
In de raadsvergadering van 24 
september nam  Arnold Hou-
wer, gemeenteraadslid voor 
GroenLinks&PvdA, afscheid omdat 
hij naar Nieuwegein is verhuisd. 
Hij wordt toegesproken door bur-
gemeester Gerritsen en zijn fractie-
voorzitter Désirée Schmalschläger. 
Gerritsen zal zijn visie en scherpte 
gaan missen. ‘Ik heb je leren ken-
nen als een zakelijk, op de inhoud 
gericht bestuurder. Je bent plezierig 
gezelschap en dat zie je niet graag 
vertrekken.’ Schmalschläger noemt 
Houwer een ‘heerlijk mens’. ‘Wel 
eens lastig, maar altijd construc-
tief.’  Hoewel hij maar kort raadslid 
was, ziet Houwer terug op een 
periode waarin veel gebeurd en in 
gang gezet is. Het doet hem goed 
dat de politiek erin is geslaagd het 
vertrouwen van de burger in het 
gemeentebestuur terug te winnen. 

In de gemeenteraad is Arnold Hou-
wer opgevolgd door de heer Hugo 
Mutsaers (54) uit Hollandsche 
Rading. Nadat zijn geloofsbrieven 

waren onderzocht en in orde  bevon-
den, legde Hugo Mutsaers  ten 
overstaan van de raad de ambtsbe-

lofte af en werd hij geïnstalleerd als 
raadslid voor GroenLinks&PvdA. 
[GG]

Het bezoek aan De Werkplaats stond 
in het teken van leren, sporten en 
wonen. Het tekort aan hockeyvelden 
was tijdens dit bezoek één van de 
onderwerpen van de agenda. 
Gesproken werd o.a. met rector Henk 
Zijlstra (Werkplaats), Wim Koppen 
(directeur basisonderwijs De Werk-
plaats), Madeleine Bakker (voorzitter 
SCHC) en Rob Koopman (voorzitter 
hockeyvereniging Voordaan). 
Vervolgens kreeg de commissaris een 
rondleiding per bus door het centrum 
van Bilthoven waarbij de leefbaarheid 
en veiligheid rondom de spoorlijn 
centraal stond. In Life Sciencepark 

Berg en Bosch werd gesproken over 
de wetenschappelijke potentie en het 
economische belang van het terrein. 

Overleg
Voorafgaand aan dit werkbezoek had 
de Commissaris van de Koningin een 
gesprek met burgemeester Gerritsen 
en een gesprek met het voltallige 
College van Burgemeester en Wet-
houders. Het bezoek werd afgeslo-
ten met een informele raadsbijeen-
komst in Restaurant Mauritshoeve 
te Maartensdijk. Hierbij waren de 
leden van de gemeenteraad uitgeno-
digd en namens de Provinciale Staten 
Bas Nugteren (Groenlinks) en Freek 
Bersch (SP). Onderwerpen, die aan 
bod kwamen waren de relatie tus-
sen regionaal bestuur (BRU) en pro-
vinciaal bestuur) en ontwikkelingen 
rondom de VRU: regionalisering van 
de brandweer [HvdB].
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De gemeenteraad ging 25 september unaniem akkoord met een voorbe-
reidingsbesluit voor het gebied Beukenburg. Dit besluit zorgt ervoor dat 
in afwachting van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het 
gebied, nieuwe bouwaanvragen voor de locatie kunnen worden aangehou-
den. In mei 2008 is een onderzoek gestart voor een alternatieve locatie 
voor het beoogde woonzorgcomplex  op de locatie Beukenburg. Op grond 
van het onderzoek vinden op dit moment onderhandelingen plaats met de 
projectontwikkelaar Burgland Projectontwikkeling over verplaatsing van 
het project naar een alternatieve locatie. Wethouder Ditewig meldt dat de 
onderhandelingen in een goede sfeer verlopen. Een voorbereidingsbesluit is 
een besluit volgens de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)  en houdt in dat 
de gemeenteraad besluit te starten met de voorbereidingen voor het opstel-
len van een nieuw bestemmingsplan. Op grond van het besluit worden alle 
bouwaanvragen aangehouden. De 
raad dringt er bij het college op aan 
de 80 indieners van bezwaarschriften 
zo spoedig mogelijk te informeren.

De gemeenteraad stelde het beleids-
kader Wet Maatschappelijke Onder-
steuning vast. Een amendement van 
D66 om de tekst over mantelzorg te 
verduidelijken werd door alle frac-
ties en het college overgenomen. De 
SP stemde tegen het beleidskader.

Anneke van Heertum is de nieuwe 
fractievoorzitter van D66. Zij volgt 
Ruud Woutersen op, die is benoemd 
tot buitengewoon hoogleraar trans-
lationele toxicologie aan de Univer-
siteit van Wageningen. Woutersen 
kan het fractievoorzitterschap niet 
met zijn drukke werkzaamheden 
combineren. Burgemeester Ger-
ritsen wenst hem geluk met zijn 
benoeming. Prof. dr. Woutersen  
gaat methoden ontwikkelen die het 
mogelijk maken om meer en beter 
toxicologisch onderzoek te doen met 
minder proefdieren. Hij krijgt daar-
voor applaus van de raad. Ook krijgt 
hij een nieuw naambordje. [GG] Het naambordje van Ruud Woutersen 

is aangepast aan zijn nieuwe status.

Hugo Mutsaers legt de ambtsbelofte af.

Voordat de Commissaris van de 
Koningin (l) Maartensdijk verliet 
poseerde hij  met burgemeester Arjen 
Gerritsen nog even onder de ereboog 
van De Mauritshoeve.

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Bezoek commissaris van de Koningin
De Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer R.C. 
Robbertsen, bracht woensdag 24 september 2008 een werkbezoek aan 
de gemeente De Bilt. Op het programma stonden onder meer bezoeken 

aan Scholengemeenschap De Werkplaats, ontwikkelingsgebied Centrum 
Bilthoven en aan Life Sciencepark Berg en Bosch.

Hugo Mutsears volgt Arnold Houwer op

Uit de gemeenteraadsvergadering

Bikeshop-Loosdrecht
Nootweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18
www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Dealer van Alpina, Batavus, Gazelle, Koga Miyata, Giant

10%

40%
20%

30%

Opruiming

modellen 2008
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P.K.N. - Ontmoetingskerk  
Maartensdijk 

5 oktober - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

5 oktober - 11.00 uur 
Ds. R. Veenstra

St. Maartenskerk Maartensdijk
4 oktober  - 19.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit
5 oktober - 10.00 uur

Gezinsviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
5 oktober - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
5 oktober - 10.00

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan
5 oktober – 18.30 uur

Ds. G.H. Kruijmer

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

5 oktober - 10.30  en 18.00 uur
Ds. H. de Bode, Genemuiden

Ned. Ger. Kerk Westbroek
5 oktober - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
5 oktober - 10.00 uur

Ds. D.M. Elsman, Loenen a/d Vecht
5 oktober - 18.30 uur
Ds. M. van der Zwan

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

5 oktober - 10.00 uur
Ds. G.J. v.d. Top, Vorchten

5 oktober - 18.30 uur
Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Onderwegkerkje Blauwkapel
5 oktober - 9.30 en 10.30 uur

Drs. B. Lotterman
Oecumenische dienst
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

“De laatste periode van je leven 
door te kunnen brengen in je  
eigen vertrouwde omgeving; dáár  
afscheid kunnen nemen en dáár  
sterven is vaak de stille wens  
van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  
vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  
Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 
aanvragen van hulp:
Coördinator
Aline Lindner
tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Filmmiddag ANBO
Dinsdag 7 oktober a.s. organiseert de ANBO De Bilt/Maartensdijk een film-
middag. Er is gekozen voor een Walt Disney film met als thema: ‘Wat als je je 
hele leven iets zou wensen, dat je eigenlijk al hebt, maar nooit wist, dat je het 
al had?’ Hallie Parker en Annie James zullen het binnenkort ontdekken. Walt 
Disney Pictures brengt op humoristische wijze een frisse en eigentijdse versie 
van een wereldberoemd verhaal dat iedereen gezien moet hebben. Hallie is 
een bijdehante tante uit Amerika en Annie is een slim dametje uit Engeland. 
Wanneer ze elkaar tegen het lijf te lopen op een zomerkamp, denken ze dat 
ze niets gemeen hebben, behalve dat ze een identieke tweeling zijn. Vanaf dat 
moment gaan ze wilde plannen maken. Ze dromen ervan elkaars plaats in te 
nemen en hun ouders weer bij elkaar te brengen en eindelijk weer een gezin 
te vormen, dat ze altijd al wilden hebben. Een innemende hartverwarmende 
en heerlijke komedie. De filmvoorstelling vindt plaats in de grote zaal van de 
Biltse afdeling van SWO De Zes Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6. Aanvang 
is 14.00 uur en ook niet leden zijn van harte welkom. Informatie telefoon  
030 2253588 of 030 2200982.

Opbrengst collecten 
Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Maartensdijk 3687,80 
euro opgebracht. In Westbroek 1025,51 euro, in Groenekan 1528,17 euro en 
in Hollandse Rading 1372,91 euro. Gezamenlijk is dit een heel mooi bedrag 
van 7614.39 euro. Wie de collectant heeft gemist kan mogelijk nog per giro 
of bank een gift overmaken t.n.v. KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. 
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kan weer een deel van 
de missie worden waar gemaakt: minder kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven. De KWF afdeling Maartensdijk dankt iedereen 
voor zijn of haar bijdrage aan de collecte. Voor meer informatie over KWF 
Kankerbestrijding: www.kwfkankerbestrijding.nl of tel. 0800 0226622.
Helaas is er tijdens de collecteweek van KWF Kankerbestrijding een actie 
met kaartverkopers aan de deur geweest, waarbij mogelijk de indruk is ont-
staan dat dit voor KWF Kankerbestrijding bedoeld is. Dit is niet het geval. 
De kaartverkoop was voor andere doelen, zonder voorafgaand overleg met 
KWF Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding verkoopt geen kaarten 
aan de deur en betreurt de ontstane verwarring. Verdere info: Adrie van 
Egdom, tel. 0346 213549.

