald wordt. Tien keer heb ik 
het voorbij zien komen. Er was een of 
andere moord gebeurd, maar zij ziet 
die moord tien keer en denkt dan dat 
het ook tien keer gebeurd is. Dat had 
je vroeger niet, zegt ze dan. Als ik dan 
zeg dat je vroeger ook geen televisie 
had waar je dat om de vijf minuten 
op zag, dan houdt ze haar mond en 
begint weer over ander leed.’ Ik hoop 
de vrouw te kunnen troosten door 
te zeggen dat het wereldje van haar 
tante natuurlijk erg klein geworden is 
en dat de televisie haar enige infor-
matiebron is. ‘Dat kan wel zijn, maar 
als ik een middag bij haar heb gezeten 
dan snak ik ernaar om op te stappen. 
Ik krijg eerst de vraag of ik al die 
programma’s waarover ze zich zo 
druk maakt wel gezien heb. Gelukkig 
niet denk ik dan. Net had ze het weer 
over het programma Opgelicht en al 
die inbraken die plaatsvinden. Ze zei 
dat ze vroeger de deur altijd open had 

staan en dat er nooit wat gebeurde. 
Toen ik zei dat er toen ook niets te 
halen was zweeg ze. Maar dan begint 
ze gewoon weer over wat anders.’ Ik 
zie het allemaal voor me en probeer 
de vrouw toch wat op haar gemak 
te stellen. ‘Is ze altijd zo geweest’, 
vraag ik. De vrouw lijkt na te denken. 
‘Ik weet het eigenlijk niet. Misschien 
is het toch het kleine wereldje waarin 
ze leeft. Maar als ze blijft zoals ze 
nu is, wordt ze vast honderd en dan 
heb ik nog heel wat te verwachten.’ 
De vrouw begint opeens te lachen. Ik 
kijk haar verbaasd aan. ‘Ze zei dat ze 
aan het nadenken was wat ze wilde 
gaan doen als ze honderd werd. Ik 
heb dus echt nog heel wat voor de 
boeg.’ Relativerend voegt ze eraan 
toe: ‘Maar wie weet hoe ik ben als ik 
zo oud ben.’

M aerten

Gemeente investeert in
vrijwilligerswerk, mantelzorg 

en participatie
De gemeente De Bilt wil vrijwilligerswerk en mantelzorg beter ondersteu-
nen en meer stimuleren. Wethouder Mittendorff maakte dit bekend tijdens 
een gemeentebrede vrijwilligersavond op 28 november jl. De wethouder 
laat het niet bij woorden. Eerder al nodigde hij betrokken partijen uit om 
tot gezamenlijke organisatievoorstellen te komen. 

De gemeente wil de ondersteuning van het vrijwilligerswerk de komende 
jaren verder uitbreiden, professionaliseren en verankeren. Bovendien haakt 
de gemeente aan bij het samen gaan van de ondersteuning voor het vrijwil-
ligerswerk met de ondersteuning voor mantelzorg, vrijwillige hulpverlening 
en participatiebevordering. De bedoeling is in overleg met de betrokkenen 
te komen met uitgewerkte voorstellen voor de meest geschikte organisatie-
vorm. De voorstellen worden eind maart 2009 aan het college aangeboden. 
Voordat de gemeente definitief besluit, krijgen maatschappelijke organisa-
ties en vrijwilligersorganisaties eerst nog  gelegenheid te reageren op de 
plannen van de gemeente.

Tijdens een Startconferentie op 27 november jl. hebben de betrokken orga-
nisaties de bestaande ondersteuning op een rij gezet, gediscussieerd over 
de plannen van de gemeente en aangegeven betrokken te willen blijven bij 
de ontwikkelingen. 

Wat ging vooraf?
Vanaf 2001 is de gemeente steeds meer gaan investeren in de algemene 
ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. In het internationaal 
jaar van vrijwilligers ( 2001)  werden o.a. cursussen aangeboden. In de peri-
ode 2002-2006 vond een gemeentelijk project vrijwilligerswerk plaats met 
als doel een impuls te geven aan het vrijwilligerswerk. Ondanks de tijde-
lijkheid van dit project kunnen vrijwilligers( organisaties)  tot op heden nog 
profiteren van: een collectieve vrijwilligersverzekering ( gemeente) , een 
vrijwilligersvacaturebank ( Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk) , coör di-
natie maatschappelijke stages ( stichting MeanderOmnium) , een makelaar/
beursvloer maatschappelijk betrokken ondernemen ( Stichting Samen voor 
De Bilt)  en een jaarlijkse vrijwilligersavond ( werkgroep Internationale 
VrijwilligersDag) .

Op ’ t bankje

Opsporing verzocht
Henk Schuller is de jongste zoon van oud-burgemeester Schuller van de 
voormalige Gemeente Maartensdijk. Hij is uit de nalatenschap van zijn 
vader in het bezit van een klein bronzen beeldje ( foto) , waarbij hij op zoek 
is naar ( de naam van)  de kunstenaar ervan. 
Zijn vader kreeg het beeldje bij zijn afscheid als burgemeester van Maar-
tensdijk in 1973.

Het beeldje is 27 cm hoog en weegt 5,5 kg en is van brons. Het beeldje is 
gesigneerd ( zie inzet) . Informatie ontvangt Henk Schuller graag telefonisch 
( 06 33726267)  of per e-mail henkschuller@gmail.com.



Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

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

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668
KOM LANGS EN MAAK KENNIS MET ONZE UITGEBREIDE COLLECTIE

GRATIS PARKEREN OP EIGEN TERREIN

06 - 53 14 67 733 

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Goudreinetten ............ héél kilo 0,59

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

Bistro krieltjes ......... 500 gram 0,99

Perssinaasappels ........ 2 kilo 1,49

Vers gesneden

Boerenkool
Mooie

Champignons 0,59
250 gram

doos 250 gram

Verse

Vers van de Traiteur

Alleen donderdag
Alle Rauwkostsalades .................................................

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

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

 ........................................................
200 gram

1,00

Voorgekoookte

De allerbeste

0,59
Vers gesneden Mooie

Champignons
Wij blijven onze PRIJZEN kraken!!!

- Witlof ham/kaas schotel ....................... 100 gram 0,79
- Pasta met zalm .................................... 100 gram 0,99
- Hazepeper

  Heerlijk met rode kool en puree ............ 100 gram 1,49

STUNT!!

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

407 XS 2.2 16V AUT, WIT, ZWART LEDER, CLIMATE C, CRUISE C,

RAD/CD, LMV, ABS, ESP, PARKEER HULP, AFN TREKHAAK, 68.000KM .............................. `04 €. 14.750,-

PEUGEOT

206 X-LINE 1.4 5DRS, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 95.000KM ..................  `03 €. 7.000,-

206 SW 1.6 16V AUT, GRIS ICELD, RAD/CD/NAV, ABS, ER, CV, SB, ESP, 32.000KM ............  `04 €. 9.250,-

207 1.4 16V XR, D BLAUW MET, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, 19.000KM ................................  `07 €. 12.500,-

307 SW 2.0 HDI 90PK, L GROEN MET, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV, 196.000KM ..............  `02 €. 6.950,-

307 BREAK 2.0 HDI NAV TECH, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV,

SB, RAD/CD/NAV, CRUISE C, 119.000KM ..............................................................................  `04 €. 7.950,-

406 2.0 16V BREAK, D GROEN MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 160.000KM ..........................  `01 €. 5.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO 160000KM

CITROËN PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,

ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM .................................................................................  `06 €. 15.950,-

CITROËN  C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, 73.000KM ............  `05 €. 14.950,-

CITROËN BERLINGO 2.0 HDI, ZWART, AIRCO, ER, CV, RAD/CD/NAV, 137.000KM ..............  `04 €. 6.250,-

CITROËN C5 2.0 HDI BERL, ICELAND BLUE, AIRCO, ABS, RAD/CD, 71.000KM ..................  `01 €. 5.750,-

CITROËN XSARA 2.0 16V VTS COUPE, ICELAND BLUE, ABS, RAD/CD,

CRUISE C, CLIMATE C, LMV, AIRBAGS, MLV, SPOILER, 56.000KM .....................................  `03 €. 7.450,-

RENAULT MODUS 1.6 16V AUT, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,

CRUISE C, RAD/CD, LMV, AIRBAGS, MLV, 3.300KM .............................................................  `07 €. 16.950,-

RENAULT SCENIC 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, 4ER, CV, SB, ABS, LMV,

MLV, TREKH, RAD/CD, CLIMATE C, HALF LEDER, 106.000KM .............................................  `02 €. 9.950,-

RENAULT VEL-SATIS 3.5 V6 AUT LPG G3, D GRIJS MET, LEDER INT, CRUISE C,

CLIMATE C, LMV, RAD/CD WISS/NAVI, AFN TREKH, REGENS, MLV, ABS, ..........................   €. 8.950,-

FIAT DOBLO 1.3 JTD, ZILV GR MET, SCHUIFD, ER, CV, SB, RAD/CD, 35.000KM .................  `07 €. 9.750,-

BUDGET CARS

PEUGEOT 106 SKETCH, ZWART, RAD/CD, NW APK, 93.000KM ..........................................  `99 €. 2.700,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540



Als de voordeur van Beautycenter 
Etoile openzwaait, straalt de warmte 
je al tegemoet. Niet in het laatst door 
de gastvrouw, die je jas ophangt en je 
meeneemt naar de huiskamer waar de 
open haard genoeglijk brandt. ‘Knus’ 
is het eerste woord dat je te binnen 
schiet na de weldadige entree. Het 
interieur nodigt uit om lekker met 
je benen op de bank te gaan liggen 
lezen, net als thuis. Zo zag Monique  
het ook voor zich, toen ze het ont-
werp maakte waarmee ze haar droom 
kon verwezenlijken. De droom, een 
eigen beautycenter, is uitgekomen, 
maar daarnaast is er een heerlijke 
sauna, waarvan je ook gebruik kunt 
maken als je geen beautyarrangemen-
ten hebt afgesproken. Andersom is 
het natuurlijk heel goed mogelijk om 
voor een enkele schoonheidsbehan-
deling of een eenvoudige manicure 
een afspraak te maken. Bij Etoile zijn 
ze heel flexibel en leveren ze graag 
maatwerk.

F ins
De sauna in Hollandsche Rading heeft 
alles in huis: Finse sauna, Romeins 
stoombad en infrarood sauna. Onder 
luxe massagedouches is het heerlijk 
toeven en sinds kort is er een tradi-
tionele dompelton ( Brrrrrrrr)  en een 
prachtige stortemmerdouche. Bij ons 
vorige bezoek in maart van dit jaar 
was de tuin nog niet af, maar nu ziet 
alles eruit om door een ringetje te 
halen. In dit seizoen wordt de tuin 
natuurlijk minder intensief gebruikt, 
maar je kunt evengoed buiten zitten 
onder de overkapping om uit te dam-
pen na een heerlijke saunagang.

Laagdrempelig
Ook voor verlegen mensen is sauna 
Etoile laagdrempelig. Wie liever niet 
in Adam’s of Eva’s kostuum van de 
faciliteiten gebruik wil maken, kan 
zonder problemen bikini of badbroek 
aanhouden. Ook kunt u de sauna voor 
uw intimi reserveren of een vriendin-

nenparty organiseren om eens heer-
lijk bij te kletsen. Op vrijdagavond 
kunt u altijd voor 30 euro p.p. na 
telefonische afspraak in de sauna 
terecht, maar ook bent u voor dat-
zelfde bedrag, van 9 uur ’s ochtends 
tot 16.30 uur ' s middags van harte 
welkom als er voldoende plaats is. 
Geen badjas, handdoek of slippers bij 
u?  Voor Etoile is dat geen probleem. 
Alles is te huur, zodat u niets mee 
hoeft te nemen. 

N ieuw
En nu is er nieuws waarvan Monique  
De Vierklank de primeur gunt: De 
introductie van de niet persoonsge-
bonden saunagezinskaart. Voor 270 
euro koopt u een saunaknipkaart voor 
10x saunagebruik. Er was al een 
gezinskaart voor de zonnebank, maar 
er bleek ook vraag te zijn naar een 
kortingskaart voor de sauna. Zo kunt 
u bijvoorbeeld vijf keer met z’n twee-
tjes gaan of tien keer alleen, om even 

rust te zoeken. 
Nieuw is ook de samenwerking met 
restaurant De Egelshoek. In het begin 
was het alleen mogelijk om in Etoile 
te lunchen, maar nu kun je heerlijk in 
je badjas bij Etoile blijven relaxen, 
terwijl je tegelijkertijd uit eten gaat. 
De nieuwe kok en gastvrouw José  
van de Egelshoek kunnen het heel 
goed vinden met Monique , wat voor 
de gasten van de beautysalon, vooral 
bij de verwenarrangementen, goed te 
merken is. Ook nieuw is het sauna-
compleet arrangement: een saunagang 
van 13.30 uur tot 22.00 uur inclusief 
hapjes, drankjes en diner voor slechts 

75,00 euro. In korte tijd zijn er veel 
mogelijkheden bijgekomen, maar de 
kleinschalige huiskamersfeer wordt 
angstvallig bewaakt, dus maximaal 8 
gasten kunnen tegelijkertijd genieten. 
Vooraf reserveren ( 035-5771228)  is 
dus absoluut noodzakelijk. Trouwens 
ook een leuk cadeau om te vragen 
voor de kerst of voor je verjaar-
dag, want Etoile heeft mooi verpakte 
cadeaubonnen ( vanaf 30 euro)  voor 
allerlei behandelingen en verwenar-
rangementen. ( Op de website vindt 
u veel meer informatie over allerlei 
arrangementen, zie
www.beautycenteretoile.nl)
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advertentie

Sauna ‘ E toile’ :  heerlijk genieten in
eigen omgeving.

door Annemieke van Zanten

Het is een miezerige, donkere dag als we naar de sauna in Hollandsche Rading gaan om een gesprek te 
hebben met Moniq ue Brave, eigenaresse van Beautyc enter ‘ E toile’ . Heerlijk zo’ n sauna dicht in de buurt. 

Ju ist op dit soort dagen krijg je behoefte om eens even lekker door en door warm te worden. De Hollandsche 
Radingers zijn te benijden met zo’ n faciliteit op loopafstand. De gasten komen echter uit het hele land en ze 
blijven terugkomen. Het geheim? De huiselijkheid en de kleinschaligheid, waardoor je je direct thuis voelt.

Schoonheidsspecialiste Samantha geniet even van de rust en de warmte in 
de Finse Sauna.

Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Het MS Fonds heeft het mooie bedrag van €1672 in gemeente De Bilt opge-
haald. Dankzij deze opbrengst kunnen we nuttige dingen doen é n regelen 
voor mensen met Multiple Sclerose ( MS) . Maar ook voor de mensen in hun 
naaste omgeving. Met uw hulp krijgen meer mensen met MS zicht op een 
toekomst. Multiple Sclerose is de meest invaliderende aandoening onder 
jonge mensen, zelfs kinderen, in Nederland. Helaas is het nog niet moge-
lijk om MS te genezen. Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose 
hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk 
onderzoek.