Laat weten wie u waardeert!
Bent u al geruime tijd ziek en wordt u goed verzorgd door uw familielid, vriend 
of buur? Laat uw waardering merken door hem of haar op te geven voor een 
cadeau. Mensen die zorgen voor een zieke of gehandicapte naaste heten man-
telzorgers. Eén keer per jaar, op 10 november is het de Landelijke Dag van de 
Mantelzorg. Op deze dag overhandigt het Steunpunt Mantelzorg De Bilt een 
presentje aan mantelzorgers. Het gaat dan om mensen uit gemeente De Bilt. 
Mantelzorgers vormen de basis, de pijlers, van onze gezondheidszorg. Vanuit 
hun persoonlijke betrokkenheid verrichten zij vele kleine en grote diensten 
voor de ander. Mantelzorgers zijn er vaak in de eerste plaats voor de ander. 
Daarom is het één keer per jaar ‘Dag van de Mantelzorg’. Kent u iemand 
die veel zorg besteedt aan een zieke of gehandicapte huisgenoot, vriend of 
buur? Meldt het Steunpunt Mantelzorg De Bilt dan zijn/haar naam en adres. 
Aanmelding kan tot 18 oktober a.s. middels mailen of schrijven o.v.v, onder 
vermelding van cadeau mantelzorger. Ons adres: Steunpunt Mantelzorg , t.a.v. 
Mevrouw W. Hak, Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt, tel. 030-2203490. Email: 
w.hak@swodebilt.nl.

Ontmoetingsdienst
Op vrijdag 3 oktober a.s. wordt er in de recreatieruimte van Dijckstate weer 
een ontmoetingsdienst gehouden. De onlangs in dienst getreden kerkelijk 
werker Mevr. Alice van Halsema is de voorganger in deze dienst. De muzi-
kale begeleiding is in handen van pianist mw. H. Verweij. Na afloop is er een 
moment van ontmoeting met koffie. De dienst begint om 19.30 uur en vanaf 
19.15 uur zijn de zaaldeuren geopend. Voor vervoers- en andere vragen: Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

in plaats van kaartjes

Voor uw belangstelling en de vele blijken van hartelijk medeleven die wij 
mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn innig 
geliefde man, onze broer, zwager en oom

Gijsbert van Zijtveld
betuigen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Het heeft ons echt getroffen.
Desondanks is het voor ons helaas niet mogelijk u allen persoonlijk te 
bedanken.

   Uit aller naam:
   N. van Zijtveld – van Dijk

Hollandsche Rading, september 2008

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekende, delen wij u mede dat 
na een korte ziekte rustig is ingeslapen mijn lieve man, onze vader, 

schoonvader, opa en overgrootvader

Elbert Kramer
Eppie

* Maartensdijk, 29 oktober 1930  † Maartensdijk, 24 september 2008

    J. Kramer - Kant

    Elly en Herman †
    Mirjam en Leon
    Finn, Mikki

    Daniël en Paula

    Arris en Sietske
    Margot

    Wilma en Jacob
    Jacob jr, Linda

    Hester en Bert
    Demi, Thimo

 Liever geen bezoek aan huis.

De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 30 september in het 
crematorium 'Den en Rust', te Bilthoven plaatsgevonden. 

Molenweg 55, 3738 DD  Maartensdijk 

Rommelmarkt
De rommelmarkt van de Protestantse Gemeente i.w. Maartensdijk/Holland-
sche Rading rondom de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan heeft mede 
dankzij het zonnige weer een mooi bedrag opgeleverd van 3.277 euro. De 
helft van het bedrag is voor de kerk zelf en de andere helft wordt verdeeld 
over een weeshuis in Kenia en een weeshuis in Nepal. 
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In het H.F. Witte-centrum in De Bilt 
worden eerst de omwonenden van 
de bunker over de resultaten van het 
onderzoek geïnformeerd. Onderzocht 
zijn het vergunningverleningstraject, 
de procedure in de aanloop naar de 
sloop, de risicocommunicatie rich-
ting burgers en de wijze waarop de 
gemeente het incidentmanagement 
na de explosie liet verlopen. Het 
technisch onderzoek is uitgevoerd 
door het Duitse bedrijf Sprengtechnik 
Werner. Op de persbijeenkomst geven 
de heer M. Zannoni en mevrouw R. 
Dammen van het COT een toelichting 
op het onderzoek.

Weinig specifieke regels
Het COT heeft voor het onderzoek 
met veel mensen gesproken, de beno-
digde documenten bestudeerd en 
bewoners geënquêteerd. De bewo-
ners is gevraagd wat ze zowel voor-
afgaand aan de explosie als daarna 
vonden van de informatieverstrek-
king door de gemeente. Wat betreft 
de sloopvergunning komt het COT 
tot de conclusie dat de gemeente 
De Bilt zich tijdens het vergunning-
verleningstraject heeft ingespannen 
een en ander zo goed mogelijk te 
regelen. ‘Er bestaan weinig of geen 
specifieke regels voor het uitvoeren 
van sloopwerkzaamheden met behulp 
van explosieven. Alleen de sloop-
vergunning van een gemeente biedt 
een mogelijkheid om nadere regels 
te stellen. Daarvan heeft de gemeente 
gebruik gemaakt door een sloopvei-

ligheidsplan te eisen voor dit traject. 
De kennis die er in Nederland over dit 
onderwerp bestaat is zeer beperkt. Er 
zijn maar enkele gecertificeerde des-
kundigen. Het is dan ook niet vreemd 
dat het voor een gemeente lastig is 
met deze materie om te gaan. We 
constateren dat de gemeente zich dat 
realiseerde en tot de conclusie kwam 
dat de eigen kennis ontoereikend was. 
De gemeente huurde daarom deskun-
digen in’, aldus Zannoni. Het COT 
vindt wel dat de gemeente meer eisen 
had kunnen stellen aan de inhoud van 
het sloopveiligheidsplan. Bij het tra-
ject van voorbereiding van de sloop 
stond de gemeente op een te grote 
afstand. ‘Men had er dichter bovenop 
moeten staan.’

Na de explosie
‘Er is een duidelijk verschil zichtbaar 
in de gemeentelijke aanpak voor en 
na de misgelopen explosie. De zorgen 
over de veiligheid van omwonenden 
en eventuele schade kregen in de 
aanloop te weinig aandacht. Na de 
explosie heeft de gemeente zich goed 
ingespannen om de bevolking erbij te 
betrekken en te informeren over de 
situatie. De gemeente betrachtte na 
de explosie de uiterste zorgvuldigheid 
waar het ging om het verwijderen van 
resterende explosieven. Steeds stond 
daarbij de veiligheid van bewoners en 
mensen die er werkten centraal. Dat 
blijkt ook uit de bewonersenquête. In 
de aanloop vond bijna de helft van de 
inzenders dat dit niet voldoende was. 

Na de explosie is driekwart tevre-
den over de verstrekte informatie. De 
gemeente heeft vanaf het moment van 
de explosie slagvaardig geopereerd. 
Het COT beoordeelt dat positief.’
Sprengtechnik Werner vindt dat de 
voorbereidingen professioneel zijn 
verlopen. Bij het installeren van het 
elektronisch ontstekingsmechanisme 
zijn echter delen van de bedrading 
beschadigd. Hierdoor is kortslui-
ting ontstaan op het moment dat de 
implosie werd ingezet. Een derde 
van de ontstekingen ging daardoor 
niet af. Als gevolg hiervan ontstond 
de uitworp van puin die de schade 
in de omgeving veroorzaakte. Het 
ontbreken van de wapeningstekening 
is niet van invloed geweest op de 
gebeurtenissen. Een proefplof was 
voldoende om in te schatten wat 
gedaan moest worden. Sprengtechnik 
Werner oordeelt dat het springplan 
adequaat was. 

Aanbevelingen en hoe verder
Zannoni noemt enkele aanbevelingen 
uit het rapport. ‘Wij vinden dat je bij 
dit soort projecten goed moet kijken 
hoe je de vergunningsvoorwaarden 
zodanig kunt gebruiken dat je de 
meest optimale veiligheidsgaranties 
krijgt. We constateren dat niet alleen 
in deze gemeente de kennis over dit 
onderwerp beperkt is, maar eigenlijk 
in heel Nederland. Er zou ergens een 
punt moeten komen waar informatie 
over dit onderwerp beschikbaar is. 
Verder bevelen we aan meer aandacht 

te besteden aan de maatschappelijke 
kant van deze projecten. Voorafgaand 
aan een dergelijk project is meer aan-
dacht nodig voor de communicatie.’ 
Volgens het onderzoek van Spreng-
technik Werner kunnen de sloopwerk-
zaamheden met behulp van explosie-
ven gecontinueerd worden als een 
aantal maatregelen wordt getroffen. 
Zo moeten boorgaten maximaal met 
40 tot 60 gaten tegelijkertijd tot ont-
ploffing worden gebracht en moe-
ten er maatregelen worden getroffen 
ter bescherming van de bedrading 
wanneer de springladingen worden 
afgedekt. Burgemeester Gerritsen wil 
niet ingaan op de conclusies van het 
rapport. Eerst moet de gemeenteraad 
zich op 8 oktober uitspreken.