Een inwoner van Achttienhoven

kon het bijna niet geloven

hij zag deze week

een boek over zijn streek

en raakte daarvan ondersteboven

Guus Geebel Limerick

Mooi themanummer St. Maerten
door H enk van de B unt

Deze week is er weer een nummer van St. Maerten - het tijdschrift van de Historische Vereniging 
Maartensdijk - verschenen. Dit keer is het een themanummer, geheel gewijd aan het ontstaan van de 

gereformeerde kerk in Maartensdijk.

Het blad opent met een artikel van 
de Maartensdijkse historicus Anne 
Doedens. Hij beschrijft hierin wat er 
op landelijk niveau voorafging aan 
de strijd der Maartensdijkse vaderen 
voor een eigen gereformeerde kerk in 
het dorp. Doedens beziet de kerkelij-
ke situatie in de tijd van de republiek 
van de Zeven Verenigde Nederlanden 
gedurende de zeventiende en acht-
tiende eeuw. Aan het eind van de 
zestiende eeuw kwam er een eind 
aan de officië le status van de rooms-
katholieke kerk. Ook in Maartensdijk 
en Westbroek werden priesters predi-
kant. Deze heren werden goed in de 
gaten gehouden en soms op onoor-
bare praktijken betrapt. De komst in 
1815 van het koninkrijk van Willem 
de Eerste bracht weer nieuwe veran-
deringen. De koning bemoeide zich 
met de organisatie van de Hervorm-
de kerk. Naast de bevordering van 
het geloof moesten volksverlichting, 
publieke deugdzaamheid en liefde 
voor volk en vaderland worden gesti-
muleerd. De vroegere Maartensdijkse 
predikant ds. J.H van der Palm, later 
minister van Onderwijs en hoogleraar 
in Leiden verspreidde deze verlichte 
gedachten en bevorderde de invoer 
ervan. Rechtzinnige gelovigen van 
de oude stempel verzetten zich hier-
tegen en wensten uit de hervormde 
kerk te stappen. De afscheiding was 
ontstaan.

Zanting
In het tweede artikel van Harry Zan-
ting begint het verhaal ruim 170 jaar 
geleden. De burgemeester van Maar-

tensdijk zendt op 25 januari 1836 
een brief aan het provinciebestuur 
van U trecht waarin hij meldt dat er 
sinds enige tijd ongeoorloofde bij-
eenkomsten van meer dan twintig 
personen op de boerderij De IJzeren 
Mortier van Lambertus J. van Voorst 
aan de Dorpsweg plaatsvinden. Niet 
alleen Maartensdijkers, maar ook 
mensen uit Achttienhoven, West-
broek, ja zelfs uit U trecht bezoeken 
deze bijeenkomsten. De mannenbroe-
ders konden zich niet meer vinden in 
de vrijzinnige verkondiging van het 
Woord in de Hervormde kerk en wil-
den zich afscheiden. De burgemeester 
probeerde op allerlei manieren deze 
verboden bijeenkomsten te verhin-
deren. Dit was het begin van het 
ontstaan van de gereformeerde kerk 
in het dorp met in 1891 een eigen 
kerkgebouw aan de Dorpsweg. Zan-
ting beschrijft zeer nauwgezet deze 
strijd. Geformeerd onderwijs, de wil 
van de man, catechisatie, de jongelin-
genvereniging, armenzorg en toezicht 
op de kerkgang komen allemaal uit-

voerig ter sprake. Harry eindigt zijn 
bijdrage aan het begin van de 20ste 
eeuw en signaleert aan het eind van 
zijn artikel in deze eeuw de bouw van 
een nieuw kerkgebouw, de huidige 
Ontmoetingskerk aan de Julianalaan, 
de uittocht van de vrijgemaakten, de 
ontwikkeling van de schoolkwestie, 
de jongelingsvereniging en hoe finan-
cië le problemen werden opgelost. 

Mooie verhalen
Het themanummer in deze december-
maand bevat twee mooie verhalen, 
met vele oude foto’s, waarin uitvoerig 
wordt verteld over de sociale en ker-
kelijke ontwikkelingen in het dorp. De 
leden van de Historische Vereniging 
ontvangen het blad thuis. Belangstel-
lenden kunnen een los exemplaar 
voor zeven euro kopen bij kapper 
Hans Stevens aan het Maertensplein 
in Maartensdijk, de winkel van Van 
der Neut aan de Groenekanseweg 5 te 
Groenekan, bij Boekhandel Bouwman 
aan de Hessenweg 168 in De Bilt, in 
de winkel van Molen de Kraai aan de 
Westbroekse Molenweg in Westbroek 
en bij Rudi Tiessen, Spoorlaan 82 in 
Hollandsche Rading.

K unstsc hi lder D ic k van Vlaardingen 
koc h t in 1 9 8 1  h et negentig jaren 
eerder gebouwde eigen kerkgebouw 
van de Gereformeerden in M aartens-
dijk en noemde de aankoop ‘ Een 
gesc he nk uit de he mel. D at was de 
mooiste plek, die ik mij maar wensen 
kon om een atelier in te ric ht en. En 
pal naast de deur’ . (foto D ic k van 
Vlaardingen)



Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Vleesgroothandel Leylinde BV zoekt per direct:
Chauffeur, fulltime minimaal in het bezit van rijbewijs C, perfecte 

beheersing van de Nederlandse taal en service-gericht.
Wij bieden een baan in een klein � exibel team,

salaris volgens CAO Vleessector.
Indien u interesse heeft verzoeke uw c.v. te zenden naar:

Postbus 487 2400 AL ALPHEN AAN DEN RIJN.

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Bikeshop-Loosdrecht
oodweg 3  • 1231 CP  Loosdre ht

el. 035  5 2 0 1
www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

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

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

Boterstol
1000 gram

€ 9,95

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Mini ster 3 voor  3,95
Anemonen bos  3,95
Kerststukken v.a.  8,95

Kerstbomen vanaf  9,95
Kerstbomen gratis 

thuis bezorgd in Maartensdijk

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

Volop nieuwe 
sieraden en
haar byoux

voor de
feestdagen

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

OPRUIMING
20% KORTING*

VANAF DONDERDAG 11 DECEMBER
STARTEN WIJ MET ONZE

OP DE GEHELE NAJAAR/ WINTERCOLLECTIE VAN 

DAMES- HEREN- KINDER- EN BABYKLEDING.

*M.U.V. BASIS ARTIKELEN.

its sp ortits sp ort
N ieu w j aars

actie. . . . actie. . . . actie. . . .  

b e g i n  h e t  j a a r  g o e d ,  e n  t r a i n  6 m a a n d e n  l a n g  vo o r  9 9  e u r o .

( a l l  i n  a b o n n e m e n t  g e l d i g  va n  j a n u a r i  t o t  e i n d  j u n i )
d e ze  a ct i e  i s a l l e e n  g e l d i g  a l s u  zi ch  i n sch r i j f t  i n  d e
m a a n d  d e ce m b e r .

i t s sp o r t  g e e f t  a a n  a l  h a a r  t r o u w e  l e d e n  e e n  ca d e a u t j e .

i e d e r e e n  d i e  b i j  i t s sp o r t  t r a i n t ,  kr i j g t  2  co n su m p t i e  b o n n e n ,  
d e ze  ku n t  u  b e st e d e n  a a n  d e  b a r  vo o r  e e n  l e kke r e  d r a n kj e .
d e ze  b o n n e n  ku n t  u  o p h a l e n  a a n  d e  b a l i e  e n  i s a l l e e n  g e l d i g  
vo o r  d e  m a a n d  d e ce m b e r .
 
i t s sp o r t
i n d u s t r i e w e g  11 t e l :  06 46 10 46 00
m a a r t e n sd i j k e m a i l :  f a r i d a @ i t ssp o r t . n l

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

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl



De naam van de Zorgboerderij is 
een voor de familie logische keuze. 
De overgrootvader van Wim van 
Oostrum bewoonde de boerderij die 
verderop aan het zandpad in het land 
ligt. Binnen de familie heette deze 
boerderij Oud Toutenburg omdat er 
vroeger, tussen 1559 en 1580 ergens 
in de buurt het jachthuis stond van 
Frederik Schenk van Toutenburg, bis-
schop van U trecht. Toen de boerderij 
aan het begin van de Dorpsweg werd 
gebouwd kreeg deze logischerwijs 
de naam Nieuw Toutenburg mee. 
Een naam die Wouter van Oostrum 
daarom goed vond passen voor zijn 
Zorgboerderij.

Veeteelt en tuinbouw
De boerderij wordt nu nog gerund 
door Wim van Oostrum. Vijftien jaar 
geleden is hij met het houden van vee 
gestopt en stapte hij over op het kwe-
ken van bomen en struiken. Wouter 
van Oostrum zelf werkt in de bouw 

en speelt al twee jaar met de gedachte 
om de boerderij van zijn vader over 
te nemen. Niet dus om verder te gaan 
waar zijn vader stopt maar om over te 
stappen naar een Zorgboerderij. ‘Via, 
via kwam ik hiermee in aanraking en 
ben meerdere keren gaan kijken en 
praten bij verschillende zorgboerde-
rijen. Ook heb ik dagen meegedraaid. 
Het sprak me enorm aan: het is echt 
zinnig werk. Deze mensen zijn blij 
dat je ze helpt’. 

Stichting N ohé -Overstap
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
gaat zich richten op twee pijlers: een 
leerwerktraject en dagbesteding. Een 
leerwerktraject is er voor jongeren die 
door hun beperking nog niet in staat 
zijn om aan het gewone arbeidsproces 
deel te nemen. ‘Ze komen vaak net 
van school maar hebben meer tijd 
nodig om zich goed voor te bereiden 
op een goede werkplek in de samen-
leving. Die tijd en mogelijkheid wil 
ik ze graag bieden’, aldus Wouter 
van Oostrum. Bij het realiseren van 
een leerwerktraject wordt hij onder-
steund door de Stichting Nohé -Over-
stap. Deze Stichting werkt al 20 jaar 
samen met scholen voor voortgezet 
onderwijs, praktijkonderwijs, ZMLK 
scholen, het MBO en zorgboerde-
rijen en hebben daarin veel kennis en 
ervaring opgedaan. Het komende jaar 
gaan Wouter en Wim van Oostrum 
ook een cursus volgen om zich gecer-
tificeerd Jobcoach te mogen noemen. 
‘Als leidinggevende in de bouw ben 
ik het inmiddels wel gewend om 

mensen aan te sturen. Maar de spe-
cifieke kennis om met mensen van 
deze doelgroep te werken heb ik niet. 
Daar ga ik hard voor werken. Finan-
cieel is het niet mogelijk om mijn 
huidige werk gelijk helemaal op te 
zeggen. Dat houdt in de praktijk dus 
in dat mijn vader voor een groot deel 
de eerste jongeren zal opvangen. De 
overige begeleiding, het regelen en 
het papierwerk zal ik wel helemaal 
zelf doen’. 

Leren werken
Wouter van Oostrum biedt vooralsnog 
de jongeren mogelijkheden aan bin-
nen de volgende werkterreinen: hout, 
metaal, groen en kleinvee. ‘Voor het 
leren werken met hout en metaal ga ik 
afspraken maken met bedrijven in de 
omgeving om voor hen, hier op ons 
eigen terrein, eenvoudige werkzaam-
heden te verrichten. Voor het werken 
binnen het groen hebben wij hier op 
het terrein voldoende mogelijkheden, 
zoals het planten van stekken, het 
snoeien van de al wat grotere bomen 
en struiken en het verwijderen van 
onkruid. Kleinvee hebben we hier 
ook. Ik heb hier al een aantal koeien 
met wat kalfjes, vele soorten kippen, 
geiten, konijnen en een varken. Het is 
al jaren een hobby van me om deze 
dieren te verzorgen. 

Jongeren die zich willen aanmelden 
kunnen contact opnemen met Wouter 
van Oostrum, hij gaat een gesprek 
met ze aan en zal ze, in samenwer-
king met de Stichting Nohé -Overstap, 

een voorstel doen. Vaak gaan jonge-
ren dan een traject in van maximaal 
drie jaar, waarin ze alle dingen die 
noodzakelijk zijn om te werken in een 
reguliere baan in de door hen geko-
zen richting gaan leren. De kosten 
voor deze drie jaar kunnen meestal 
betaald worden uit uitkeringen of 
subsidies die op grond van de soci-
ale wetgeving te verkrijgen zijn. Ook 
daarin kan bemiddeld worden. ‘Ik 
heb op een zorgboerderij een jongen 
zien binnenkomen die nog maar heel 
weinig zelf kon. Een aantal maanden 
later was er al een duidelijk zicht-
bare vooruitgang. Die begeleiding 
naar mogelijk gewoon betaald werk, 
daarin een steun en toeverlaat zijn, 
dat is wat me aantrekt’. 
Een gedeelte van de deel is inmiddels 
al omgebouwd tot een ontvangst-
ruimte om de pauzes door te brengen 
en werkoverleg te voeren. 

Dagbesteding
De andere pijler van Zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg is de dagbeste-
ding. ‘Via de dagbesteding wil ik 
mensen die geen regulier betaalde 
baan kunnen uitvoeren toch een leuke 

en afwisselende daginvulling bieden. 
De sleutelwoorden zijn daarbij: hui-
selijkheid en gezelligheid. Ook hier 
bevinden de bezigheden zich op het 
terrein van tuinbouw, boomkwekerij 
en kleinvee. Wat we gaan doen is 
genieten van het boerenbuitenleven. 
Bij mooi weer echt buiten, bij slecht 
weer in de stallen bij de dieren. 
Om hieraan deel te kunnen nemen 
moeten de deelnemers beschikken 
over een Persoons Gebonden Budget, 
waarvoor een indicatie dagbesteding 
noodzakelijk is. ‘Als men hier gedu-
rende een of meerdere dagdelen actief 
bezig wil zijn, maar nog geen PGB 
heeft en er wel voor in aanmerking 
denkt te komen, kan men gewoon 
bellen voor een afspraak. Ik ben graag 
bereid waar mogelijk te helpen’. 

Contact
Wim en Wouter van Oostrum zijn 
telefonisch bereikbaar op telefoon-
nummer 0346 211841 of via de mail: 
info@zorgboerderijnieuwtoutenburg.
nl. Voor meer informatie over de 
Stichting Nohé -Overstap kan hun site 
bezocht worden:
www.stichtingnohe.nl
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Zorgboerderij N ieuw T outenburg
biedt leerwerktraject en dagbesteding

door M arijke D rieenhui z en

De afgelopen twee jaar heeft Wouter van Oostrum zich verdiept in de opzet en uitvoering van 
zorgboerderijen. P er 1 januari 2009 start hij, voorlopig nog samen met zijn vader Wim van Oostrum, in 

Maartensdijk zijn eigen zorgboerderij N ieuw T outenburg aan de Dorpsweg nummer 85.

W im (links) en W outer van O ostrum willen met Zorgboerderij N ieuw T outen-
burg z ic h ric ht en op een leerwerktrajec t voor jongeren en dagbesteding.

N ieuw T outenburg aan de D orpsweg 
nummer 85.

Na het overweldigende succes van de 
twee vorige edities van de Beursvloer 
De Bilt, organiseert Samen voor De 
Bilt op donderdag 26 maart tussen 
16.00 en 18.00 uur alweer de derde 
editie van de Beursvloer. Dit keer is 
men te gast bij De Werkplaats Kin-
dergemeenschap in Bilthoven.

Het doel van de Beursvloer is om 
bedrijven, lokale overheid, scholen, 
serviceclubs, verenigingen en maat-
schappelijke organisaties elkaar te 
laten ontmoeten en een ruilhandel 
op te zetten met gesloten beurzen. 
Tijdens deze bijeenkomst bekijken 
de deelnemende organisaties wat ze 
elkaar te bieden hebben. Denk daarbij 
aan kennis delen, lokale activiteiten 
ondersteunen, menskracht leveren. 
Dit alles met als gemeenschappelijk 
doel daar voordeel aan te hebben.

Workshop ‘ Goede Zaken’
Om de maatschappelijke organisa-
ties goed voor te bereiden op de 
samenwerking met bedrijven tijdens 

en na de Beursvloer, krijgen zij een 
workshop ‘Goede Zaken’ aangebo-
den. Hierin leren zij hoe ze kunnen 
profiteren van de samenwerking met 
bedrijven en hoe zij hun wens( -en)  
en tegenprestaties inzichtelijk kunnen 
maken en op een inspirerende manier 
kunnen presenteren op de Beursvloer. 
De workshop duurt 2,5 uur en kan 

gevolgd worden op dinsdagavond 20 
januari of donderdagavond 29 janu-
ari. Deelname aan de workshop is 
voor de maatschappelijke organisa-
ties noodzakelijk om aanwezig te 
kunnen zijn op de Beursvloer. Zo zijn 
zij optimaal voorbereid en vergroten 
zij hun kans op een match met een 
bedrijf tot 99% .
Alle non-profit organisaties in de 
gemeente De Bilt hebben een uit-
nodiging ontvangen voor deelname 
aan de voorbereidende workshop. 
Aanmelden kan nog. Mail dan naar 
Samen voor De Bilt, info@samen-
voordebilt.nl., of bel ( 06)  46064010. 
Sluitingsdatum voor aanmelding is 12 
december 2008.

Een foto van de totstandkoming van een matc h, die onder toez iend oog van 
een ‘ hoe kman’  op papier wordt vastgelegd (Foto H elen van D ijk).

de Bilt

Derde Beursvloer De Bilt 

Kerstworkshops 2008
Haal sfeer in huis en kom gezellig naar een van onze workshops, samen met 
je buren, vriendinnen, familie of collega en maak een mooie kerstcreatie 
opgemaakt met natuurlijke materialen voor binnen en buiten. Voorbeelden, 
die gemaakt worden kunnen worden zijn kransen, een Hoorn des Over-
vloeds ( van gaas en bekleed met hooi en mos, Gans( van gaas, hooi en lood 
en een taart, vers groen, mos, roosjes en kerstballetjes.
Beleef het mee bij zachte muziek, geurend kerstgroen en vers mos, bij Ans 
en Inge in de sfeervolle ‘garage’ aan de Laan van Niftarlake 39a Tienhoven.
C reaties zijn op de volgende dagen te maken: vrijdag 12 december, zaterdag 
13 december, en maandag 15 december tot en met woensdag 17 decem-
ber a.s. Graag een draadtang meenemen. Voor meer informatie tel. 0346 
281767 of e-mail ansvandebunt@gmail.com

Kerstworkshop bij
Groei en Bloei

Groei en Bloei afd. De Bilt e.o. organiseert op woensdag 17 december a.s. 
een Kerstworkshop. De welbekende Betty Kessing, die vele boeken schreef 
over bloemschikken, is hiervoor uitgenodigd. Zij gaat een sierlijk en ver-
rassend kerststukje met de deelnemers maken, dat door iedereen goed te 
volgen is. Alle benodigde materialen zullen aanwezig zijn;  de deelnemers 
nemen zelf een scherp mesje, een snoeischaar en een draadtangetje mee. 
De kosten bedragen 38 euro voor materialen en een consumptie. Dit aan 
deelname gekoppelde bedrag kan worden overgemaakt op giro 437 866 
t.n.v. KMTP afd. De Bilt e.o. te Westbroek. Inschrijving is definitief wan-
neer het verschuldigde bedrag ontvangen is. In verband met de inkoop 
van de materialen en de capaciteit van de zaal graag aanmelden vóór  10 
december a.s. bij Maria Verstappen, tel. 030 2210601 ( evt. inspreken)  of 
per e-mail: Maria@vroute.nl. De avond wordt gehouden in het H.F Witte 
C entrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt en begint om 19.45 uur.



December dvd-maand 
in bibliotheek

In het kader van de feestdagen heeft de bibliotheekvestiging in Bilthoven een 
leuke actie voor haar leden. Gedurende de gehele maand december kunnen 
leden drie dvd’s en/ of cd’s lenen voor de prijs van twee. Thrillers, detecti-
ves, Nederlandse films, familiefilms, alternatieve films, kinderfilms, cabaret, 
muziekdvd’s en cd’s. De bibliotheek heeft voor ieder wat wils. De goedkoopste 
dvd en/ of cd is gratis te leen tijdens de actieperiode. Voor de actie geldt dat 
je alleen cd’s en dvd’s met gelijke uitleentermijnen kunt combineren. De uit-
leentermijnen van de verschillende materialen blijven ongewijzigd. Alle speel-
films, kinderfilms, hitdvd’s en hitcd’s kunnen voor é é n week geleend worden, 
muziekdvd’s en cd’s voor drie weken. De actie loopt tot en met 31 december 
2008. Zie www.bibliotheekdebilt.nl voor alle actuele informatie.

Reserveer nu uw kerst- 
en nieuwjaarsgroet!

Vraag naar 
de mogelijkheden.

Bel 0346-211992
of mail naar
info@ vierklank.nl



De lessen voor nieuwelingen en 
gevorderden geeft hij nu op dinsdag-
middag, dinsdagavond en donderdag-
avond. Het aantal deelnemers houdt 
hij klein, met een maximum van vijf, 
waardoor hij constant aandacht kan 
geven. Het gaat er vrolijk aan toe met 
koffie, thee en lekkers halverwege. 
Hij houdt ze scherp. Zijn leerlingen 
komen overal vandaan. In de hel-
der verlichte werkkamer met tal van 
gereedschappen geeft hij ontspannen 
les in basistechnieken en vertelt over 
rode klei en roomkleurige chamotte 
en over de verhoudingen van een 
lichaam. Terwijl hij met opgerolde 
mouwen krachtig kneedt zegt hij: ‘je 
moet er nog wat water bij doen C orrie 
en ik heb hier lekkere smeuï ge klei 
voor Roos’. Intussen hanteert Joke de 
deegroller, duwt Ido de hoeken van 
zijn mal vol en is Lisette bezig een 
abstract beeld vorm te geven en zegt: 
‘Wat is dit heerlijk ontspannend.’
 
Kick
Op de vraag hoe en wanneer Philip 
hiermee begonnen is, vertelt hij: ‘Ik 

zat vier jaar op de kunstacademie 
in U trecht en maakte kennis met 
beeldhouwen, keramiek en schilderen 
en dat gaf een kick. Dat moest mijn 
beroep worden, vond ik. Na een proef 
voor de ballotagecommissie mocht 
ik op de kunstmarkt komen. Met 

de bakfiets reed ik naar de markt 
en ik verkocht het meeste van alle-
maal. Wel duizend bierpullen heb ik 
gemaakt. De gevestigde kunstenaars 
zeiden: ‘Hoe kan een sportman nou 
kunst bedrijven? ’. Maar de kunstcriti-
cus van een U trechtse krant zei tegen 

mij: ‘Philip, verrijk je geest met sport 
en kunst. Dat deden de oude Grieken 
al.’ Nou, dat heb ik ook gedaan en 
weet je, geld maakte voor mij nooit 
uit. Leven als kunstenaar was belang-
rijker.’  
  
Klussen
Philip begon veertig jaar geleden in 
de flowerpowertijd keramiekbollen 
te maken in de werkplaats van zijn 
vader, die brillenkokers produceerde. 
Hij maakte bollen met gaten om plan-
ten in te hangen en bollen met gaten 
waar het licht doorschijnt. Max van 
Praag, die naast andere plaatsen ook 
een winkel had in U trecht zei: ‘Je 
gaat met mij mee naar Amerika waar 
ik moet zingen voor de Nederlandse 
kolonie. Daar ga jij die bollen verko-
pen.’ Philip kwam bij kunstgenoot-
schap Kunstliefde terecht. Voor Anton 
Geesink maakte hij een kampioens-
schaal. Er werd hem gevraagd iets 
kunstzinnigs te maken als decor voor 
de André  van Duinshow op TV en hij 
ontwierp prijsbekers voor het Vara 
Jazzconcours. Hij woonde in diverse 
plaatsen waar hij les gaf. Sinds 1986 
woont hij in Maartensdijk waar hij al 
snel bekend werd om zijn handigheid 
in klussen. Niet alleen heeft hij het 
eigen huis geheel gerenoveerd maar 
vooral veel anderen geholpen.

Zwemmen
Hij was in zijn jonge jaren een top-
zwemmer. Waarschijnlijk doordat hij 
als peuter in het water viel en ter-

nauwernood werd gered. ‘Achter ons 
huis in U trecht  was een sloot en daar 
ben ik ingevallen’, legt hij uit. ‘Ik was 
nog heel jong. Ik had mijn voornaam 
nota bene gekregen van een neefje 
dat jaren eerder verdronken was. Op 
de lagere school leerden we zwem-
men. Een badmeester stimuleerde mij 
om daarmee verder te gaan. Zo heb 
ik later met wedstrijden   prijzen 
behaald in Nederland, België , Enge-
land, Ierland, Zweden, Israel en Rus-
land. Natuurlijk deed ik ook de 10 km 
race op De Bosbaan in Amsterdam 
en de IJsselmeer race. Nee, ik zwem 
nog wel, maar doe geen wedstrijden 
meer.’

Dank
Dan wordt er nog een andere kant 
van Philip zichtbaar. Hij noemt het 
zelf sentimenteel maar het is veel 
meer een daad van dank waar hij 
al heel lang mee rondloopt. In zijn 
herinnering is de bevrijdende binnen-
komst op mei 1945 van de C anadezen 
gekerfd. ‘Ik weet nog’, zegt hij, ‘dat 
ik aan het einde van de oorlog, tijdens 
de bevrijdingsfeesten in U trecht, als 
kind op een tank werd gehesen. Altijd 
al wilde ik iets maken als dank voor 
de bevrijders maar ik ben daar nooit 
aan toegekomen. Toch heb ik beslo-
ten om alsnog iets moois te maken en 
dat aan de C anadese ambassade aan 
te bieden. Ja, dat ga ik doen.’
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advertentie

Geld maakte niet uit. Leven als
kunstenaar was belangrijker

door K ees Pijpers
 

Keramist P hilip van der Zeeuw uit Maartensdijk heeft al heel wat  mensen les gegeven. We zijn eens gaan 
luisteren hoe hijzelf ooit begonnen is. Met glinsterende ogen vertelt hij over de mooie dingen uit zijn leven. 

Wat boven drijft is kunst en zwemmen.

I n de he lder verlic ht e kamer geeft hi j ontspannen les.

Bijzondere volkskerstzang in Groenekan
door Sy lvia van der L aan

Woensdag 17 december wordt er in de Dorpskerk aan de Groenekanseweg in Groenekan een Volkskerstzang 
georganiseerd. Dit evenement vond jarenlang plaats in het kerkje in  Blauwcapel, maar het organiserend 

comité  heeft besloten dit traditionele zangfeest dichter bij huis te houden.

Iedereen weet de kerk in Groenekan 
te vinden, maar veel inwoners hebben 
dit monument nog nooit van binnen 
gezien. Op 17 december a.s. bestaat 

de unieke gelegenheid om de kerk 
eens van binnen te bekijken en om te 
genieten van kerstliederen. Meezin-
gen met de traditionele kerstliederen 

is natuurlijk het hoofditem, maar er 
worden ook minder bekende kerstlie-
deren gepresenteerd. Het Groenekans 
Muze Koor( vernieuwd na de Shake-
speareproductie deze zomer)  heeft 
een keuze gemaakt uit kerstliederen 
uit binnen- en buitenland en zal deze 
ten gehore brengen. De bezoekers 
worden bij binnenkomst verwelkomd 
door een ensemble, bestaande uit Peter 
en C arolien Klopstra en Anneloes van 
de Brink. Klaas van Boggelen en 
Michiel Plomp zorgen met  trompet 
en orgel voor de muzikale omlijsting. 
Bij Kerstmis horen natuurlijk kin-
deren: leerlingen van basisschool de 
Nijepoort presenteren op deze avond 
speciaal ingestudeerde liedjes. 

Komt allen tezamen
Het thema van de avond is ‘Een kind 
is ons geboren’. De predikanten van 
de Hervormde Kerk ( PKN)  en van de 
Hervormde Boskapel in Groenekan 
zullen samen zorgen voor de orga-
nisatie van het programma van de 
avond. De toegang is gratis, maar na 
afloop kan er een bijdrage gegeven 
worden voor Stichting Tandheelkun-
deproject Kenia. Na afloop van de 
avond wordt er chocomel geschon-
ken. De avond begint om 19.30 uur 
en de kerk is open vanaf 19.00 uur. 
Parkeren kan bij de Kastanjelaan en 
de Versteeglaan ( fietsen en lopen is 
natuurlijk ook een mogelijkheid) . De 
avond wordt in alle opzichten bij-
zonder: het ‘Komt allen tezamen’ is 
zeer van toepassing op deze volks-
kerstzang.

Op woensdag 17 december a.s. zullen deze klokken uitnodigen voor een 
bezoek aan de Groenekanse Volkskerstzang. 