Kosten
De gemeente heeft de kosten als 
gevolg van de explosie in beeld 
gebracht. Deze bedragen op dit 
moment 338.732 euro. Bij de gemeen-

te zijn tot nu toe 34 schademeldingen 
bekend voor een bedrag van 33.050 
euro. Het betreft onder andere mel-
dingen van dak- en autoschade. Er 
zijn twee meldingen van immateri-
ele schade. Daarbij is aangegeven 
dat personen emotionele/psychische 
schade hebben ondervonden van het 
incident. Welke kosten voor rekening 
komen van de gemeente is mede 
afhankelijk van de aansprakelijk voor 
het incident. De aansprakelijkheids-
kwestie is een zaak van de verzeke-
ringsmaatschappij van de aannemer 
en de gemeente. Mede aan de hand 
van het COT rapport vinden hierover 
gesprekken plaats. De gemeente heeft 
na de explosie extra kosten gemaakt. 
Het grootste deel daarvan, 170.000 
euro, is besteed aan de beveiliging 
van het terrein. Daarnaast zijn het 
kosten voor de voorlichting, interne 
kosten, externe advisering en mate-
riaalkosten. 

Beschadiging bedrading oorzaak bunkerexplosie

door Guus Geebel

Woensdag 24 september presenteerde het Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement (COT) de resultaten van het onderzoek naar de gang van zaken rond de sloop van de 

bunker op Larenstein. Het rapport noemt kortsluiting als oorzaak van het mislukken van de implosie op 7 
juli jl. Op woensdag 8 oktober bespreekt de gemeenteraad het onderzoek in een ingelaste raadsvergadering.

De media zijn goed vertegenwoordigd. Hier staat Burgemeester Arjen Ger-
ritsen RTV Utrecht te woord.

V.l.n.r. mevrouw Roos Dammen en M. Zannoni van het COT en Wendy Verdenius, voorlichter van de gemeente De Bilt.

De ChristenUnie wil weten of er na 
twee jaar stilstand weer onderhoud 
in Bos Voordaan gepleegd gaat wor-
den. Wethouder Ditewig antwoordt 
dat de raad in november 2007 de 
beheervisie voor Bos Voordaan 
heeft vastgesteld. Die beheervi-
sie wordt in samenspraak met de 
klankbordgroep uitgewerkt naar het 
beheerplan. Dat plan zal naar ver-
wachting in het eerste kwartaal van 
2009 worden aangeboden. Zolang 
dit plan niet is vastgesteld worden 
er geen grootschalige onderhouds-
maatregelen uitgevoerd. Regulier 
onderhoud vindt wel plaats. De 
wethouder noemt het schonen van 
sloten, maatregelen ten behoeve van 
de openbare veiligheid en het ver-
wijderen van dood hout uit bomen 
boven de openbare weg. Om moge-
lijk extra krediet te verkrijgen heeft 
Ditewig Bos Voordaan ingebracht 
bij het BRU. Bos Voordaan staat nu 
als eerste project op de reservelijst.
Nico Jansen (ChristenUnie) vraagt 
hoe het staat met het woningbouw-
project Westbroek waarover de raad 
in april 2008 een motie heeft aange-
nomen. Wethouder Ditewig zegt in 
zijn antwoord dat het onderzoeken 
van de mogelijkheden voor sociale 
woningbouw en het vaststellen van 
de ruimtelijke visie voor Westbroek 
nauw met elkaar verbonden zijn. 
Sociale woningbouw maakt onder-
deel uit van de nog te ontwikkelen 
ruimtelijke visie voor Westbroek. 
Die wordt samen met de inwoners 

van Westbroek ontwikkeld. De ver-
wachting is dat die in maart 2009 
klaar is. Vervolgens wordt gestart 
met de planuitwerking. 

Sportwethouder Mittendorff beant-
woordt de vragen van Bilts Belang 
over de voortgang van het draag-
vlakonderzoek naar de golfbaan. ‘U 
is toegezegd dat de opzet van het 
onderzoek naar u toe zou komen. Die 
toezegging wordt gestand gedaan. 
In september is er tweemaal over-
leg geweest met een gerenommeerd 
onderzoeksinstituut over de opzet 
van het onderzoek. Dat ligt in con-
cept gereed en wordt op 30 septem-
ber besproken in het college van B 
en W. Daarna wordt het vrijgegeven 
voor behandeling in de raadscom-
missie. Na de commissie gehoord te 
hebben zal het college besluiten tot 
aanbesteden. Dus u krijgt ruim de 
gelegenheid om over de opzet van 
het onderzoek te spreken en met 
mij van gedachten te wisselen.’ De 
wethouder is zich ervan bewust dat 
zolang er geen duidelijkheid komt 
over de golfbaanlocatie, een andere 
bestemming wordt verlamd. ‘Dat 
is inherent aan dit soort processen. 
Als je planontwikkeling gaat doen 
in een bepaald gebied en je hebt 
daar een bepaald voornemen, dan 
stagneert dat verdere ontwikkeling. 
Besluit de gemeenteraad dat er geen 
golfbaan moet komen, dan blijft 
de bestemming die er al opzat van 
kracht.’ [GG]

Vragenuurtje in de raad 
van 24 september

De Stichting Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt is een informele organisatie met ongeveer 25 
vaste medewerkers en aantal vrijwilligers en maakt deel uit van de RUM (Regiobibliotheek Utrecht 

Midden). Er zijn drie vestigingen: Bilthoven (hoofdvestiging), 
De Bilt en Maartensdijk.

Wij zoeken zo spoedig mogelijk een:

Invalkracht M/V
voor een variërend aantal uren per week (via uitzendbureau)

De werkgever wordt Randstad/Probiblio uitzendbureau, de werving- en selectieprocedure 
wordt gedaan door de Stichting Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt. 

Meer informatie over de organisatie en een uitgebreid functieprofiel 
is te vinden op www.bibliotheekdebilt.nl 



Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

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

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

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

De Molenpolder

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

Wegens succes geprolongeerd!

Ook in oktober 10 euro korting 

bij Bianca (voor uw nagels)

Bel 06-14433481

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit

Witlof ........................500 gr 0,69

Spinazie .............2 zakken à 300 gr 0,99

Prei ........................ héél kilo 0,79

Pluksla .................. zak 150 gr 0,99

Elstar handappels ......... héél kilo 0,99

Grappeloni Druiven . 500 gr 0,89

Goudrenetten ......... héél kilo 0,99

Perssinaasappels ..... 2 kilo 1,99

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Alle Stamppotten ........................................................
Alle Rauwkostsalades .................................................

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Mooie

Verse

100 gram 0,79
Chili con Carne

Rijk gevulde

p.p. 6,95

Zuurkool 
met parelhoen 
Nieuw

100 gram 0,99

Kip - stroganoff
met rijst of gebakken aardappels

Vers gewassen

Mooie hollandse

Sap.. sap.. sap..

De lekkerste

culinair hoogstandje!!
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Jeannette is geboren en opgegroeid 
in Bussum. ‘Ik speelde vroeger al 
heel graag en regisseerde de buurt. 
Dat spelen ben ik nog steeds niet 
kwijtgeraakt.’ Zij heeft negen jaar 
als dramatherapeut met kinderen en 
jongeren in de jeugdhulpverlening bij 
het RIAGG in Apeldoorn gewerkt. 
Dat was vooral met kinderen met 
psychische problemen. ‘Het mooie 
daar was dat het mogelijk bleef om 
eigen initiatieven te ontwikkelen. Ik 
ben begonnen met kinderen van de 
basisschool leeftijd en ging geleidelijk 
aan met pubers en gezinnen aan de 
slag. Er was goed overleg met degenen 
die met de ouders werkten, dat maakte 

het erg prettig daar. Na verloop van tijd 
ontstond de behoefte om ook iets met 
volwassenen te gaan ondernemen. Ik 
ben toen in Arnhem een opleiding voor 
amateur toneelregisseur gaan volgen.’ 

Zelfstandig
Vijf jaar geleden kwam Jeannette met 
man en zoon aan de Stulpselaan in 
Lage Vuursche wonen. Ze ging toen 
bij de thuisondersteuning van Sherpa 
werken. Sherpa ondersteunt mensen 
met een lichamelijke of verstande-
lijke beperking in de Gooi- en Vecht-
streek. De thuisondersteuning werkt 
vaak bij mensen thuis ter ontlasting 
van de ouders en doet begeleiding 

naar de kinderen toe. ‘Het plezierige 
was dat ook daar weer werd gekeken 
naar je kwaliteiten en mogelijkheden. 
Een van de mogelijkheden die ik met 
me meenam was deze plek. Sherpa 
vond het prima als ik kinderen mee 
naar huis nam. Dat gaf ook ouders 
de mogelijkheid even hun eigen gang 
te gaan. Dit gebeurde steeds vaker 
en toen ben ik de mogelijkheden 
gaan onderzoeken om zelfstandig te 
gaan werken. Het leek me geweldig 
om deze droomplek te kunnen delen 
met anderen en in mijn geval met 
kinderen. We zijn toen de schuur 
gaan herbouwen en gaan inrichten tot 
speelruimte. Ik doe het werk, onder 

de naam Ruimte om te spelen, nu een 
half jaar zelfstandig en begeleid men-
sen met een PGB (persoonsgebonden 
budget). 

Veronica Sherborne 
Nu zij zelfstandig werkt vindt Jean-
nette het van belang dat zij, om zich-
zelf te blijven ontwikkelen, input van 
buiten krijgt. ‘Want dat team van 
Sherpa is er nu niet meer, hoewel ik 
nog wel contacten heb. Ik heb ooit 
een workshop gevolgd bij Veronica 
Sherborne, die in 1990 is overleden. 
Die workshop is me altijd bijgeble-
ven. Op dat moment was ik heel druk 
met creatief therapeut zijn. Sherborne 

werkte heel erg met fysieke bewe-
gingsspelletjes. Daar bereikte ze veel 
mee bij de kinderen. Toen ik voor 
mezelf met dit werk begon ben ik 
haar naam op internet gaan opzoeken. 
Het bleek dat er een cursus bestond 
over haar methode. Die ben ik gaan 
volgen en van daaruit is ook mijn idee 
gegroeid om die methode hier te gaan 
toepassen. Het werkt het beste als je 
dat in een groepje doet.’

Cursus met ouders en kinderen 
Jeannette werkt niet alleen met kin-
deren met een lichamelijke of een 
verstandelijke beperking, maar ook 
met autistische kinderen. ‘Die leren 

toch, door het bezig zijn met een 
spelletje, omgaan met contact. Ze 
leren op die manier dit voor hen 
moeizame gebied te ontwikkelen. 
Met een collega, die de cursus over 
de methode Veronica Sherborne ook 
heeft gevolgd, ga ik met ouders en 
kinderen een cursusronde draaien. 
Kleinschalig zodat je alle ruimte hebt 
om allerlei dingen te doen. Op zater-
dag 4 oktober organiseren we een 
kennismakingsochtend waar ouders 
kunnen komen kijken, vragen stellen 
en kunnen bekijken of het iets voor 
hen is. Vanaf 25 oktober gaan we acht 
keer met ouders en kinderen aan de 
slag. Enerzijds doet het iets met de 
relatie onderling, anderzijds doet het 
heel veel met het lichaamsbesef van 
kinderen. Kinderen met een handicap 
zijn zich vaak niet echt bewust dat 
ze bijvoorbeeld voeten hebben waar 
benen aanzitten. Ze staan daardoor 
ook vaak minder stevig in het leven. 
Daarom zijn bij de cursus enerzijds 
de spelletjes op het lichaamsbesef 
gericht en anderzijds op de relatie.’ 
Jeannette ziet haar werk niet louter 
als dramatherapie. ‘Als dramathera-
peut heb ik geleerd te denken vanuit 
materiaal en mijn materiaal bestond 
uit dramatische middelen. Nu is mijn 
materiaal veel meer. Dat kan zijn met 
paarden bezig zijn, met de honden 
dingen doen, op de trampoline sprin-
gen, bewegingsdingen of knutselen. 
Het maakt niet uit, de gedachtegang 

blijft in feite hetzelfde.’ Jeannette 
volgt op dit moment een training bij 
Coletta de Bruin, die specialist is in 
het werken met autisten.

Inspiratie
‘Gedurende de dag wordt er van alles 
van de kinderen gevraagd. Ze kunnen 
hier wel zelf hun eigen tempo bepalen 
en het roer in handen houden’, aldus 
Jeannette Groenewoud. Ze vertelt  
over een ervaring met twee kinderen 
die samen kwamen. ‘Het jongetje 
wilde dolgraag door de plassen lopen 
en het bos in, terwijl het meisje graag 
met poppen wilde spelen. Zij wilde 
bezig zijn met kleine dingen, in een 
besloten omgeving. Dan is dat even 
lastig. Dan denk je ze beter individu-
eel kunt hebben, maar tegelijkertijd 
zag ik dat ze elkaar over en weer 
beïnvloedden. Ik zag dat de mogelijk-
heden die hij aanreikte met het rennen 
door de plassen, haar meer durf gaf. 
Dat zou ik nooit voor elkaar hebben 
gekregen. Van een ander kind nemen 
ze dat wel over. Kinderen inspireren 
mij ook. Het jongetje dat graag het 
bos ingaat, sleept graag met dingen. 
Ik vroeg me af hoe we zouden kunnen 
slepen en toch iets met elkaar heb-
ben, samenwerken dus. Ik bond een 
touw aan een emmer en dat sleepten 
we door het bos. Bij een buis onder 
een pad gingen, hij aan de ene kant 
en ik aan de andere kant, die emmer 
zodanig door die buis bewegen, dat 
die emmer heen en weer ging. Op dat 
moment denk ik, hier ligt de moge-
lijkheid om iets van samenwerking 
teweeg te brengen. Ikzelf zou nooit 

op het idee gekomen zijn om met een 
emmer en een touw te gaan spelen.’

Uitdagen, aanmoedigen en 
begrenzen
Met mijn inbreng ondersteun ik, daag 
ik uit, moedig ik aan en begrens ik, 
is het motto van Jeannette Groene-
woud. Het begrenzen licht ze toe met 
een voorval waarbij ze gedwongen 
werd haar grenzen te stellen. ‘Er is 
een meisje dat heel graag de touwtjes 
in handen neemt. Wanneer ze op het 
paard zit straalt ze dat ook uit. Zo van 
ik zit op een groot beest en hij moet 
doen wat ik zeg. Dat heeft ze ook met 
de honden. Op een gegeven moment 
bond ze een van de honden aan een 
paal en kwam terug, terwijl de hond 
aan de paal moest blijven. Op dat 
moment moet ik zeggen, dat gaan 
we niet doen. Yuri wil graag bij ons 
zijn.’ Jeannette vertelt ook over een 
jongetje dat in eerste instantie bang 
was voor de honden. Nu accepteert 
hij dat ze erbij horen. ‘Hij wilde 
zelfs toen hij met zijn ouders in de 
supermarkt was hondenkoekjes voor 
de honden kopen, terwijl ze zelf geen 
honden hebben. Hij moet wel altijd 
even wennen. Als hij weggaat is hij 
er alweer mee vertrouwd.’ Jeannette 
vindt het belangrijk dat er een klik 
mogelijk is tussen haar en het kind. 
De omstandigheden moeten het kind 
handvatten bieden om zich verder te 
ontwikkelen. ‘Ik vind het belangrijk 
om aan te sluiten bij het kind en zijn 
behoeften.’ 
Informatie is te vinden op http://
www.ruimteomtespelen.nl.

Spelen, bewegen en plezier hebben 
door Guus Geebel

Jeannette Groenewoud (52) is gek op natuur, beesten en kinderen. Ze woont op de droomplek van haar leven. 
Daar begeleidt zij kinderen met een beperking, bij wie het spelenderwijs stimuleren van ontwikkeling een 

wens is. Zij doet dit werk dus thuis in Lage Vuursche, in een natuurrijke omgeving en met veel dieren. Haar 
ambitie om leven, wonen en werken tot één te maken maakt zij daarmee waar. 

Dieren spelen een grote rol bij Ruimte om te spelen.

Bij aankomst zorgen honden altijd voor een warm onthaal.

Verkleden hoort er ook bij, hier speelt Jeannette Groenewoud een heks.

De herfst begint nu voelbaar dich-
terbij te sluipen. De nachten wor-
den kouder en de eerste bladval is 
begonnen. Bij de herfst horen ook 
spinnen. Deze enorme kruisspin 
had zich aan mijn tuindeuren vast-
gekleefd, waardoor ik een prach-
tige tegenlichtopname kon maken. 
De volgende dag was hij verdwe-
nen (tekst en foto Annemieke van 
Zanten).

De natuur
 in ons hart



Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Najaarscollectie
Vlotte combinatie
mogelijkheden Voor
de heren

* oVerhemden lange
 mouw - Vanaf € 19,95
* sweaters en
 Vesten Vanaf € 39,95
* pantalons in
 diVerse kwaliteiten
 o.a. jeans + katoen.

gratis tas
bij aankoop Vanaf € 75,-
aan mode artikelen

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

WEEKEND ACTIE

Appeltjesbrood
€4,25

gevuld
Speculaastaartje

€4,95
normaal €5,50

 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.

Winterharde violen 5 voor 2,50

Super bolchrysanten    6,95

Bloembollen v.a.  p. pakje 1,50

Chrysanten 2 bossen 4,95

Bemeste tuinaarde 5 zakken 6,50

Ondersteunende en activerende 
begeleiding van kinderen met een 
handicap in unieke omgeving met 
veel mogelijkheden.
www.ruimteomtespelen.nl 
tel: 035-5334923 Lage Vuursche

RUIMTE OM TE SPELEN

Het Wapen van Maartensdijk

www.hetwapenvanmaartensdijk.nl

Eetcafé
Het W

apen van Maartensdijk

Voor een lekkere lunch of diner

presenteert:

AAnstAAnde 
zaterdag
4 oktober

reünie
flugelpArty

met
gAstbArkeeper

WilliAm

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

Herfst aanbieding
Knippen 

&
kleurspoeling

€ 34,95
Volop

nieuwe

sieraden

Wij zoeken een aantal nieuwe enthousiaste en 
gezellige volleyballers (m/v) voor onze
volleybalclub op donderdagavond van 
20.00 - 21.00 uur.
 
Wij spelen al jaren als club recreatief volleybal, 
wel fanatiek, maar ook voor ons plezier en 
ontspanning. De meeste van ons zijn de 40 jaar 
reeds gepasseerd.
 