O p woensdag 3 dec ember jl. sloot Sint N ic olaas in hoogs t eigen persoon 
de eerste serie lessen van H oc key sc hool  H oc key plez ier van M aartensdijker 
J esse Feijtes af met een diplomauitreiking aan alle 60 hoc key leerlingen. O p 
4 maart 2009 z al een volgende serie van 12 lessen starten. Zie ook
www.hoc key plez ier.nl [ H vdB ] .
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Aanvragen om vergunning  ( arti-
kel 41 Woningwet)  voor:
 
Sloopaanvraag
•  Maartensdijk, Kon.Wilhelmina-

weg 15, slopen kassen en silo;

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

Verleende bouwvergunningen
•  Groenekan, Versteeglaan 38, 

uitbreiden woning (2-12-2008)
Verleende bouwvergunning 2e fase
•  Groenekan, Groenekanseweg 151, 

oprichten loods (2-12-2008)

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

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en T oe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling op afspraak open van 
15.00 – 19.00 uur. U kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-

mer ( 030)  228941 1. Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/ of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat de vol-
gende meldingen 8.40  (Algemene 
maatregel van Bestuur) zijn binnen 
gekomen:

Aanvrager: dhr. W. Bieshaar
Inrichting: Maatschap Bieshaar, 
melkrundveehouderij 
Adres: Dorpsweg 141, Maartens-
dijk
Omschrijving: het uitbreiden/wij-
zigen van de inrichting of verande-
ring van de werking ervan. 
Betreft: het Besluit landbouw 
milieubeheer. 

Aanvrager: dhr. D. Boshuis
Inrichting: Boshuis, paardenhoude-
rij 
Adres: Nieuwe Weteringseweg 72, 
Groenekan
Omschrijving: het uitbreiden/wij-
zigen van de inrichting of verande-
ring van de werking ervan. 
Betreft: het Besluit landbouw 
milieubeheer. 

Tegen deze meldingen staat géén 
beroep open volgens de Wet milieu-
beheer.

U kunt de meldingen inzien van 
11 tot 25 december 2008 in het 
gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 
uur (of volgens afspraak).

Algemene wet bestuursrecht 

Beschikking
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de volgende definitieve 
beschikking ter inzage ligt:

•  Graaf Floris V weg 23 te Holland-
sche Rading. De aanvraag is inge-
diend door de heer K. van Vulpen 
en betreft een revisievergunning 
voor een gemengde veehouderij. 
De vergunning wordt onder voor-
schriften verleend.

De beschikking is ten opzichte van 
de ontwerpbeschikking gewijzigd.

De beschikking met de daarop 
betrekking hebbende stukken lig-
gen gedurende zes weken ter inza-
ge, vanaf 11 december 2008 tot en 
met 21 januari 2009. Tevens kun-
nen de stukken gedurende die peri-

ode op verzoek tenminste gedu-
rende drie aaneengesloten uren per 
week buiten de werkuren worden 
ingezien.
Gedurende zes weken na de dag dat 
de beschikking ter inzage is gelegd 
staat bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State beroep 
open voor belanghebbenden.

Het beroepschrift moet voor 22 
januari 2009 worden gezonden aan 
de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 AE ‘s Gravenhage.
Tegelijkertijd met of na het instel-
len van het beroep kan worden 
verzocht om een voorlopige voor-
ziening te treffen op grond van 
artikel 36 en 37 Wet op de Raad van 
State juncto artikel 8:81 Algemene 
wet bestuursrecht. Daartoe moet 
een verzoek worden ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 
Het griffierecht bedraagt € 143,- 
voor individuele  personen en € 
285,- voor rechtspersonen. 

Inzage van stukken

De desbetreffende stukken kun-
nen gedurende de inzagetermijn op 
verzoek kosteloos worden ingezien 
bij:
• de Milieudienst Zuidoost-
Utrecht, Laan van Vollenhove 3211 
in Zeist
(iedere werkdag van 8.30 - 12.30 
uur en 13.30 - 17.00 uur)
• de gemeente De Bilt, Soest-
dijkseweg 173 in Bilthoven (iedere 
werkdag van 8.30 - 12.30 uur) en 
de openbare bibliotheek, De Kwin-
kelier 20 in Bilthoven (tijdens ope-
ningsuren)
Een kopie-exemplaar van de stuk-
ken wordt tegen vergoeding van 
de werkelijk gemaakte kosten ver-
strekt.

Voor informatie:  Milieudienst 
Zuidoost-Utrecht, telefoon ( 030)  
69 99 500/ 528/ 536.
Laan van Vollenhove 3211 
(in kantorencentrum Vollenhove, 
boven winkelcentrum, ingang A, 
1e verdieping)
Postbus 461 
3700 AL Zeist
fax (030) 69 99 599
www.milieudienstzou.nl
info@milieudienstzou.nl

Beleid en Strategie

Bestemmingsplan Buitengebied 
Maartensdijk 

De gemeenteraad heeft op 27 
november 2008 gewijzigd vastge-
steld het “Bestemmingsplan Bui-
tengebied Maartensdijk ex artikel 

30 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening” 

Het vastgestelde reparatie bestem-
mingsplan bestaat uit een toelich-
ting, voorschriften en plankaart. 
Aanleiding voor de herziening op 
grond van artikel 30 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening zijn de 
besluiten van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 5 juni 2001, 1 
juni 2004 en 30 januari 2007, als-
mede de uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State van 27 augustus 2003, 
28 september 2005 en 29 augus-
tus 2007. Aan grote delen van het 
“Bestemmingsplan Buitengebied 
Maartensdijk” is goedkeuring ont-
houden.

Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld. De wijzigingen betref-
fen:
-  op de plankaart is aan het per-

ceel Kerkdijk 74 te Westbroek de 
aanduiding "neventak toegestaan" 
toegevoegd. Dit is eveneens ver-
werkt in de bijlage "Lijst van 
agrarische bedrijven in het buiten-
gebied";

-  aanpassing van het voorschrift 
artikel 3a "Zoddengebied A", lid 
1 (doel "uitoefening van het agra-
risch bedrijf"); 

-  op de plankaart hebben de hoofd-
watergangen de bestemming 
"Water" gekregen;

-  in de voorschriften is de functie 
"water" aan de gebiedsbestem-
mingen toegevoegd;

-  in de begripsbepalingen x., y. en z. 
is de zinsnede "eendenkbeeldige 
vierhoek" vervangen door "een 
denkbeeldig bouwvlak";

-  op de plankaart heeft het perceel 
Dr. Welfferweg 110 te Westbroek 
de aanduiding "agrarisch bedrijf" 
gekregen. Dit is ook in de bijlage 
"Lijst van agrarische bedrijven in 
het buitengebied" verwerkt;

-  op de plankaart heeft het per-
ceel Kerkdijk 57 te Westbroek 
de aanduiding "agrarisch bedrijf" 

gekregen. Dit is ook in de "Lijst 
van agrarische bedrijven in het 
buitengebied" verwerkt;

-  in het aanlegvergunningstelsel bij 
de bestemming "Open Weidege-
bied" is de bescherming van het 
leefgebied van de das opgenomen 
(artikel 4, lid 7, sub. b.);

-  in artikel 8a is aan de doelein-
denomschrijving van de bestem-
ming "Recreatie A" (golfsport) 
het behoud en herstel van de 
natuur- en landschapswaarden 
toegevoegd;

-  in de begripsbepaling n. zijn de 
woorden “reëel en volwaardig” 
ingevoegd.

Overeenkomstig artikel 26 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening 
ligt het vastgestelde “Bestemmings-
plan Buitengebied Maartensdijk ex 
artikel 30 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening” met ingang van 
11 december 2008  gedurende zes 
weken tot en met 21 januari 2009 
voor een ieder ter inzage bij het 
informatiecentrum van het gemeen-
tehuis in Bilthoven (Soestdijkseweg 
Zuid 173)

Gedurende genoemde termijn van 
tervisielegging kunnen zij, die tij-
dig hun zienswijze met betrekking 
tot het ontwerpplan bij de gemeen-
teraad kenbaar hebben gemaakt, 
alsmede belanghebbenden die aan-
tonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest hun zienswij-
ze eerder kenbaar te maken, hun 
bedenkingen inbrengen tegen het 
bestemmingsplan bij Gedeputeerde 
Staten van Utrecht, Postbus 80300, 
3508 TH  UTRECHT.

Met betrekking tot de wijzigingen 
die de gemeenteraad heeft aange-
bracht, kan een ieder gedurende de 
genoemde termijn van tervisieleg-
ging bij Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bedenkingen inbrengen.

B ilthov en, 10 dec ember 2008 

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

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De Bilt:
•  De Bilt: Wegwerkzaamheden Waterweg 1e fase: tot eind december 

2008;
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maar-

tensdijk.
•  Maartensdijk: Opnieuw bestraten gedeelte voetpad Dorpsweg 

( deel van nr. 38 t/ m 88)  tot 24 december 2008.

Wegafsluiting Hessenweg/ Looyd ijk op 12 december 2008
In verband met de kerstmarkt op vrijdag 12 december 2008 worden 
van 06: 00 tot 23: 00 uur de Hessenweg en de Looyd ijk afgesloten 
voor al het verkeer. Connexxi on volgt een alternatieve route.

Vergunningen en Toezicht 

Beleid en Strategie

Wet Milieubeheer

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

Wijkservicecentrum ME N S De Bilt West, T el. ( 030)  221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl

Wijkservicecentrum ME N S Maartensdijk, T el. ( 0346)  21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl. V erv ol g op pagi na 1 1
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M ede de l ing:  H et gem eentenieu w s  is  v ol l edi g in de z e ru briek opge nom en. 
A l l een v oor  de  bekendm akingen en v ergu nningen is  een s el ectie opge nom en, 
w aarbij  in iede r gev al  al l e inf or m atie ov er de  dor ps kernen w or dt  v erm el d. 
V ol l edi ge v erm el di ng v an de  bekendm akingen v oor  de  kernen De B il t en B il t-
hov en s taan w ekel ij ks  in de  B il tB u is / B C  en op de  w ebs ite v an de  gem eente 
De B il t w w w .de bil t.n l .

Huishoudens in de gemeente De 
Bilt met een inkomen tot 120 pro-
cent van het minimuminkomen ont-
vangen in december van de gemeen-
te een eenmalige uitkering van 50 
euro. Het gaat om huishoudens met 
een bijstandsuitkering ( WWB)  en/ of 
huishoudens die gebruik maken van 
de U -pas. Zij ontvangen hierover 
een brief met antwoordstrook van 
de gemeente. 

E en aanvraag indienen?
Huishoudens met een WWB-uitke-
ring krijgen automatisch het bedrag 
overgemaakt en hoeven geen actie 

te ondernemen. Aangezien het 
U -pasbureau niet beschikt over de 
rekeningnummers van de bij hen 
aangesloten huishoudens dienen 
huishoudens zonder WWB-uitke-
ring, maar die wel in het bezit zijn 
van de U -pas, de antwoordstrook 
ingevuld retour te sturen naar de 
gemeente. Daarna zal het bedrag 
ook aan deze huishoudens worden 
overgemaakt.
Ook kunnen huishoudens zonder 
WWB-uitkering en die nog geen 
gebruik maken van de U -pas in 
aanmerking komen voor dit bedrag. 
Zij kunnen zich alsnog aanmelden 

bij het U -pasbureau. Daar zal wor-
den gekeken of men in aanmer-
king komt voor zowel de U -pas als 
het genoemde bedrag. De aanvraag 
dient voor 1 maart 2009 binnen te 
zijn. 

Meer informatie
U  kunt de U -pas uitsluitend schrifte-
lijk aanvragen via de website www.
utrecht.nl/ upas of telefonisch op 
telefoonnummer 030 - 286 50 50 
( op werkdagen 9- 12 uur) . Ook 
kunt u bij het gemeentehuis en de 
bibliotheek een aanvraagformulier 
ophalen.

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis, servicepunt 
en milieustraat tijdens de 

feestdagen 
Gemeentehuis Bilthoven
Het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven is gesloten op: 
-  Donderdag 25 december 2008 ( eerste Kerstdag)
-  Vrijdag 26 december 2008 ( tweede Kerstdag)
-  Donderdag 1 januari 2009 ( nieuwjaarsdag)
-  Vrijdag 2 januari 2009 ( collectieve vrije dag)

O p woensdag 2 4  dec ember 2 0 0 8  en woensdag 3 1  dec ember 2 0 0 8  
is he t gemeentehui s vanaf 15.00  uur gesloten.

Servicepunt Maartensdijk
Het servicepunt van de gemeente, Tolakkerweg 219 in Maartensijk is 
gesloten op:
-  Maandag 22 december 2008
-  Donderdag 25 december 2008
-  Maandag 29 december 2008 
-  Donderdag 1 januari 2009

Milieustraat
De milieustraat is gesloten op: 
-  Donderdag 25 december 2008 
-  Vrijdag 26 december 2008 
-  Donderdag 1 januari 2009 
-  Vrijdag 2 januari 2009
-  Zaterdag 3 januari 2009 

O p woensdag 2 4  dec ember 2 0 0 8  en woensdag 3 1  dec ember 2 0 0 8  
is de milieustraat vanaf 15.00 uur gesloten.

Raad vergadert op 
donderdag 18 december

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 18 december 
2008 om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. 

Agenda
1. Vaststelling agenda raad 
2. Vragenuurtje raadsleden
3. Vaststelling notulen 
 a. Van de raadsvergadering d.d. 23 oktober 2008 
 b.  Van de buitengewone raadsvergadering C OT rapport d.d. 30 oktober 

2008
 c. Van de raadsvergadering d.d. 6 november 2008
 d. Van de raadsvergadering d.d. 27 november 2008 
4. Lijst ingekomen stukken
5. Spreekrecht burgers
Voorstellen
6. Najaarsnota 
7. Kredietvoorstel draagvlakonderzoek golfbanen
8. Nota Jeugdbeleid
9. Kredietvoorstel project Melkweg te Bilthoven
10. Fusie GGD Midden Nederland en GGD Eemland
11. Kredietvoorstel eenmalige uitkering minima
12. Deregulering welstandstoezicht
13. Deregulering kapvergunningregime
14. Kredietvoorstel inrichting Waterweg te De Bilt
15. Locatiekeuze woonzorgcentrum Beukenburg
16. Kadernota integrale handhaving 2009
17. Vaststellen belastingverordeningen 2009
18. Verzamelwijziging begroting 2008 van het BRU
19. Vervanging voormalig raadslid A. Houwer als plv lid AB RSD
20. Rondvraag 

21. Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen

T oelichting 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 5 “ 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 7 t/ m 18 geagendeerde onderwerpen. Deze onderwerpen zijn besproken 
in de commissievergaderingen Openbare Ruimte en Burger & Bestuur van 
11 december 2008. Het vorengaande geldt tevens voor de onderwerpen 
onder de streep, welke onderwerpen als hamerstukken zijn geagendeerd.

T er 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 9 december ter inzage in het gemeentehuis 
( informatiebalie) , de Openbare leeszaal en de bibliotheek in het winkel-
centrum 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 aan de Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie aan de 
Prof. dr.  T.M.C . Asserweg te De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen aan de 
Jasmijnstraat te De Bilt. 

De bijlagen bij de raadsvoorstellen liggen alleen ter inzage in het fractie-
huis.

Commissies vergaderen
De C ommissie van advies Burger en Bestuur vergadert op donderdag 
11 december om 20.00 uur in de Oude raadszaal van het gemeentehuis

De C ommissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 
11 december om 20.00 uur in de Mathildezaal. 