Kom een keer kijken of
doe een keer mee.
Voor nadere informatie: 
Cees van Loenen,
06-53 72 05 01

Sportvereniging:  De Groene Daan.
  Dorpshuis De Groene Daan  
  Groenekanseweg 87 Groenekan
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Huize Het Oosten biedt op verschil-
lende locaties specifieke woonvor-
men aan waaronder het verzorgings-
huis de Rubenshof aan de Rubenslaan 
in Bilthoven. Dit gedeelte van Huize 
Het Oosten is ook toegankelijk voor 
niet-vrijmetselaren. De Karel Appel-
hof biedt dagverzorging aan ouderen 
die zelfstandig wonen in of in de 
omgeving van Huize Het Oosten. 
Ook deze dagverzorging staat open 
voor niet-vrijmetselaren.

Activiteiten
Mevrouw A.A. Maas, directeurbe-
stuurder van Huize Het Oosten, liep 

met wethouder Mittendorff langs de 
verschillende activiteiten die plaats-
vinden bij de dagverzorging. Per acti-
viteit volgde een uitleg, vaak aange-
vuld door deelnemers zelf. Belangrijk 
is dat de invulling van de dagactivi-
teiten aansluit bij de wensen en inte-
resses van de mensen die deelnemen. 
Er kan een keus gemaakt worden uit 
diverse activiteiten, zoals het voorle-
zen van de krant, schilderen, werken 
met klei of speksteen. Ook licha-
melijke activiteiten zoals bewegen 
op muziek, yoga of zang behoren 
tot de mogelijkheden. Verder is er 
ruimte voor een gesprekgroep voor 

deze doelgroep of het voorlezen van 
bijvoorbeeld poëzie. Bij mooi weer 
vinden de activiteiten plaats op het 
aangrenzende terras in de tuin van 
Huize Het Oosten.

Karel Appelhof
Kunstenaar Karel Appel deed veel 
gevleugelde uitspraken waaronder ‘Ik 
rotzooi maar wat an’. De eerste keer 
dat er in deze nieuwe dagverzorging 
werd geschilderd beantwoordde een 
deelnemer de vraag wat het voorstel-
de met dezelfde woorden. Dat en het 
feit dat een van de bewoners indertijd 
bij Karel Appel op de Rijksacademie 

in Amsterdam heeft gezeten, heeft de 
keuze voor de naam van deze dagver-
zorging bepaald. Voor deelname aan 
de dagverzorging is een CIZ indicatie 
noodzakelijk. Meer informatie wor-

den verstrekt door Francine Witten, 
bereikbaar op telefoonnummer 030 
2744640 of Helena Rutgers. Zij is 
bereikbaar op telefoonnummer 030 
2744600.

Huize Het Oosten breidt zorgaanbod 
uit met dagverzorging

door Marijke Drieenhuizen

Na een aanloopfase van enige maanden is vrijdag 26 september jl. dagverzorging ‘De Karel Appelhof’ 
officieel geopend door wethouder Herman Mittendorff. De Karel Appelhof is een project van Huize Het 

Oosten, het centrum voor oudere vrijmetselaren in Bilthoven.

Mevrouw Maas (tweede van links)liep met wethouder Mittendorff langs de 
verschillende activiteiten die plaatsvinden bij de dagverzorging.

Zaterdag 4 oktober 2008 van 13.00 tot 
16.00 uur zal Emmaüs aan de Juliana-
laan te Bilthoven haar seizoenmarkt 
houden. Daartoe zijn een groot aantal 
mooie spullen bewaard gebleven om 
het publiek de kans te geven voor een 
leuk prijsje iets aan hun huisraad toe 
te voegen. Daarnaast steunt men de 
vele projecten die Emmaüs (mede-)
financiert in veel landen over de 
gehele wereld. 

Dit jaar heeft Emmaüs al voor meer 
dan 50.000 euro aan zo’n kleine 40 
projecten bijgedragen. Voor de aller-
armsten in de wereld staan wekelijks 
in de Emmaüs-winkel meer dan 75 
vrijwilligers klaar om de klanten te 
woord te staan, iets te verkopen en 
in de ochtenduren worden er door 
talrijke vrijwilligers reparaties gedaan 
of worden de spullen gesorteerd.

Te kort
En nog zijn er handen te kort. Emma-
us heeft mensen nodig, die verstand 
hebben van het maken en beheren 
van een website. Ook zijn er men-

sen nodig, die willen helpen bij de 
meubelen. En bij het ophalen van de 
spullen bij de mensen thuis met de 
bestelauto. 
Ook voor jonge mensen kan Emmaüs 
een uitdaging zijn om iets te doen 
voor de minder goed bedeelde mede-
mens in (vaak) verre landen.

Contact
Neem gerust contact op met Emmaüs, 
Julianalaan 27, 3722 GD Bilthoven. 
Tel. 030 2253126 of 030 2292470. 
E-mail:
emmausbilthoven@casema.nl of
www.winkeleninbilthoven.nl

Zaterdag 4 oktober 2008 van 13.00 tot 16.00 uur zal Emmaüs aan de Juliana-
laan te Bilthoven haar seizoenmarkt houden.

Vergadering 
Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies 
en Overleg De Bilt vergadert op 
woensdag 1 oktober 2008 om 14.00 
uur in het gemeentehuis Soestdijk-
seweg Zuid 172 Bilthoven (Gak-
pézaal). Op de agenda staat o.m. 
Voortgang Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. Belangstellenden 
voor deze openbare vergadering 
zijn van harte welkom. Sugges-
ties voor onderwerpen betreffende 
het gemeentelijke beleid die voor 
advisering in aanmerking kunnen 
komen zijn van harte welkom! 

Voor verdere informatie: Secretari-
aat: W. Wanrooy, Kon .Julianalaan 
33 te Maartensdijk, 0346 211299 of 
e-mail: wanmast@casema.nl.

Spirituele kring Isis
Kring Isis organiseert op maandag-avond 6 oktober de lezing: De Nag 
Hammadi-geschriften en Gnosis. Gastspreker en cultuurhistoricus drs. 
Jacob Slavenburg vertelt over de in 1945 gevonden geschriften uit de eer-
ste eeuwen van onze jaartelling. De vondst bevatte tot dan toe onbekende 
evangeliën, openbaringen, geheime geschriften, brieven etc. die duidelijk 
gnostische tendensen vertonen. Gnostisch = Gnosis, dat inzicht, innerlijke 
kennis betekent. Het schildert de zoektocht naar het Zelf dat leidt tot kennis 
van het Al; van God, de kosmos en de betekenis van de mens op deze aarde. 
Tijdens de lezing is er een boekentafel. Het is nuttig tevoren uw plaats te 
reserveren via ejl@wxs.nl of 030.2290317 of 033.4553494 
De lezing is van 20.00-22.00 uur in De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49b 
in De Bilt. De zaal opent om 19.15 uur en de entree is 7 euro (incl. koffie 
c.q. thee). Voor meer info zie: www.hier.is/isis of bel 06-10739881

Nieuws van Reisclub 55 +++
Na twee geslaagde meerdaagse reizen naar o.a. het Teutenburgerwald en 
Tecklenburg start nu bij Reisclub 55 +++ het herfstprogramma. Begonnen 
wordt op 21 oktober met een meerdaagse trip naar naar het Gaasterland en 
Ameland. Deze reis is inmiddels volgeboekt. De Herfstkleurentochten zijn 
op 28 en 30 oktober en gaan naar en over de Veluwe. Op 30 oktober zijn er 
nog enkele plaatsen niet besproken. Voor inlichtingen en betalen: zaterdag 
18 oktober in de recreatieruimte van Dijckstate tussen 10.00 en 11.30 uur. 
Verdere info tel. 0346 212288.

Open informatieavond dagzorg
Donderdag 9 oktober organiseert Academisch Hospice Demeter een open 
informatieavond voor alle belangstellenden over de dagzorg. Dagzorg is 
bedoeld voor ernstig zieken met een beperkte levensverwachting die nog wel 
in staat zijn deel te nemen aan het leven. De mensen die deelnemen aan de 
dagzorg wonen zelfstandig en komen één of meerdere dagen per week naar 
Demeter. Momenteel is er zoveel animo voor de dagzorg dat er uitbreiding 
komt van het aantal dagen. 
Om een beeld te krijgen van de dagzorg onderstaand citaat van een deelneem-
ster:

Tijdens de informatieavond zal uitgebreid worden ingegaan op het zorg- en 
activiteitenaanbod. Daarnaast wordt ingegaan op praktische zaken zoals ver-
voer, aanmelding en kosten. De avond duurt van 19.30 - 21.00 uur en vindt 
plaats in hospice Demeter, Weltevreden 3 in De Bilt. Voor nadere informatie 
en aanmelding kan men terecht bij Mirjam Koppenol via email mkoppenol@
hospicedemeter.nl of telefonisch 06 17511795.

‘Stadium IV’ zei de arts, ‘dus dat is alleen nog palliatieve zorg’. Die zoeken 
we op, dacht ik nog en dat heb ik gedaan. Googelend kwam ik op www.
hospicedemeter.nl en ik heb de huisarts gevraagd hoe ik daar terecht zou 
kunnen voor een dagje. Inmiddels is de woensdag mijn vaste Demeterdag. 
Zo kom ik zelf nog een beetje de deur uit, gehaald en gebracht door de 
vrijwilligers hier, en dat verhoogt absoluut de kwaliteit van mijn laatste 
stuk leven. De deskundige begeleiding hier helpt me enorm bij het omgaan 
met mijn stadium IV en daarnaast is het prettig lotgenoten te ontmoeten 
en zelfstandig nog eens wat mee te maken, los van mijn partner. En bij te 
leren ook: tot mijn verbazing ben ik het inkleuren van mandala’s plezierig 
gaan vinden en ik geniet van de ontspanningsmassages en de workshops en 
andere faciliteiten die jullie hier bieden.
Ook voor mijn partner, die de rest van de week goed voor me zorgt, creëert 
het wat ruimte dat ik hier de woensdagen ben, in zijn agenda en in zijn 
hoofd.’

Vrijwilligers gezocht
In verband met uitbreiding van de dagzorg zijn we op zoek naar vrijwil-
ligers die stevig in hun schoenen staan en het prettig vinden om iets te 
kunnen betekenen voor ongeneeslijk zieke mensen. Nadere informatie is te 
verkrijgen bij Mirjam Koppenol mkoppenol@hospicedemeter.nl of
06 17511795.

Jaarmarkt Emmaüs Bilthoven

Cursussen bij Groei en Bloei
Groei en Bloei afd. Hilversum organiseert een cursus ‘Spannende wintertuin’ 
onder leiding van Marion Levasier. Wat moet je doen, of juist laten, om de 
tuin er ook in de winter aantrekkelijk te laten uitzien? Veel mensen vinden dat 
moeilijk, maar het is toch wel belangrijk, want wat je in het najaar doet heeft 
vaak ook invloed op de groei en bloei van planten in het voorjaar. De cursus is 
op woensdag 8 oktober van 20.00 tot 22.00 uur of op donderdag 9 oktober van 
14.00 tot 16.00 uur aan de Hoflaan 6 te Hilversum. Voor aanmelding en infor-
matie kan contact worden opgenomen met Marion Levasier, tel. 035 6561443. 
Bovendien organiseert Groei&Bloei afdeling Hilversum vanaf 13 oktober a.s. 
weer een cursus bloemschikken onder leiding van Loes Amesz. Het betreft 6 
avonden van 20.00 tot 22.00 uur. Ook deze bijeenkomsten zijn op Hoflaan 6 
te Hilversum. Voor aanmelding en informatie kan contact worden opgenomen 
met Marijke Noordeloos, tel. 035 6233947.





Tien jaar lang is Helen Brinkhuis 
werkzaam geweest in de reisbranche. 
Ze heeft in die jaren zowel prive als 
voor haar werk veel reizen gemaakt. 
Daarnaast heeft ze ook veel cursus-
sen en trainingen gevolgd en gaat 
de speurtocht door reisbrochures en 
internet naar de juiste vakantiebe-
stemming haar gemakkelijk af. 

Nieuwe formule
In Engeland en Amerika is het al heel 
gewoon dat een persoonlijke reisadvi-
seur bij de mensen thuis komt om hun 
reizen te regelen. In Nederland heeft 
Harry Aarse vorig jaar het reisbureau 
van Toerkoop de Jong overgenomen 
en daaraan de naam Personal Touch 
Travel gegeven. Het nieuwe bedrijf 
is wel aangesloten gebleven bij Toer-

koop om zo de beste deals aan de 
franchisers te kunnen bieden en is 
tevens lid van de Algemene Neder-
landse Vereniging voor Reisonder-
nemingen en Stichting Garantiefonds 
Reisgelden. Inmiddels heeft Personal 
Touch Travel al 28 franchisemede-
werkers. Zij kunnen gebruik maken 
het hoofdbureau, het stenen reisbu-
reau, als informatie- , kennis- en 
trainingscentrum. 

Mobiel reisadviseur
Helen Brinkhuis vertelt thuis, omringd 
door haar apparatuur - een laptop 
en tas inclusief printer -, helemaal 
enthousiast te zijn met de stap die ze 
heeft genomen. ‘Ik heb jaren voor 
verschillende reisbureaus gewerkt 
van negen tot vijf. De ‘goedbedoelde’ 

adviezen van de baas waren vaak 
gerichte sturing voor de verkoop van 
producten. Nu werk ik wanneer het 
mij het beste uitkomt en ben ik vrij 
om aan te bieden wat bij de klant past 
en daar draait het om. Ik vind het leuk 
om mensen te helpen zoeken naar die 
reisbestemming die helemaal voldoet 
aan hun wensen’. Als franchiseme-
dewerker van Personal Touch Travel 
beschikt ze over dezelfde mogelijkhe-
den die stenen reisbureaus te bieden 
hebben, inclusief alle aanbiedingen 
en extra services als verzekeringen 
en autohuur. ‘Als mobiel reisadviseur 
sta ik voor persoonlijke aandacht, 
betrouwbaarheid en flexibiliteit. Con-
tact kan persoonlijk zijn bij de klant 
thuis of op het werk, maar uiteraard 
ook via telefoon of email: het boeken 

van een vakantie hoeft de klant niet 
veel tijd meer te kosten. Wat ook 
belangrijk is, het boeken van een reis 
op deze manier kost niet meer dan dat 
de klant zelf via internet of via een 
stenen reisbureau boekt. Ik hanteer 
dezelfde tarieven als stenen reisbu-

reaus, maar wel dus op de tijd en 
plaats die de klant het beste uitkomt’. 
Helen Brinkhuis heeft er zin in: ‘Kom 
maar op met uw reisplannen!’ Ze is 
te bereiken via het mobiele nummer 
06-52633573 of via e-mail: helen.
brinkhuis@personaltouchtravel.nl
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advertentie

Helen Brinkhuis heeft er zin in: ‘Kom maar op met uw reisplannen!’

Mobiel reisbureau in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Helen Brinkhuis heeft gevonden waar ze al een hele tijd naar op zoek was. Via internet kwam ze in contact 
met het Haagse reisretailbedrijf Personal Touch Travel, een bedrijf dat werkt met zelfstandige ondernemers, 
die op franchisebasis reizen verkopen. Binnen twee weken was alles rond. Sinds 1 juni van dit jaar is Helen 

Brinkhuis geheel zelfstandig ondernemer én mobiel reisadviseur. 

Groeten uit Westbroek
door Koos Kolenbrander

Volgende maand november verschijnt 
er een boek van Theo Schouten en 
Rienk Miedema met ca. 150 zeld-
zame foto’s en prentbriefkaarten van 
Westbroek en Achttienhoven. Schou-
ten en Miedema selecteerden daartoe 
de mooiste en oudste afbeeldingen uit 
de verzameling van Schouten. Ver-
volgens verduidelijkte Theo de oude 
opnames met recent gemaakte foto’s 
en toelichtende tekst.

Dorpsgezicht met toren 

Dorpsgezicht met toren
hermetisch geel zwiert 
het bezonde koren
op roekloze akkers hier
hangt het gewassen hemellaken
ondraaglijk kalm en
over mijn fluwelen rivier
gaan traag de aken
ik zie de veerman talmen.

wenlez,  9 juni 2008 

In dit heel recente gedicht over een 
dorpsgezicht wordt prachtig onder 
woorden gebracht wat op die vaak 
oude - maar ook wel van latere datum 
- prentbriefkaarten is weergegeven. 
Een prentbriefkaart (ook ansichtkaart 
genoemd) is een kaart met op de ene 
zijde een afbeelding. In de eerste 
tijd, begin twintigste eeuw, noemde 
men het ook wel aanzichtkaart. Dit 
verklaart direct de term: het is een 
kaart met een aangezicht, oftewel 
een plaatje voorop. Het woord is 
ook een verkorting van het Duitse 
Ansichts(post)karte. Heel veel van 
die ‘aanzichtkaarten’ werden gemaakt 
met dorpsgezichten, markante gebou-
wen of andere lokale bezienswaar-
digheden. Prentbriefkaarten waren en 
zijn ook zeer in trek bij verzame-
laars. 
 
Theo Schouten
Theo was van 1957 tot 1995 werk-
zaam als postbode in Maartensdijk en 
omgeving. Hij verzamelt reeds vanaf 

1960 oude prentbriefkaarten, foto’s 
en andere wetenswaardigheden over 
de geschiedenis van de streek waarin 
hij woont en heeft gewerkt. De nauw-
keurigheid en zorgvuldigheid waar-
mee hij ruim veertig jaar zijn oude 
beroep van postbode heeft moeten 
uitvoeren, is zichtbaar in zijn verza-
meling. In het verleden publiceerde 
hij reeds zeven fotoboekjes. 

Burgemeester
Dit nieuwe boek, dat zaterdag 29 novem-
ber a.s. door burgemeester Gerritsen 
op de hobbydag in het dorpshuis van 
Westbroek ten doop zal worden gehou-
den, verschijnt in een eerste beperkte 
oplage van 850 exemplaren. Het boek 
is gedurende een maand tot 1 novem-
ber a.s. bij voorintekening voor 15 euro 
(exclusief verzendkosten van 2,50 euro/
boek) te bestellen bij Theo Schouten, tel. 
0346 281348 of Rienk Miedema, tel. 030 
2281763 of rienk.miedema@hetnet.nl. 
Na 1 november kost het boek 17,50 euro 
(exclusief verzendkosten).

Huidige situatie.

De Kooidijk te Achttienhoven is in 
1931 uit zijn isolement verlost door 
het in gebruik nemen van een nieuwe 
uitweg. We zien hier hoe vroeger de 
bewoners moesten tobben om thuis te 
komen. Ot v.d. Hoven en Jacob Stij-
laart dragen hier een kinderwagen 
met zoon Jan Stijlaart (nu 77 jaar) 
over de Westbroeksevaart naar huis. 
Mevrouw Neeltje Stijlaart-Slagt kijkt 
angstig toe.