Voorafgaande aan de commissievergaderingen vindt vanaf 19.30 uur het 
informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust.

Kijk voor de agenda’s op www.debilt.nl bij Bestuur&Organisatie, 
vergaderkalender/ -stukken.

50 euro ext ra voor minima

Afvalbakken 
afgesloten 
tijdens de 

jaarwisseling 
Afgelopen jaarswisseling heeft de 
gemeente het vandalisme aan afval-
bakken door vuurwerk in kaart 
gebracht. Het betrof een jaarwisse-
ling met zeer veel schademeldingen. 
Om met de komende jaarwisseling 
de schade aan afvalbakken enigszins 
te kunnen beperken is besloten om 
vanaf 15 december 2008 tot begin 
tweede week januari 2009 de bakken 
te voorzien van een vuurwerkklep. 
Met deze klep wordt de opening van 
de bak afgesloten. Het betreft alleen 
afvalbakken die op vandalismege-
voelige plekken staan. Dit betekent 
echter ook dat er geen afval in de 
bakken gegooid kan worden tijdens 
deze periode. Indien er sprake is 
van een toename van zwerfvuil kunt 
u dit melden via info@debilt.nl of  
030-2289411. U iteraard kunt u hier 
ook vandalisme aan de afvalbakken 
melden.

Voorkom brandstichting:  
Sluit containers goed af 
tijdens de jaarwisseling!

Tijdens de jaarwisseling komen helaas 
ook in onze gemeente regelmatig ver-
nielingen en kleine brandstichtingen 
voor. Met name ( bouw) containers en 
aanverwanten zijn hiervan het slacht-
offer. Wij vragen u de containers 
rond de feestdagen goed af te sluiten 
of, indien mogelijk, te verwijderen. 
Ook is het raadzaam om aanwezige 
bouwmaterialen goed op te bergen en 
papierverzamelpunten tijdig te legen. 
Dit voorkomt overlast voor u é n uw 
woon/ werkomgeving.

Op vrijdagavond 19 december zal 
het New Venture Trio ( bekend van de 
wals voor Prinses Ariane)  sfeervolle 
kerstmuziek ten gehore brengen in 
Lage Vuursche. Samen met dit Trio, 
dat bestaat uit fluit, viool en piano, 
zal de internationaal bekende Finse 
mezzosopraan Virpi Rä isä nen deze 

bijzondere avond optreden. Kerstmu-
ziek en klassieke muziek zorgen voor 
een prachtige kerstsfeer.

Het optreden zal plaatsvinden in de 
prachtige Hervormde Stulpkerk in 
Lage Vuursche, gelegen naast kasteel 
Drakensteyn. Dit kerstconcert is een 

initiatief van Stichting Sfeerconcer-
ten en maakt onderdeel uit van een 
concertserie in deze kerk. De aanvang 
is om 20.15 uur. De toegangsprijs is 
18 euro;  tot 16 jaar 12 euro. Kaarten 
kunnen worden gereserveerd tel. 035 
6012657 of per e-mail info@sfeer-
concerten.nl

Kerstconcert in Stulpkerk 
in Lage Vuursche
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Op verzoek van de gemeente De Bilt 
heeft een deskundige op 15 januari jl. 
onderzoek en aanbevelingen gedaan 
met als uiteindelijk doel de akoestiek 
te verbeteren. De deskundige consta-
teerde, dat de ‘inhoud’ van het gebouw 
grotendeels uit hard materiaal bestaat, 
dat bij gebruik ( vooral door wat gro-
tere groepen)  het geluid weerkaatst 
en vrijwel nergens gedempt wordt. 
De aanbeveling luidde dan ook om de 
oplossing voor dit geluidprobleem te 
zoeken in het aanbrengen van geluid-
dempend materiaal op de wanden 
en plafonds. Dit houdt niet in dat de 
totale hoeveelheid m2’s van wanden 
en plafond bekleed zou moeten wor-
den, maar dat kan worden volstaan 
met het aanbrengen van panelen op 
diverse vlakken. Om de units niet 
te beschadigen en evt. lekkages te 
vermijden, verdient het de voorkeur 
de platen te verlijmen. De gemeente 
De Bilt heeft indertijd bij monde 
van voormalig wijkcontactambtenaar 
Peter Kranendonk, die het onderzoek 
en advies had aangevraagd, gemeld 
het advies te zullen volgen.

Vorige week is een deel van het 
advies geï mplementeerd. Aan het pla-
fond zijn grote platen geluiddempend 

materiaal aangebracht. Eé n van de 
vaste gebruikers is Bridgeclub Hol-
landsche Rading. Een veel gehoord 
geluid afgelopen donderdagavond 
was: ‘We hebben er bijna een jaar 
op moeten wachten, maar wat goed 
is komt meestal laat. Het is echt een 
verbetering. Het geluid weerkaatst 

veel minder en we zijn onderling 
( er waren 60 aanwezigen red.)  weer 
redelijk verstaanbaar. Benieuwd of 
het nog beter wordt, wanneer ook de 
wanden zijn ‘bekleed’. En wanneer 
dan ook nog het verhoogde toilet is 
gerealiseerd, dan zitten we hier let-
terlijk en figuurlijk weer goed’. 

Akoestiek tijdelijk dorpshuis 
deels verbeterd

door H enk van de B unt

Het dorpshuis in Hollandsche Rading heeft een tijdelijk karakter en is opgebouwd uit 8 units 
met een binnenhoogte van 2,5 meter. Met uitzondering van de kozijnen, ramen en deuren zijn de dragende 

wanden aan de binnenzijde opgebouwd uit staalplaat;  niet dragende binnenwanden zijn van kunststof. 
Ook het plafond is hard en bestaat uit kunststof. Als ‘ zacht’  en dempend materiaal 

is alleen tapijt en gordijnen aanwezig.

O nlangs is een deel van he t advies tot verbetering van de akoestiek in he t 
tijdelijk D orpshui s in H ollandsc he  R ading geï mplementeerd. Aan he t plafond 
z ijn grote platen geluiddempend materiaal aangebrac ht .

’t Winkeltje organiseert een intieme 
kerstmarkt met kerstbomen, natuur-
lijke materialen en basiskerststuk-
ken, kunstzinnig keramiek en bij-
zondere brooddeegdecoraties. Kom 
gezellig op het terras bij het vuur 
zitten en geniet van winterse delica-
tessen zoals Oostbroekse glühw ein, 
erwtensoep en warme chocolade-
melk. Proef de wildernisvleessnacks 
en doe inspiratie op voor het kerstdi-
ner van dit jaar!  Diverse soorten van 
dit vlees zijn in porties voor twee 
personen te koop.

Harpmuziek en houtskoolvuur
Nieuw in de collectie van ’t Winkel-
tje zijn met de hand vervaardigde 

houten kerstversiering, ambachte-
lijke kaarsen, lantaarntjes en bij-
zondere waxinelichthouders. Er 
is te genieten van live gespeelde 
harp- en gitaarmuziek en je kan 
rondneuzen tussen de ruime sorte-
ring nestkasten en vogel( voeder)
producten, heerlijke streekproduc-
ten, houten speelgoed en decoratief 
serviesgoed. Er zijn mooie kerst-
decoraties te koop zoals raam- en 
deurdecoraties, raamverlichting en 
houten kerstboomhangers. Kinderen 
kunnen een lekker broodje bakken 
boven een houtskoolvuur of zelf een 
bijenwaskaars maken. Ook mogen 
ze een lampion maken en wie wil, 
kan mee doen met een lampionnen-

optocht ( start 16.30 uur) . Deze voert 
naar Huize Oostbroek waar een ver-
halenverteller een mooi kerstverhaal 
voordraagt. De gevraagde bijdrage 
voor elke kinderactiviteit is een euro 
per kind. 

Uithof
Landgoed Oostbroek ligt naast de 
U ithof. Te bereiken via de A28, 
afslag U MC . Volg verder de bord-
jes ‘Landgoed Oostbroek’. Toegang 
en parkeren zijn gratis. Openbaar 
vervoer via buslijn 11, halte WKZ 
en tien minuten lopen. Voor meer 
informatie over de activiteiten van 
Het U trechts Landschap kijk op 
www.utrechtslandschap.nl

Landgoed Oostbroek ‘ F eest van het Licht’
Kom helemaal in kerstsfeer bij ’ t Winkeltje van het Landschap op Landgoed Oostbroek. 

Zaterdag 13 december van 10.00 tot 17.00 uur speelt sfeerverlichting een belangrijke rol op de kerstmarkt. 
Het Utrechts Landschap zorgt voor een gezellig terras met een knapperend vuur en voor de kinderen 

zijn er leuke activiteiten zoals kaarsen en lampionnen maken.

Kerstfair in de N oorderkerk 
Op zaterdag 13 december 2008 van 10.00 tot 16.00 uur is er in en om de 
Noorderkerk, Laurillardaan 6, te Bilthoven een ‘KERSTFAIR’. Ter afslui-
ting wordt om 16.00 uur de kinderkerstcantate ‘Het Blijde U ur’ van Sas 
Bunge uitgevoerd door leerlingen van de Vrije School in Zeist met begelei-
ding van instrumentalisten, dit alles o.l.v. dirigent Matthijs Overmars. De 
opbrengst is voor Tumani Tenda ( Gambia)

Wat is er zoal te koop:
•  kerstboompjes in pot, kerstversiering, kerstkaarten
•  kersthandwerken en modesnufjes te kust en te keur
•  kinderboeken en allerlei kerstvakantie artikelen
•  antiek, brocante, sieraden, houtsnijwerk uit Gambia
•  schilderijen
•  wijn, jam en andere lekkernijen
•  en nog veel meer. 
Er is een gezellig kerstcafé  met koffie/ thee en gebak en ook is er erwten-
soep. Van 14.00 tot 16.00 uur is er een voorleeshoekje voor de kleintjes. De 
toegang tot de markt is vrij. Kaarten voor de cantate zijn op 13 december 
vanaf 10.00 uur verkrijgbaar aan de kerk: 5 euro ( volwassenen)  en 3 euro 
( kinderen tot 10 jaar) .

Opbrengst
De opbrengst van de kerstfair en van dit afsluitende concert is bestemd 
voor de renovatie van de watervoorziening in het dorp Tumani Tenda in 
Gambia, West Afrika. Henrië tte Brüm mer-Sonko, landbouwkundig ingeni-
eur, werkt en woont daar met haar Gambiaanse echtgenoot. De Stichting 
Tumani Tenda Development Fund te Bilthoven heeft er sinds 2001 veel 
goed werk kunnen doen: er is een florerend lagere schooltje gekomen, er 
is een kraamkliniek gebouwd, er is steun bij studie en ontplooiing;  kortom 
‘ontwikkelingswerk’ in de beste zin van het woord. Dit wordt onderstreept 
door de steun die door Wilde Ganzen ( IKON)  en NC DO wordt gegeven.

Na zeer succesvolle optredens in o.a. 
Hamburg, Berlijn, Kopenhagen en 
U trecht is er nu een optreden in Bilt-
hoven!  Het koor bestaat uit 7 profes-
sioneel opgeleide zangers en heeft 
op het concertrepertoire Russisch-
orthodoxe liturgische liederen, kerst-
liederen uit Rusland, Polen, Bohemen 

en de Oekraï ne, en volksliederen. 
De toegang is 10 euro en voor leden 
en vrienden van De Woudkapel 7 
euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal vanaf 19.30 uur. Reserve-
ren vooraf kan telefonisch: tel. 030 
2294159. Donderdag 18 december 
2008 om 20.00 uur verzorgt de Zang-

kring Woudkapel onder leiding van 
Jean-Pierre Gendrault een gevarieerd 
kerstprogramma, m.m.v. de sopraan 
Ingrid Wage, en pianiste C aroline 
Kuijpers. Tijdens het programma 
worden er ook gezamenlijk kerstlie-
deren gezongen. De toegangskosten 
zijn 7 euro. 

Kerstprogramma Woudkapel
In de Woudkapel, Beethovenlaan 21, hoek Sweelincklaan te Bilthoven verzorgt 

het Koor van de Dom van Kaliningrad ( Rusland)  op zaterdag 13 december a.s. om 20.00 uur 
een optreden met Liturgische - en kerstliederen.

Kerstmarkt bij Obs De Kievit

M aandag 15 dec ember van 17.00 tot 19.30 wordt er op O penbare basis-
sc hool  D e K ievit aan de N ac ht egaallaan in M aartensdijk een kerstmarkt 
gehoude n, waarvan de gehe le opbrengst ten goede van de sc hool  z al komen. 
Er is een verkoop van o.a. z elfgemaakte kersstukjes, vogelkransen, kaarsen, 
diverse kerstc adeautjes en -  dec oraties. O ok is er grabbelton. 

Spirituele kring Isis 
Spirituele Kring Isis organiseert op maandagavond 15 december a.s. een 
bijeenkomst helderziende waarnemingen aan de hand van waskaarten door 
C ora Leder. De bezoekers worden al vanaf 19.00 uur verwacht om in de 
zaal zelf met behulp van een strijkijzer en gekleurde blokjes bijenwas, een 
tekening te maken. Het materiaal is aanwezig. Aan de hand van de tekening 
geeft C ora een helderziende waarneming en een boodschap als liefdevolle 
handreiking. Tevens kan de bezoeker haar prachtige spel ( Het wastekening 
Orakel dat bijdraagt tot zelfinzicht en spirituele groei)  met leggingskaarten 
aanschaffen. De bijeenkomst is tot 22.00 uur in de Biltse vestiging van 
SWO, Jasmijnstraat 6 in De Bilt. De entree is 6 euro ( incl. kopje koffie c.q. 
thee) . Voor meer info zie: www.hier.is/ isis of bel 06 10739881. 

‘ In dialoog’  van 
de Stichting Bodhisattva

Op donderdag 11 dec. a.s. wordt in de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, te 
Bilthoven, in de reeks ‘In Dialoog’ een openbare avond onder leiding van 
Mevrouw Dorien Q uik gegeven. Een uitspraak van Boeddha Shakyamoeni 
en een uitspraak van de filosofe Simone de Beauvoir worden met elkaar in 
verband gebracht. In deze dialoogavond betreft het de volgende uitspraken: 
Boeddha zei: ‘Een waarachtig mens is open als een kind’ en Simone de 
Beauvoir zei: ‘Wat een volwassene?  Een kind met drukte uit hoofde van 
zijn leeftijd’.
Na een korte introductie zullen beiden uitspraken ‘in dialoog’ nader worden 
onderzocht. De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 19.30 
uur en eindigt om 22.00 uur. Een donatie voor een weeshuis in C ambodja 
( van de Stichting)  is zeer welkom. Ook de bibliotheek zal op deze avond 
aanwezig zijn. Voor verdere informatie: website www.stichtingbodhisattva.
eu of mail naar info@stichtingbodhisattva.eu of tel.: 06 28373039.
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‘Alle activiteiten die wij organiseren 
staan in het teken van muziek. We 
houden een zoektocht naar talenten 
die met muziek bezig zijn. Daar hoort 
ook dansen en cabaret bij’, vertelt 
Roy. Hij is naast student ook beroeps-
kracht bij de Stichting Buurtwerk De 
Bilt. Per 1 januari 2009 ontstaat door 
een fusie tussen Stichting Buurtwerk 
De Bilt en de Stichting Jeugd en 
Jongerenwerk Maartensdijk een nieu-
we welzijnsstichting. Biltpop wordt 
daarin een zelfstandige werkgroep. 
Roy doet de opleiding Kunst, C ultuur 
en Amusement bij het ROC  Mid-
den Nederland in U trecht. Hij volgt 
de opleiding sociaal-cultureel werk. 
‘Daar doe ik best veel aan muziek, 
maar bespeel ik geen instrument.’

Activiteiten
Biltpop is ontstaan nadat de stichting 
B-pop per 1 mei 2007 was opgehe-
ven. ‘De gemeente wilde dat de werk-
zaamheden van B-pop gecontinueerd 
werden. Zo ontstond Biltpop dat als 
werkgroep onderdeel werd van het 
Jeugd-Punt.De Bilt. De samenwer-
king verliep niet altijd soepel. Per 1 
januari 2009 gaat Biltpop rechtstreeks 
onder de nieuwe welzijnsstichting 
vallen,’ vertelt Roy. Biltpop ontving 
vanuit het Jeugd-Punt een startbudget 
waarmee activiteiten werden bekos-
tigd. Op 1 januari 2009 krijgt Biltpop 
een startbudget van de nieuwe wel-
zijnsstichting. ‘Verder doen we veel 
activiteiten met fondsen en sponsoren 
die ons bij projecten steunen. En 
dan hebben we nog de opbrengsten 
van entreegelden.’ Biltpop mag gratis 
gebruik maken van het jongerencen-
trum W4 in De Bilt. ‘Daar organise-
ren we avonden voor groepen en alle 
voorronden voor festivals. Een grote 
finale houden we buiten op de Pla-
netenbaan in Bilthoven. Fondsen en 
sponsoren bekostigen wat daar voor 
nodig is.’ 

Grote Utrechtse Live P rijs
Biltpop heeft geen bestuur. ‘Een groep 
van tien jonge vrijwilligers doet het 
werk, maar we proberen de werk-
groep uit te breiden.’ De doelgroep is 
van 15 tot 23 jaar. In de gemeente zijn 
heel veel bandjes die graag willen 
optreden en bekend worden. Biltpop 
biedt hun de mogelijkheid om door te 
groeien in de regio U trecht. ‘Wij doen 
mee aan een regionale bandwedstrijd 
om de Grote U trechtse Live Prijs.’ 
In november, december en januari 
zijn daarvoor de voorronden in W4. 
Negen bandjes strijden op drie avon-
den om een plaats in de finale die op 
21 februari plaatsvindt. De winnaar 
dingt mee naar De Grote U trechtse 
Live Prijs. 

Vooruitgang
‘Er is veel talent in de gemeente heb-
ben we ervaren bij talentenjachten. 
Het is soms moeilijk dat talent zover 
te krijgen om dat dan ook echt te laten 
zien. Ze denken al gauw dat ze het 
niet kunnen of durven met publiek. 

Wij proberen ze toch op het podium 
te krijgen. Als ze dan de drempel over 
zijn, willen ze meestal ook doorgaan. 
Ze willen dan ook naar de buitenfes-
tivals toe om voor een groot publiek 
op te treden’, vertelt Roy. Er zijn ook 
bandjes professioneel doorgebroken. 
‘We hebben toen het nog B-pop was 
een bandje gehad dat nu door Duits-
land toert.’ Ook bij de rappers ziet 
Roy vooruitgang. Meer rappers erbij 
en een act eromheen. De rol van Bilt-
pop daarbij is de mogelijkheid bieden 
om op te treden en tips geven. ‘In 
onze werkgroep is kwaliteit aanwezig 
bij bijvoorbeeld geluid en belichting. 
U it Maartensdijk zien we steeds meer 
bezoekers komen.’ 

De werkgroep is nog op zoek naar 
vrijwilligers uit de hele gemeente die 
willen werken aan de voorbereiding, 
publiciteit of de website. Of op de 
avonden zelf achter de kassa, in de 
jury of de techniek bedienen. Aan-
melden via 030-2201702 of e-mail te 
vinden op de website www.biltpop.nl. 

Biltpop geeft jongeren een podium
door Guus Geebel

‘ Muziek is iets om jongeren bij elkaar te brengen’ , zegt Roy Delicaat. Als lid van de werkgroep Biltpop 
zet hij zich met veel enthousiasme in om jongeren die actief bezig zijn met muziek een podium te geven. 

Biltpop doet dit door muzikale activiteiten voor leeftijdsgenoten te organiseren. 

‘ Er is veel muz ikaal talent in de gemeente en B iltpop biedt daarvoor een 
podium’ , z egt R oy  D elic aat. 

Workshop Mandala bij ’ t Hoekie!
Op zondag 14 december a.s. geven twee enthousiaste vrijwilligsters een 
mandala workshop. De zaal is open vanaf 13.30 uur, de workshop is van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Het doel van een mandala te tekenen is om je te 
ontspannen en je eigen creativiteit te ontplooien. Deze gezellige middag 
kost 3,50 euro. Gaarne vooraf aanmelden. Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. 
T.M.C  Asserweg 2, tel. 030 2201702, info@buurtwerkdebilt.nl 

Y oga
Ieder maandag- en woensdagoch-
tend is er yoga in buurthuis ’t 
Hoekie. Hier komt men tot rust en 
leert men zich ontspannen. Er zijn 
nog enkelen plaatsen vrij!  Voor 
10 lessen zijn de kosten 50 euro. 
Instappen is mogelijk. Voor meer 
informatie: Buurthuis ’t Hoekie, 
Prof. Dr. T.M.C  Asserweg 2, tel. 
030 2201702, e-mail info@buurt-
werkdebilt.nl

Klaverjassen 
bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 12 
december kunt u weer klaverjassen 
bij SVM. In de kantine van deze 
sportvereniging aan de Dierenriem 
in Maartensdijk bent u van harte 
welkom. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur en meedoen kost 3 
euro. Er is ook een loterij, voor € 
0,25 kunt u een lot kopen.

Radeloos in De Vierstee
Op de filmmiddag op 17 december a.s. 
in De Vierstee wordt de film ‘Radeloos’ 
vertoond. Het is de derde verfilming van 
een boek van C arry Slee. Eerder werden 
‘Afblijven’ en ‘Timboektoe’ al verfilmd. 
Iets over de inhoud: Paco en Y ara kam-
pen allebei met hun eigen problemen. 
Paco heeft moeite om de dood van zijn 
vader te verwerken, terwijl Y ara door 
haar moeder gepusht wordt om model te 
worden, waardoor ze zich onzeker voelt 
over haar lichaam. De twee zoeken steun 
bij elkaar. De filmvoorstelling is in De 
Vierstee om 13.30 uur. Kaarten kosten 
4,50 euro en kunnen tot voor de voor-
stelling aan de kassa van De Vierstee 
worden gekocht.

F AMOUS:  F eest voor 
é n door jongeren!

door M arijke D rieenhui z en

Babette T ang ( 14 jaar)  uit Maartensdijk en haar vriendin Kim P eters 
( 13 jaar)  uit Bilthoven gaan graag uit en weten precies wat wel 

en niet leuk is. Alle feesten die ze tot nu toe bezocht hebben waren 
feesten voor jongeren georganiseerd door ouderen. 

Dat moet ook anders kunnen was hun gedachte.

Een bezoek aan Ernst Grevink van Sojos leverde gelijk wat op. Hij zag wel 
iets in het initiatief van deze meiden en gaf ze een datum en het gebruik 
van Sojos en de kennis en ervaring van Hassan als sparing partner. Voort-
varend zijn ze van start gegaan en vrijdag 12 december a.s. staat hun eerste 
feest gepland voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Natuurlijk drugs- en 
alcoholvrij.

T hema en dresscode hiphop
Babette Tang is duidelijk: ‘Dit is geen namaakfeest, niet zoiets als Brothers 
of Eigenwijz. Dit is een feest voor en door jongeren. Andere feesten worden 
allemaal door volwassenen geregeld. Volwassenen weten niet wat bij deze 
doelgroep hoort. Wij zitten er midden in en weten het wel’. Het plan was 
snel gemaakt, het thema snel verzonnen. Daarna zijn ze echt aan het werk 
gegaan. Ze hebben sponsors gezocht en gevonden. Ze hebben kaarten en 
posters gemaakt en zijn ermee naar een drukker gestapt. Die was onder de 
indruk van het initiatief en heeft het gratis geregeld. Ze hebben een sponsor 
gevonden die shirtjes, polo’s en hun eigen jurkjes wilde betalen, natuurlijk 
voorzien van het FAMOU S logo. Ze hebben een site gemaakt op Hyves 
waarop al veel te zien is. Via Hassan hebben ze de rappers Mica, Mella, 
Laanie, B.O.B. en Q uinc geregeld. Er zijn ook twee dj’s Take en Jiyan. Zij 
hebben leren draaien in W4, het Jongerencentrum aan de Laan van Wel-
tevreden in De Bilt en er komen een aantal breakdansers. Babette en Kim 
hebben gezorgd voor voldoende personeel. ‘Niets huren we in. We regelen 
dit met jongeren zelf. Wel zijn onze security mensen iets ouder, maar dat 
moet ook wel. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan. Merken we het, dan is 
hun feestje bij ons over’. Reclame maken is leuk, hoe meer jongeren weten 
van het feest hoe drukker en leuker het vervolgens wordt. 

RT L4
Ons gesprek is op zaterdag. Voor de volgende dag hebben de meiden via 
via kaartjes geregeld voor Life & C ooking op RTL4. Ze gaan proberen om 
Irene Moors te spreken te krijgen voor de uitzending en haar dan vragen om 
iets te mogen vertellen over hun feest. Als dat niet lukt gaan ze proberen 
aandacht te trekken van de cameraman en misschien komen ze in beeld en 
kunnen ze gauw nog wat zeggen. Ambitie genoeg. 

www.famous-party .hyve s.nl
Via de site is ook te zien hoe er een kaartje kan worden gekocht. ‘We zitten 
zelf in Bilthoven en Hilversum op school en daar verkopen we zelf kaarten 
voor vijf euro per stuk. Goede vrienden van ons zitten op andere scholen 
rond Maartensdijk en zij verkopen ook kaartjes voor ons. In Maartensdijk 
kun je kaartjes kopen bij PEET en Sojos. De resterende kaartjes worden 
vrijdag 12 december aan de deur verkocht. We rekenen zelf op 100 tot 150 
jongeren. En die krijgen echt een super feest’, vertelt Kim. Het feest duurt 
van 20.00 tot 23.45 uur. ‘Om 24.00 uur moet iedereen van het Sojosterrein 
af zijn en dat gaat lukken, ook al hadden we liever gehad dat het wat langer 
mocht duren’. Ze vinden het jammer dat Maartensdijk toch wat moeilijk 
bereikbaar is, maar ambitieus als ze zijn: ‘Als dit feest lukt, gaan we door en 
misschien rijdt er dan ook nog wel een keer een grote bus met onze hoofden 
erop, die aan het eind van het feest de jongeren naar een plek brengt waar 
nog wel openbaar vervoer rijdt’. 

B abette T ang (rec ht s) en haar  vriendin K im Peters (links) he bben ambitie 
genoeg.



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

Maak voor de feestdagen nog 
even snel een afspraak bij 
BETTY ' S C ORNER!
Extra geopend op woensdag 
24 december!  Bel voor een 
afspraak: 06-33722022
Zorg voor uw haar!

Bianca voor uw NAGELS!  Bel 
06-14433481

In kleine groepjes de FRANSE 
taal leren spreken en verstaan. 
Tel. 0346-211667

Voor mijn 2 zoons ben ik op 
zoek naar iemand die tegen 
vergoeding bijles WISKU NDE 
kan geven.Niveau VWO-3 en 
HAVO-5 wiskunde B. Tel. 
0346-211249-06-10019798

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

Merk Tapijt en Vinyl met kortin-
gen tot 70 %  .Tel 06 30186342 
of kijk op www.mevoshop.nl

Wie o wie kan mij aan zelfstan-
dige woonruimte in ( omgeving)  
Groenkan helpen. Gezien mijn 
werk voor De Vierklank wil ik 
graag ( ipv mijn prijzige huis 
in Hilversum)  een huisje hier 
in de omgeving. Huur max. €  
500. Heeft of weet u iets?  Bel 
06-53538179

 De Vierklank 14 10 december 2008

Goede ( studie)  PIANO merk 
Lindbergh. Vraagprijs € 550,-. 
Tel. 033-4321029

Eiken salontafel met plavuizen 
jaren ’70 stijl. € 20,-. Tel. 0346-
213096

Lichtslang rendier. € 5,-. 
Kerstboomstandaard 50x50cm. 
€5 ,-. Tel. 0346-211738

Digitale klokthermostaat 
Honeywell C hronotherm IV 
type T8602a wegens overcom-
pleet. € 50,-. Tel. 0346-213193

Eiken tafel met 4 stoelen jaren 
’70 stijl. € 30,-. Tel. 0346-
213096

Fietsstoeltje voor  +  scherm. 
€ 22,50 traphek hout nieuw. 
€1 5,-. Tel. 035-6851442

Dikke kinderwagenslaapzak 
blauw. € 12,50. Verstelbare 
traphek hout. € 10,-. Tel. 035-
6851442

Monitor en toetsenbord samen 
voor € 20,-. Tel. 035-5771895

Electrische 4-pits KOOK-
PLAAT. Tel. 0346-212491

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

T e koop aangeboden

N ootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

T e koop gevraagd

Diversen 

P ersoneel aangeboden F IE T S SE RVICE  CE N T RUM MAART E N  V. DIJ K
GRUT T OLAAN  18  T el.0346-212267
Geopend:  Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEU WE- 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. T el. 
06-5 4967 98 5

T . van Asselt Klussenbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan 

Verhoog uw weerstand voor de komende winter
Beweeg goed,eet gezond,iedere dag een schep vitaminen en 
mineralen is aan te bevelen. Nu in zakjes voor 1 dag verkrijg-
baar. w.a. vink-blonk- tel. 0346-571377. e-mail: vink-herbalife@
filternet.nl.