Expositie in Traverse 
Op vrijdag 26 september 2008 om 16.30 uur werd er een expositie geopend 
met schilderijen en aquarellen van Leo van Sluis en functional ceramics van 
Wied en Diederik Heyning in het gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg 
Zuid 173 te Bilthoven. Rients Slippens van Kunst en Media Advies uit 
Hilversum opende de tentoonstelling. Ion Tanasa, (accordeon) en Cristian 
Tanasa (viool) luidden het nieuwe tentoonstellingsseizoen met Roemeense 
muziek in. De Traverse-expositie is tijdens kantooruren te bezichtigen tot en 
met dinsdag 11 november 2008. Informatie: tel. 030 2369705 en/of website 
www.kunstdebilt.nl 

Literaire salon 
‘bij Kootje in de serre’

De literaire salon ‘bij Kootje in de serre’ wordt elke tweede woensdag van 
de maand van 10.00 tot 12.00 uur gehouden. Uiteraard wordt er gepraat 
over boeken. De start is woensdag 8 oktober 2008 a.s. Het seizoen wordt 
geopend met een bespreking van de roman Dahlia’s en sneeuw van Kester 
Freriks. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het boek vooraf hebben 
gelezen. Spoedige aanmelding is gewenst; bij minder dan 5 deelnemers gaat 
de bijeenkomst niet door. Een evt. bijdrage kan naar eigen inzicht worden 
gegeven. Inlichtingen en aanmelding: Koo Vermeulen, Prinsenlaan 37, 
3737 MJ Groenekan. Tel. 0346 212707 of koovermeulen@hotmail.com.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Aanvragen om vergunning (arti-
kel 41 Woningwet)
Reguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Rijksweg A 27, 

plaatsen bovengrondse opslag 
unit;

•  Westbroek, Kerkdijk 85, oprich-
ten werktuigenberging.

Lichte bouwaanvraag
•  Hollandsche Rading, Charles 

Weddepohllaan 36, plaatsen dak-
kapel voorzijde.

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, Groenekanseweg 50, 

plaatsen dakkapel voorzijde (24-
9-2008);

•  Groenekan, Groenekanseweg 52, 
plaatsen dakkapel voorzijde (24-
9-2008);

•  Hollandsche Rading, Adri Pieck-
laan 3, uitbreiden woning (22-9-
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 voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 

meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank.

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

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

Aanvrager en inrichting: De Mau-
ritshoeve, restaurant
Adres: Maartensdijkseweg 9, Bilt-
hoven
Omschrijving: het veranderen van 
een inrichting (de afbraak van het 
achterhuis en de wederopbouw) 
Betreft: het Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Aanvrager en inrichting: De 
Bouwvaart, opslagbedrijf
Adres: Kon. Wilhelminaweg 493, 
Groenekan
Omschrijving: het oprichten van 
een inrichting (opslag materialen 
t.b.v. klusbedrijven en incidente-
le houtbewerking). Het bedrijf is 
opgericht op 1 december 2007 maar 
was nog niet gemeld.  
Betreft: het Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

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

U kunt de meldingen inzien van 6 
tot en met 20 oktober 2008 in het 
gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 
uur (of volgens afspraak).

Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Bilt 
heeft op basis van artikel 4.3.2. van 
de Algemene plaatselijke verorde-

ning 2007 gemeente De Bilt een 
kapvergunning verleend voor:

Groenekan:
•  1 esdoorn en 1 den, Eiklaan 4  

(24-09-2008).

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kun-
nen binnen zes weken na de ver-
zenddatum van de kapvergunning 
een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Bilt, Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven.

Voorbereidingsbesluiten (artikel 
3.7, lid 1 Wro)

Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de raad op 25 septem-
ber 2008 heeft besloten, dat met 
ingang van 2 oktober 2008 (parti-
ele) bestemmingsplannen worden 
voorbereid voor:

•  het perceel Beukenburgerlaan 
29/31 te Groenekan.

•  het gebied “Vogelzang” (Biltho-
ven Zuid) te Bilthoven.

Overeenkomstig artikel 3.7 lid 7 
van de Wet ruimtelijke ordening 
liggen de raadsbesluiten en de daar-
bij behorende tekeningen vanaf 
heden voor iedereen ter inzage 
bij het informatiecentrum van het 
gemeentehuis in Bilthoven (Soest-
dijkseweg Zuid 173).

De voorbereidingsbesluiten met 
bijbehorende tekeningen zijn ook 
digitaal beschikbaar gesteld. Daar-
voor gaat u naar de website van 
de gemeente De Bilt www.debilt.
nl / actueel/ bekendmakingen/d.d. 
1oktober 2008.

Bilthoven, 1 oktober 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:
•	 	Bilthoven:	herinrichten	Van	Dijcklaan	rondom	de	Van	Dijckschool:	tot	half	

oktober 2008;
•	Bilthoven:	vervangen	riolering	Bachplein/Beethovenlaan:	tot	eind	oktober	2008;
•	De	Bilt:	wegwerkzaamheden	Waterweg	1e	fase:	tot	half	december	2008;
•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk.

Vergunningen en Toezicht 

Openbare kennisgeving 
kapvergunningen

Wet en Milieubeheer

Beleid en Strategie

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

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, Tel. (030) 221 75 50
Locatie:  Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is 

een selectie opgenomen, waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. Volledige vermelding van 

de bekendmakingen voor de kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de website van de gemeente 

De Bilt www.debilt.nl.
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Sport mee! 
nieuws

De sportbus rijdt weer! Met feestelijke openingen in diverse kernen zijn we 
gestart. Op de volgende tijd en plaatsen staan we weer elke week met een bus 
vol sport- en spelmaterialen in de wijk: 
Dinsdag van 15.15 tot 16.45 uur Regenboogschool in De Bilt
Woensdag van 14.00 tot 15.30 uur Orionlaan in Bilthoven
Woensdag van 16.30 tot 18.00 uur Heidepark in Bilthoven
Donderdag van 15.15 tot 16.45 uur Maartensdijk
Vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur Heidepark in Bilthoven

Kijk ook eens op www.sportmeedebilt.nl

Melden van storing 
straatverlichting

Het onderhoud van de straatverlichting wordt uitgevoerd door CityTec. De 
gemeente heeft met dit bedrijf een overeenkomst gesloten over het onder-
houd van de straatverlichting en het oplossen van storingen.
Storingen aan de straatverlichting kunt u rechtstreeks melden aan dit 
bedrijf, via het algemene storingsnummer van CityTec 0800 dan wel via de 
webside van CityTec www.citytec.nl 
Storingen worden in het algemeen binnen maximaal 5 werkdagen verhol-
pen. Het opheffen van complexe storingen kunnen soms langer duren. Bij 
de melding dient u aan te geven op waar de storing betrekking op heeft. 
Iedere lichtmast heeft daarvoor een eigen identiek nummer dat u dient te  
vermelden.

Verwijdering 
fietswrakken station 

Bilthoven 
Her en der gestalde fietswrakken ontsieren het straatbeeld. Ze vormen obsta-
kels voor plaatsgenoten, met name voor degenen die minder goed ter been 
zijn. In de Algemene plaatselijke verordening staat dan ook dat het verboden 
is om fietswrakken achter te laten. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
controleren regelmatig de naleving van deze bepaling.
Vanaf maandag 29 september 2008 zullen fietsen die als wrak worden aange-
merkt, voorzien worden van een sticker. Vanaf donderdag 9 oktober zullen, 
in samenwerking met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, fietswrakken 
verwijderd worden bij o.a. station Bilthoven NS en Hollandsche Rading. De 
fietswrakken die worden verwijderd hebben een sticker waarop staat dat de 
fiets is aangemerkt als fietswrak. Eigenaren hebben tot 9 oktober de kans zelf 
hun rijwiel weg te halen. De fietswrakken worden opgeslagen op de gemeen-
tewerf en zullen na twee weken worden vernietigd. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de Buitengewoon Opsporings-
ambtenaren via (030) 228 94 11.
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Gemeente De Bilt besteedt op dit 
moment veel aandacht aan het 
onderhoud van de buitenruimte. 
Een veel voorkomend probleem 
bij dit werk is de aanwezigheid 
van zwerfafval. Zwerfafval is voor 
veel mensen een hinderlijk pro-
bleem. Mogelijk is ook in De Bilt 
zwerfafval een bron van ergernis 
voor u. De gemeente wil de situatie 
van zwerfafval in beeld brengen 
en op punten waar het nog niet 
goed gaat verbeteren. Het opstellen 
van een plan hiervoor wil en kan 
de gemeente natuurlijk niet alleen 
doen. Uw inbreng over zwerfaf-
val en de aanpak ervan is van 
essentieel belang. Op de website 
van de gemeente (www.debilt.nl) 
staat daarom een link naar een 
vragenlijst, waarin u tot en met 16 
oktober uw mening op dit gebied 
kunt geven.
Deze enquête is een onderdeel van 
een inventarisatie van alle aspecten, 
die bij de aanpak van zwerfafval 
een rol spelen. De gemeente zal 
daarnaast een meting laten uitvoe-
ren van de hoeveelheid zwerfafval. 
Ook zal de manier waarop zwerfaf-
val wordt ingezameld tegen het licht 
gehouden worden. Deze complete 
inventarisatie resulteert in een plan 
van aanpak voor de manier waarop 
de gemeente het zwerfafval in de 
komende jaren gaat aanpakken. Dit 
kan bijvoorbeeld uitmonden in spe-
cifieke voorlichtingsacties of in het 
plaatsen van ‘blikvangers’ zoals 
onlangs op een aantal plaatsen in de 
gemeente is gebeurd.

Uw mening telt! Wanneer veel 
inwoners van onze gemeente de 
enquête invullen ontstaat er een 
beter beeld en kan er gerichter een 
plan van aanpak opgesteld worden. 
Wij verzoeken u enkele minuten 
van uw tijd te besteden aan het  
invullen van de vragenlijst. Alleen 
op die manier krijgt de gemeente 
goed inzicht in uw mening en wen-
sen. Daarnaast kunt u door uw 
mening te geven, zelf een bijdrage 
leveren aan de aanpak van zwerf-
vuil in de gemeente. 