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

Schoonmaakbedrijf van Vulpen facilitair
www.van-vulpen-facilitair.nl
Tel. 035-5827277 b.g.g 06-54635503

December-cadeaumand!
Bij ons kunt u terecht voor artikelen op het gebied van gezond-
heid, schoonheid, lichaamsverzorging, voor geuren, cadeautjes 
en producten voor huis- en autoverzorging, die niet in winkels 
te koop zijn met 100%  tevredenheidsgarantie!  Doornenbal-
Boogaard, 0346-212687

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

‘ F amous’  disco voor middelbare scholieren
As. vrijdag 12 dec. presenteert Sojos met trots de 
eerste editie van ‘Famous’. Famous is een idee 
van twee meiden uit Maartensdijk en Bilthoven 
( Babette en Kim)  die de avond ook organiseren. 
Het zijn discoavonden voor de leeftijdsgroep 12 t/ m 
16 jaar. Deze eerste avond staat geheel in het teken 
van ‘Hip Hop’. Dit is dan ook meteen de dresscode. 
Ook zullen er twee Rapgroepen optreden en zal er 
een breakdance performance worden opgevoerd. 
Te ‘Vet om waar te zijn’, toch?  Eindelijk een eigen 
Brothers of Eigenwijz in Maartensdijk. De entree 
bedraagt 5 euro ( U -pas 2,50) . De avond begint om 
20.00 uur en is om 23.45 uur ten einde. Legitimatie 
verplicht. Er wordt op de Famousavonden geen 
alcohol geschonken en ook andere vormen van 
drugs zijn ten strengste verboden.

Het Geheim van Maartensdijk - LIVE
Op zaterdag 13 december as. is het weer zover. Dan 
zullen er in Sojos weer vier regionale bands gaan 
strijden om een plaats in de finale van ‘Het Geheim 
van Maartensdijk’, onderdeel van de provinciale 
bandwedstrijd ‘Grote U trechtse Live Prijs’( GU LP) . 
Dit keer is het de beurt aan ‘Second 7’ ( Rock) , ‘Zion 
Grooves’ ( Reggae) , ‘Electric Alley C at’ ( electropop)  
en ‘The Q ’ ( pop) . De zaal is open vanaf 19.30 uur 
en de eerste band speelt al om 20.00 uur. De entree 
is gratis, dus niets weerhoudt je ervan om eens een 
avondje te komen genieten van vier erg leuke bands 
uit de buurt!  Je kunt ook nog dan ook nog eens mee 
beslissen over de uiteindelijke winnaar..

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 17 december zijn alle basisschool-

Jon gerenreis naar T aizé  
De katholieke parochie Maartensdijk en de PKN-gemeente van Maartensdijk 
organiseren gezamenlijk op dinsdag 16 december a.s. in De Mantel in Maar-
tensdijk ( naast de St. Maartenkerk aan de Nachtegaallaan)  een open informatie-
avond om jongeren uit Maartensdijk en omgeving te informeren over een reis 
naar de christelijke gemeenschap Taizé  in Frankrijk, die de beide kerken vol-
gend jaar gezamenlijk hopen te organiseren. De bijeenkomst begint om 20.00 
uur en is bestemd voor alle jongeren die geï nteresseerd zijn ( ongeacht kerkelijk 
of niet kerkelijke afkomst) . Deelname aan de avond is vrijblijvend.

Taizé  is een internationale oecumenische gemeenschap, die in 1940 werd 
gesticht. De gemeenschap van Taizé  telt een honderdtal broeders, katholiek 
en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Taizé  trekt 
jaarlijks honderdduizenden jongeren uit de gehele wereld, die er komen voor 
bezinning, ontmoeting, maar ook om stil te zijn. Een plaats waar je echt je 
medemens kunt ontmoeten in een persoonlijk gesprek. 

P rogramma
Het programma van Taizé  bestaat onder meer uit gebed, bijbelinleidingen, 
momenten van stilte en workshops over geloof en leven, maar ook slapen in 
tenten of barakken, samen eten, koken en afwassen, samen een hoop plezier 
hebben. C entraal in Taizé  staat de kerk die 3 keer per dag volstroomt met aldaar 
verblijvende jongeren. In de vieringen staan samen zingen en stilte centraal. 
De vieringen zijn zo indrukwekkend, zo uniek dat over de hele wereld Taizé -
vieringen worden gehouden, uit verlangen dit gevoel ‘thuis’ nogmaals te bele-
ven. Veel mensen die er ooit geweest zijn, noemen het een ervaring die ze nooit 
zullen vergeten en willen later nog eens terug. Via de website www.taize.fr/ nl 
kun je nog veel meer informatie over Taizé  vinden.

Informatie
Inmiddels heeft reeds een aantal jongeren kenbaar gemaakt voor zo’n reis met 
leeftijdsgenoten belangstelling te hebben. Tijdens de informatieavond zal onder 
meer een film over Taizé  worden vertoond. Ook zal worden geï nventariseerd 
of de voorkeur uitgaat naar een reis in het voorjaar of in het najaar van 2009. 
De reis is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar tot plusminus 30 jaar. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met: Ineke Geurtsen, tel. 0346 281428, 
Rianne Veenstra, tel. 0346 213334 of Hendrik-Jan Graber, tel. 035 5770800 
[ HvdB] . 

Sojos Agenda

kinderen vanaf 6 jaar weer welkom op de tweewe-
kelijkse spelletjes - en knutselmiddag van Sojos. 
Er wordt uiteraard weer een superleuk programma 
aangeboden door Hassan en zijn enthousiaste vrij-
willigers. Deelname aan de middag van 14.00 tot 
16.00 uur is gratis. Dit is tevens alweer de laatste 
spelletjesmiddag in 2008, want over twee weken is 
de oudejaarsdag.

Kids Only Disco
Op vrijdag 19 december is er weer een Kids Only 
Discoavond in Sojos. Maar dan meteen wel een heel 
vette!  Het thema is namelijk mode, dus iedereen 
wordt verwacht in prachtige uitdossing. Deze kan 
dan geshowd worden op een heuse catwalk. Afijn, 
het gaat een heel leuke avond worden!  De disco is 
bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar en duurt van 
19.00 tot 21.30 uur. De entree is een euro

Ontmoetingsdienst
Vrijdag 12 december a.s. wordt er in de recrea-
tieruimte van Dijckstate aan het Maertensplein in 
Maartensdijk weer een ontmoetingsdienst gehou-
den, waarin de plaatselijke predikant ds. Rene 
Alkema zal voorgaan en de muzikale ( piano-) bege-
leiding in handen is van mevr. Hilly Verweij. Na 
afloop is er een moment van ontmoeting met koffie 
of thee. De dienst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 
uur zijn de deuren van de recreatiezaal geopend. 
Voor vragen omtrent het vervoer naar deze dienst 
kan contact worden opgenomen met Jan Grooten-
dorst, tel. 0346 212904.

Bingo
Vrijdag 12 december is er Kerstbingo van de Maar-
tensdijkse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt 
in de recreatieruimte van Dijckstate aan het Maer-
tensplein. Komt gezellig voor een kopje koffie of 
thee en mogelijk valt u ook nog in de prijzen. Hennie 
en Anneke laten de balletjes weer rollen voor mooie 
prijzen. De aanvang is om 14.15 uur.

Sluiting kerst
De vestiging in Dijckstate aan het Maertensplein is 
gesloten van zaterdag 20 december 2008 tot maandag 
5 januari 2009. Ook nevenvestiging de Duiventil in 
De Bilt en SWO-centrum de Zonneborgh zijn eerst 
weer in het nieuwe jaar te bereiken.



 De Vierklank 15 10 december 2008

Het is onrustig bij SVM. Het gaat 
niet goed met het eerste team. Vorige 
week ging de discussie langs de lijn 
over het al dan niet over laten gaan 
van de A-jeugd naar de selectie. Deze 
week ging het over het aangekondigde 
vertrek van trainer Ibrahim Evre. Hij 
verlaat aan het einde van het seizoen 
na een jaar alweer de geelblauwen uit 
Maartensdijk. Ongetwijfeld zullen de 
resultaten van dit seizoen daarbij een 
rol spelen. De spelers spraken voor-
dat hij zijn vertrek bekend maakte 
nog het vertrouwen in hem uit. Dat 
mocht niet baten.

Strijdlustig SVM
De onrust was in de wedstrijd niet 
merkbaar. SVM kwam strijdlustig 
uit de startblokken. C andia dacht 
een gemakkelijke middag te heb-
ben tegen de rode lantaarndrager, 
maar kwam bedrogen uit. C andia was 
beslist niet sterker dan SVM. Evre 
kon weer beschikken over verdediger 
Michel Kemp met zijn uitschuifbe-
nen. Bovendien had hij de opstelling 
wat gewijzigd. De normaal linksback 
spelende Rick Lith was geposteerd op 
het middenveld en Rik Vos en Bram 
van Eck speelden in de verdediging. 
De strijd ging gelijk op en het was 
daarom zuur, dat C andia toch gemak-
kelijk kon scoren. In de 35ste minuut 
kreeg de C andiaspits met de rug naar 
het doel de bal ingespeeld. In plaats 
van kort te dekken liet Vos de speler 

van C andia eenvoudig draaien en 
die kon geplaatst in de verre hoek 
inschieten. Vijf minuten laten had 
Laurens van Leeuwen de gelijkmaker 
op zijn schoen, maar zijn schot ging 
net over de lat. Kort voor rust werd 
er nog twee keer gescoord. Eerst 
opnieuw C andia en opnieuw door 
slap verdedigen. Een C andiaspeler 
lobte de bal simpel achter de SVM-
verdediging en een C andia-spits kon 
simpel inschieten. In het slot van de 
eerste helft kreeg SVM weer hoop. 
Een lange bal van Rik Vos viel dood 
op de borst van Marco Willemse, 
die deze kans niet voorbij liet gaan 
( 1-2) .

T umult 
In de tweede helft gebeurde er van 
alles. C andia dacht in de eerste 
minuut de buit binnen te hebben. 
Een van richting veranderde vrije 
trap belandde achter de goed kee-
pende Richard de Groot ( 3-1)  in het 
doel. Een minuut later gebeurde het 
zelfde aan de andere kant. Michel 
van de Goede was voor SVM de 
doelpuntenmaker ( 3-2) . SVM ging 
er weer voor en dat werd beloond. In 
de 60ste minuut scoorde Bram van 
Eck de gelijkmaker. Voorbereider was 
Björ n Engel die met een aantal kap-
bewegingen de C andia-verdediging 
op het verkeerde been zette. Vanaf 
dat moment gebeurde er veel, waarbij 
de emoties hoog opliepen. C andia zag 

een doelpunt afgekeurd, omdat gele-
genheidsvlagger Jan de Rooij buiten-
spel constateerde. Dat werd hem niet 
in dank afgenomen door het C andia-
publiek. 
De vlam sloeg helemaal in de pan 
toen een SVM-speler knock-out werd 
geslagen door een C andia-speler. 
Een heuse vechtpartij ontstond. Toen 
de rook was opgetrokken trok de 
scheidsrechter een rode kaart voor de 
C andia-speler. SVM kwam dus tegen 
10 man te spelen. Evre wilde de man-
meer situatie uitbuiten en sommeerde 
de lange verdediger Michel Kemp 
naar voren. Dat leverde geen voor-
delen op en het leek er zelfs op, dat 
door die omzetting SVM meer onder 
druk kwam te staan. Vijf minuten 
voor tijd sloeg dan ook het noodlot 
toe. Opnieuw kregen de voorwaartsen 
van C andia weer alle ruimte om de 
bal aan te nemen en te draaien. Dat 
resulteerde in de vierde goal voor de 
thuisclub ( 4-3) . De Maartensdijkers 
gingen weer puntloos naar huis.

SVM-Jon athan
Aanstaande zaterdag speelt SVM 
thuis tegen Jonathan. De wedstrijden 
tussen SVM en de ploeg uit Zeist 
staan altijd bol van de strijd. Wie weet 
is het zaterdag de ommekeer voor 
SVM en vinden de geelblauwen de 
weg naar boven. De spelers verdienen 
het in ieder geval wel. De wedstrijd 
begint om 14.30 uur.

Spektakel bij Candia – SVM
SVM is afgelopen zaterdag strijdend ten onder gegaan tegen de nummer 2 van de ranglijst Candia. 

In de wedstrijd gebeurde van alles. Helaas trok SVM in het slot van de wedstrijd weer aan het kortste eind. 
Het werd 4-3 voor de ploeg uit Rhenen.

De wedstrijd begon met een ope-
ningstreffer van SDO’er Alwin Smit: 
1-0. Tweemaal Zes nam vrijwel direct 
het heft in handen en liep binnen 
een kwartier, onder andere door twee 
mooie schoten van Anita Broekhui-
zen, uit naar een 4-9 voorsprong. 
SDO vocht zich enigszins terug tot 
8-10. Met nog é é n minuut op de 
klok verschalkte Maarten van Brenk 
tweemaal Alwin Smit, waardoor 
Tweemaal Zes met een belangrijke 
8-12 ruststand de kleedkamer kon 
opzoeken. 

Toen Tweemaal Zes na rust direct gas 
gaf, was het verzet eigenlijk al gebro-
ken. Na vijf minuten in de tweede 
helft begon SDO al met ‘wanhoops-
pogingen’, waardoor Tweemaal Zes 
steeds na é é n schot alweer in balbezit 
kwam. Dit was tekenend voor het 
wedstrijdbeeld. De Maartensdijkers 
gingen in een hoog tempo door en 
produceerden via mooie combinaties 
even zo mooie doelpunten. 

Aanvoerster Miranda Burger nam 
daarbij met zes treffers in totaal een 
groot aandeel voor haar rekening. 
Dit tekende ook het verschil tus-
sen de beide dameskwartetten. Liefst 
tien doelpunten kwamen uit handen 
van de Tweemaal Zesdames. Alwin 
Smit, die in de eerste helft vijf keer 
tot scoren kwam, was de tweede 

helft volledig onzichtbaar door goed 
verdedigend werk van Maarten van 
Brenk. Inzakkend werk van de dames 
en veel snelle verdedigende rebounds 
van Frank Timmer tegen Bob Ketting 
waren daarbij van belang. Aan de 
lichaamstaal van Smit was te zien dat 
hij na de rust droog stond. 

Het doelpunt
Het doelpunt van de wedstrijd kwam 
op naam van Bart Drost. Nadat hij 
werd opgevangen door Edo Smit, 

gooide hij al vallend vanaf vijf meter 
achter de korf de bal onderhands door 
de korf. Alle Tweemaal Zes spelers 
kwamen in dit duel tot scoren. Eind-
stand: 13-23. 

Volgende week krijgt Tweemaal Zes 
medekoploper GKV uit Gorinchem 
op bezoek in Maartensdijk: GKV 
won met 13-14 bij Albatros. Voor 
Tweemaal Zes wordt dit duel de ide-
ale kans om de koppositie te verstevi-
gen. Aanvang: 19.30 uur.

T weemaal Zes superieur tegen SDO
Vorige week boekte T weemaal Zes een belangrijke overwinning op N ieuwerkerk ( 18- 16)  en dit resultaat 
kreeg een passend vervolg. In Kamerik, waar ongeveer even zoveel T Z supporters als SDO’ ers aanwezig 

waren, werd SDO in eigen hal volledig kansloos gelaten:  13-23.

Zaterdag 13 dec ember a.s. speelt T weemaal Zes thui s tegen medekoploper 
GK V uit Gorinc he m om 19.30 uur (foto Paul M eerstadt).

DOS krijgt geen loon 
naar hard werken

Afgelopen zaterdag moest DOS ‘thuis’ aantreden tegen Hebbes. Dit keer 
was het de beurt aan DOS 1 om in De Bilt te spelen vanwege het ruimte-
gebrek in De Vierstee. DOS begon ongeconcentreerd en verloor een aantal 
aanvallen achter elkaar de bal door op dezelfde manier de bal in te leveren 
bij de tegenstander. Ook verdedigend werd er teveel risico genomen, waar-
door Hebbes op voorsprong kon komen. DOS kon hierna echter goed mee 
in het tempo en niveau van Hebbes en de scores ontliepen elkaar niet. Aan 
het eind van de eerste helft nam Hebbes echter het voortouw door 3 x achter 
elkaar te scoren, waar DOS in verzuimde. Ruststand 6-9.

Na rust werd het een zeer harde wedstrijd, waarin DOS zich zeer irriteerde 
aan de overtredingen en ook aan de scheidsrechter. Dit maakte wel dat DOS 
tot op de laatste minuut hard bleef vechten voor iedere bal en ieder doel-
punt. Helaas zat de afronding niet mee bij DOS en wist Hebbes wel de korf 
te vinden. Bij tijd en wijle werden er zeer mooie aanvallen gespeeld die ook 
met een doelpunt werden afgerond. Marcella van Dijk was deze wedstrijd 
zeer doeltreffend, want zij wist de korf 5 maal te vinden door varië rende 
doelpunten. Volgende week zaterdag speelt DOS een uitwedstrijd tegen 
Animo in Geldermalsen. De aanvang van deze wedstrijd is 20.40 uur.

Salvobeloften winnen 
van Lovoc

Het bezoekende Lovoc was met de ambitie naar Maartensdijk 
gekomen om het Salvo flink lastig te maken. Dit team staat een plaats 

achter op Salvo met wel met een flink aantal punten verschil. 

De vooraf afgesproken tactiek was om aanvallend heel veel druk op dit 
jonge team te zetten. Dit team heeft veel slagkracht in huis wat met het 
inslaan werd bevestigd. De Salvospeelsters gingen als een speer van start. 
Iedereen wist aanvallend veel druk te zetten waardoor al direct een 10-1 
voorsprong behaald werd. Hoewel Lovoc zich wel herstelde lieten de 
beloften zich niet verrassen en speelde de set soeverein uit met 25-16. De 
coach van Salvo waarschuwde zijn speelsters, dat nu het echte Lovoc zou 
opstaan en dat gebeurde ook. Nu was de tegenstander aanvallend sterker en 
liepen de beloften achter de feiten aan. De blokkering en de omschakeling 
van verdediging naar aanval verliep deze set niet goed. Lovoc kreeg waar 
het recht op had en won de set met 25-20. Daarna waren de Salvodames 
weer geheel bij de les. Met name de middenspeelsters Anique  Diepeveen en 
Nienke van de Burg scoorden er lustig op los, mede door de goede set ups 
van Marlyn van Gool. Het verweer van Lovoc was gebroken en het vertrou-
wen van de Salvomeiden groeide zienderogen. Elke balbehandeling werd 
geconcentreerd en met vertrouwen uitgevoerd. Als de meiden zo spelen 
zijn ze moeilijk te stoppen. De beide laatste sets werden terecht gewonnen 
met 25-16 en 25-17. Door deze 3-1 overwinning voeren de Salvomeiden de 
middenmoot aan en kunnen ook nog aanklampen bij de subtop. Dinsdag-
avond ontvangt Salvo in De Vierstee Trivolley, de koploper uit Bussum. De 
wedstrijd begint om 21.00 uur.

Salvodames maatje te 
klein voor Keistad

Hoewel Salvo zich goed verweerde was duidelijk dat het bezoekende 
Keistad een van de kampioenskandidaten in de eerste klasse is. 

E en 0-4 nederlaag was een terechte uitslag. Salvo heeft naar zijn 
mogelijkheden gepresteerd, wat helaas niet genoeg was 

om een set te winnen.

In de eerste set ging het spelbeeld tot 15-15 gelijk op. Daarna had Keistad 
het betere van het spel. Zij namen enkele punten voorsprong en stonden dit 
niet meer af. Winst voor Keistad met 21-25. In de tweede set deed Salvo 
het veel beter. Het werd een hele spannende set. De teams gaven elkaar niet 
veel toe. Vanaf de stand 23-23 was het uitermate spannend en hielden de 
teams elkaar in evenwicht tot 27-27. Door een foutservice en een gemiste 
aanvalskans moest Salvo de set aan Keistad laten met 27-29. 

Daarna was en bleef Keistad het betere team. Het grote verschil was dat dit 
team op alle posities scorende speelsters had. Bij Salvo moesten de punten 
teveel van Stefanie van Ginkel en van Rianne Diepeveen komen. Dat was 
tegen dit team te weinig. Hoewel Salvo goed weerstand bood was duidelijk 
dat aan deze wedstrijd weinig eer meer te behalen was. Daar waar Salvo 
mogelijkheden kreeg werd daar wel gebruik van gemaakt maar dat was te 
weinig om de tegenstander schrik aan te jagen. 

De derde en vierde set gingen naar Keistad met de setstanden: 18-25 en 
21-25. Ondanks de nederlaag doen de Salvodames goed mee in de mid-
denmoot van de eerste klasse. 



Globaal loopt de tocht vanaf West-
broek naar Tienhoven. Op 29 novem-
ber is de tocht voor het eerst gehou-
den. ‘Het was toen prima droog en 
aangenaam winterweer’, vertelt Tom 
Blanken, é é n van de initiatiefnemers. 
Hij spreekt van een succes: ‘Op som-
mige plaatsen liep het storm en in 
ieder geval was het overal aange-
naam druk’. Mensen kwamen met de 
auto maar ook velen op de fiets. De 
hobbytentoonstelling in het dorps-
huis van Westbroek was é é n van de 
plaatsen die bezocht konden worden. 
Zaterdag 13 december is de herhaling 
van de tocht maar dan wel zonder de 
hobbybeurs. Als men vanuit richting 
Maartensdijk/ Groenekan via de Ach-
terweteringseweg komt kan het beste 
gestart worden op de Dr. Welfferweg 
108, giftshop Mon Basta. Vervolgens 
gaat de route verder richting West-
broek. Men kan er dan in Westbroek 
voor kiezen om even een zijsprong 
te maken naar Monumentaal op de 
Westbroekse Binnenweg nr.70 ( via de 
Huydecoperweg) . Op die locatie kan 
men alles zien over restauratie van 
monumentale panden. Terug in West-
broek gaat men verder op de Kerk-

dijk naar De Houtfabriek ( nr. 24a)  
en via Houtkachels Thea van Ros-
sum ( nr.122)  naar Juffrouw Jansen 
Brocante ( nr. 176) . Vervolgens kan 
men terecht bij Brocante In de Oude 
Stal op Heuvellaan nr.8 en Boerderij 
Vredegoed ( nr.7) . Hier krijgt men 
van de eigenaar zelf een korte rond-
leiding door deze prachtige boerderij 
in Jugendstil die nog steeds in de 
oorspronkelijke staat is. Daarna komt 
men vanzelf terecht op de Laan van 
Nifterlake waar het Kruideniersmu-
seum is ( nr.12)  en het Schaatsmu-
seum ( nr. 49) . Aan het einde kan men 

uitblazen in café  ’t Olde Regthuys ( nr. 
101) . ‘Overal kunnen de bezoekers 
een warm onthaal verwachten’, verze-
kert Tom Blanken. ‘Het is kleinscha-
lig, toegankelijk en overal gratis.’ Op 
ieder locatie zijn routebeschrijvingen 
beschikbaar. De deelnemers zijn te 
herkennen aan de blauwe ballonnen 
bij de ingang. Van 10.00 tot 17.00 uur 
is men welkom. Verdere informatie 
bij Tom Blanken tel. 06 13414607. 
De organisatoren denken nu al aan 
een mogelijk vervolg in de komende 
lente. Maar dan waarschijnlijk wel 
met een andere titel.
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Reisadvies aan huis!!
Een trip naar het reisbureau is niet meer nodig.
En dat voor dezelfde prijs!

Helen Brinkhuis tel. 06-52633573
mail: helenbrinkhuis@personaltouchtravel.nl

Jasper de Zeeuw ging daarvoor naar 
Bonaire om samen met andere jon-
geren gedurende een drietal weken 
stage te lopen. Tijdens die stage werd 
er o.a. een greenery gebouwd bij een 
ervaringsleercentrum voor jongeren 
met gedragsproblemen die vast zijn 
gelopen in het reguliere onderwijs.
Jasper de Zeeuw en zijn medereizi-
gers zijn weer terug van hun stage. 
Het geld is goed besteed, de klus is 
geklaard, het werk is af. ´ Een bijzon-
dere ervaring´ , aldus Jasper. ´ Het is 
heel raar dat je in een land ver weg 
zit, met een heel andere temperatuur 
dan in Nederland en iedereen praat 
gewoon Nederlands en in de winkel 
zie je ook gewoon Nederlandse pro-

ducten. Wat mij verder opviel was 
dat de mensen aardig zijn, iedereen 
groet elkaar en ook wij werden elke 
keer gegroet. Het zijn ook heel vro-
lijke mensen en wat vandaag niet af 
is zou zomaar morgen wel af kunnen 
komen. 
Een APK keuring kennen ze daar niet 
en dat is aan de auto´ s goed te zien. 
Drempels hebben ze ook niet, wel 
gaten. Ik heb daar heel hard gewerkt. 
Ik zat in een ploegje van vier jongens, 
een was een maatje van school, de 
andere twee waren VMBOers. We 
hebben een overkapping gemaakt, 
twee schuttingen gebouwd, een terras 
aangelegd, een muur van drijfhout 
gemaakt en een overkapping in elkaar 

gezet waar planten onder moeten 
komen te staan. We liepen voor op de 
planning en hadden zodoende nog tijd 
om alles extra mooi op te leveren. De 
mensen waren heel blij met het werk 
dat we geleverd hebben. Wat toch 
tegenviel was de temperatuur, het was 
boven de dertig graden. Dat maakt het 
werken zwaar. 
Ook hebben we de helft van de tijd 
regen gehad waardoor onder andere 
leuke uitstapjes niet doorgingen. Toch 
hebben we nog heel wat gezien van 
het eiland. Het is een heel mooi 
eiland, maar vanwege de afstand is 
het wel duur om er te komen. Dat zal 
voor mij zeker nog wel een hele tijd 
duren´ . 

Hard gewerkt, 
mooi land, vrolijke mensen

door M arijke D rieenhui z en

De statiegeldactie bij de C1000 die deze zomer opgezet was door Jas per de Zeeuw heeft 400 euro opgebracht. 
Het geld werd gebruikt worden om jongeren op Bonaire verder te helpen.

J asper de Zeeuw:  ‘ Veel mensen die flessen inleverden bij de C 1000 in M aar-
tensdijk he bben dit projec t gesteund door he t statiegeldbonnetje voor he t 
projec t te bestemmen’ . 

Ook in de winter 
‘ Overleven in de N atuur’
Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking met Paardebloem ( Stichting 
Paardebloem zorgt voor prikkelende natuurbelevingactiviteiten)  in decem-
ber de activiteit ' Overleven in de natuur'  voor kinderen in het Gagelbos. 
Kom ook mee sluipen dwars door het bos, ga mee eetbare planten zoeken, 
sporen van bosbeesten zoeken en slootje springen!  Verder wordt er een 
vuurtje gemaakt zonder gebruik te maken van een lucifer of aansteker. 

Wat moet je allemaal weten als je in een Nederlands bos wilt leven?  Je moet 
onderzoeken welke dieren er wonen. Dat kan door sporen te gaan zoeken: 
een aangevreten nootje, een drolletje of pootafdrukken op de grond. Je 
moet weten wat je kunt eten uit de natuur. Een heerlijk ' zuurtjesplantje'  en 
' spinazieplantje'  kun je gaan zoeken. Je moet een hut kunnen bouwen met 
materialen uit het bos en, heel belangrijk, je moet vuur kunnen maken!  
Het Gagelbos is een jong bos van Staatsbosbeheer in het Noorderpark, aan 
de noordrand van U trecht. De kinderen, die met de activiteit mee doen, 
mogen van de paden af gaan en dwars door het bos lopen. Dan beleef je 
nog eens wat!  
De activiteiten zijn op zondag 14 december 2008 en zondag 21 december 
2008 van 13.00 tot 15.30 uur voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Buggy’s zijn 
niet mogelijk. Trek laarzen en warme kleding aan. De kosten zijn voor 
volwassenen 2,50 euro en voor kinderen 2 euro. De locatie ligt aan de 
parkeerplaats van het Gagelbos aan de St. Anthoniedijk te U trecht. Vooraf 
aanmelden is nodig per e-mail groenehartcentrum@staatsbosbeheer.nl of 
telefonisch nr. 0348 689500 ( tijdens kantooruren) . Er kunnen per keer 
maximaal 25 deelnemers ( inclusief ouders)  zijn. 

Winterse belevenissen in het Buitengebied
door M artijn N ekkers

E nkele ondernemende inwoners binnen de driehoek Westbroek-T ienhoven-Maarssen hebben het initiatief 
genomen voor wat ze noemen ‘ Winterse Belevenissen in het Buitengebied’ . Het is een tocht van ca 15 km 

langs interessante en bezienswaardige locaties in dat gebied.

B eeld van de toc ht  op 29 november. O f de sc hape n er op 13 dec ember weer 
lopen kan niet worden gegarandeerd. (foto:  T om B lanken).

P rijswinnaars Winkeliersactie

I n totaal tien gelukkige prijswinnaars waren er bij de Sinterklaasac tie van 
de W inkeliersvereniging M aertensplein. Vier kregen een c adeaubon van  
25 euro en  twee een bon van 50 euro. K laske Evers won de D inerbon 
van restaurant Zilt en Zoet en Greta Smit ontving uit hande n van H elen 
B rinkhui s, van he t mobiele M aartensdijkse R eisbureau, de hoof dprijs:   
een midweek of weekend weg [ M D ] . 

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Beide kerstdagen gesloten

Woe.
24-12
Za.

27-12
Zo.

28-12

Woe.
17-12
Do.

18-12
Vr.

19-12

9,95

Kliekjesdag

Wildweekendje

Konijnenboutje 
gestoofd in bokbier

of
Pangafilet 

gerold in Italiaanse ham

9,50 3,49

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Spaar nu voor een boodschappenpakket t.w.v. € 50,-

Beenhammetje
Lekker gekruid
Div. soorten

500 gr. NU