Dit artikel kunt ook terugvinden op 
de homepage van de gemeentelijke 
website, onderaan het artikel vindt 
u de link naar de vragenlijst. Klikt 
u op vragenlijst zwerfafval om de 
enquête te starten.

Aanpak zwerfafval: 
Uw mening telt! Tijdens deze openbare commissie-

vergadering kunnen burgers gebruik 
maken van het spreekrecht. Op de 
agenda is maximaal 1 uur tijd inge-
ruimd voor insprekers die het woord 
willen voeren over agendapunt 3: het 
COT-rapport. Het COT-rapport en de 
agenda van de commissievergadering 
kunt u bekijken op de gemeentelijke 
website: www.debilt.nl. Ook treft u 
hier de reactie van het college op de 
COT-rapportage aan.

Spelregels spreekrecht
Degene die van het spreekrecht 
gebruik wil maken, meldt dit zo spoe-
dig mogelijk, maar ten minste vijf 
minuten voor aanvang van de ver-
gadering aan de (commissie)griffier 
en vermeldt daarbij naam, adres en 
telefoonnummer. Indien de inspreker 
ter vergadering stukken wil overhan-
digen, dient hij zelf voor voldoende 
exemplaren te zorgen. 

Mocht u zich als inspreker willen 
aanmelden, maakt u dat dan zo spoe-
dig mogelijk kenbaar aan de raads-
griffier mevrouw J.L. van Berkel via 
telefoonnummer (030) 228 95 73 of 
via raadsgriffie@debilt.nl. De griffie 
draagt er zorg voor dat er van de com-
missieavond verslag wordt gemaakt 
dat nog voor de raadsvergadering van 
8 oktober beschikbaar zal zijn. 
 
Raadsvergadering 8 oktober 2008
Op 8 oktober vergadert de gemeen-
teraad van De Bilt over het incident 
dat zich op 7 juli voordeed bij de 
bunker op het terrein Larenstein en 
de resultaten van het COT-onderzoek 
naar de toedracht daarvan. De bijzon-
dere commissievergadering Burger 
en Bestuur van 2 oktober vindt plaats 
ter voorbereiding van de raadsverga-
dering van 8 oktober aanstaande. De 
raad vindt het belangrijk dat omwo-
nenden en andere belanghebbenden 

voldoende gelegenheid hebben om in 
te spreken op het onderwerp. Om hier 
voldoende gelegenheid voor te bieden 
en de raad daarbij de mogelijkheid 
te geven de inspraakreacties mee te 
nemen bij hun verdere afwegingen 
over dit onderwerp, is ervoor gekozen 
om een bijzondere commissieverga-
dering op 2 oktober te beleggen. 
 
Geen spreekrecht op 8 oktober over 
dit onderwerp
Op grond van het reglement van 
orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad, kan tijdens een verga-
dering van de gemeenteraad niet wor-
den ingesproken op een agendapunt 
waarvoor al spreekrecht heeft bestaan 
tijdens een commissievergadering. 
Dit betekent dat u één mogelijkheid 
heeft om in te spreken en dat is tij-
dens de commissievergadering op 2 
oktober. 

2 oktober bijzondere 
commissievergadering over 

COT-rapportage
Op 2 oktober is een bijzondere vergadering ingelast van de commissie Burger en bestuur. Deze 

commissievergadering vind plaats op 2 oktober 2008, vanaf 20:30 uur in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis te Bilthoven. 

Commissie van advies voor Burger & Bestuur
Commissie van advies voor Burger & Bestuur
Op donderdag 2 oktober is er een bijzondere vergadering van de commissie van advies voor Burger en Bestuur. De 
vergadering begint om 20.30 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven.

Voor de zomervakantie behandelden 
we een deel van die verkeerssituaties 
in Maartensdijk en omgeving, welke 
door weggebruikers als heikele pun-
ten worden ervaren en gaven uitleg 
hoe het hoort. Nu het merendeel van 
de lezers weer is teruggekeerd van 
verre of minder verre oorden ver-
volgen we deze serie. De regels zijn 
doorgenomen met de bestuursleden 
van ‘Veilig Verkeer Nederland afd. 
De Bilt’, Otto en Enny Doornen-
bal van de bekende Autorijschool en 
voorzitter Gerard van Witzenburg. 
Als er bij de lezers van De Vierklank 
vragen zijn dan kunnen die worden 
ingestuurd.

Wie in het verlengde van de Nachte-
gaallaan de Kievitlaan oprijdt moet 
heel goed uitkij-
ken want de situ-
atie is gevaarlijk. 
Vooral doordat 
daar doorgaans te 
snel wordt gere-

den. Er komen 
aan de rechter-
kant vier straten 
op uit. Eerst de 
Leeuweriklaan, 
dan het ver-
lengde van de 
Valklaan, vervol-
gens de Sperwer-
laan en tenslotte 
de afbuiging van de Kievitlaan (bij 
P-plaats). Bestuurders, komend uit de 
eerste en de derde laan hebben voor-
rang op bestuurders op de Kievitlaan 
die van links komen, maar de ver-
lengde Valklaan heeft dat niet, omdat 
de kruising met de Valklaan een 
voorrangskruising is. Daar moet aan 
bestuurders die van links en rechts 
komen voorrang worden verleend. In 
omgekeerde richting, komend vanaf 
Toutenburg tot aan de Dorpsweg heb-
ben bestuurders aan hun rechterkant 
op de Kievitlaan voorrang bij de uitrit 
van de Toutenburgerlaan en bij de 
Valklaan. Zodra Kievitlaan overgaat 

in Nachtegaallaan dient voorrang ver-
leend te worden aan bestuurders van 
alle wegen aan de rechterkant. Het 
betreft hier Prinses Marijkelaan en 
de Merellaan direct achter Dijckstate. 
Verderop ligt rechts de ingang van de 
Merellaan die gedeeltelijk éénrich-
tingsweg is. Let echter op het onder-
bord, dat aangeeft dat dit niet geldt 
voor fietsers en brom(snor)fietsers. 
Zij kunnen wel uit deze laan komen 
en aan hen moet voorrang worden 
verleend.

Koningin Julianalaan
Bij het inslaan van de 
Koningin Julianalaan 
vanaf de Dorpsweg ligt 
rechts na een paar meter 
de éénrichtingsweg 
vóór het afhaalcentrum 
Happy Gate. Bestuur-

ders komend vanaf dat stukje weg 
hebben voorrang op bestuurders van 
links die vanaf de Dorpsweg komen.
Verder op de Koningin Julianalaan is 

het ook oppassen, want bestuurders 
in de zijstraten, de vier Prinsessenla-
nen, hebben voorrang op bestuurders 
die uit de richting Dorpsweg komen. 
In omgekeerde richting, rijdend naar 
de Dorpsweg, zijn er nog heikele 
punten aan de rechterzijde. Daar ligt 
het korte doodlopende stukje Konin-
gin Julianalaan in het verlengde van 
de Prinses Beatrixlaan. Bestuurders 
vanaf dat stukje straat hebben daar 
voorrang op alle bestuurders op de 
Koningin Julianalaan van links. Even 
verderop hebben bestuurders op de 
twee uitgangen bij de Prins Clauslaan 
eveneens voorrang.

 Prins Bernhardlaan
Alle bestuurders die 
vanaf de Prins Bern-
hardlaan naar de 
Prinses Marijkelaan 
rijden, naderen een 
voorrangskruising 

met stopbord. Dit betekent dat men 
ten alle tijde MOET stoppen en uiter-
aard voorrang moet verlenen aan 
bestuurders van de kruisende weg.
Op het gedeelte van de Prins Bern-
hardlaan, vanaf de Prinses Marijkel-
aan in zuidelijke richting, komen aan 
de rechterzijde drie wegen uit. De 
eerste, de Spechtlaan, mag alleen 

maar door bestuurders worden inge-
reden. Let hier weer op het onder-
bord, dat aangeeft dat dit is uitge-
zonderd voor fietsen en brom(snor)
fietsen, welke dus wel de straat uit 
kunnen komen. Zij hebben, net als 
bestuurders vanuit de Patrijslaan en 
de Valklaan, voorrang op bestuurders 
op de Prins Bernhardlaan die van 
links komen. Tegenover de Patrijs-
laan ligt de ingang van Drakensteyn, 
een weg met uitritconstructie. Dit 
betekent dat bestuurders, komend van 
Drakensteyn, voorrang moeten ver-
lenen aan alle weggebruikers op de 
Prins Bernhardlaan. Datzelfde geldt 
bij de Sterrenlaan.

Melkweg
Op de Melkweg, komend vanaf de 
Dierenriem, hebben bestuurders bij 
de uitgangen van Mercuriushof, 
Venushof, Jupiterhof en Saturnus-
hof voorrang op alle bestuurders van 
links want dat zijn geen woonerven. 
De uitgangen Windvang, Maalsteen 
en Molenwiek zijn woonerven. Bij 
het verlaten van de uitrit en het inrij-
den van de inrit heeft al het ande-
re verkeer van links en rechts, dus 
ook voetgangers, voorrang. Waar de 
Kometenlaan uitkomt op de Melkweg 
geldt de normale voorrangsregel.  

Hoe hoort het in het verkeer ?(3)
Verkeersregels toegepast op Maartensdijk

door Kees Pijpers

UITGEZONDERD

Agenda
Voorzitter: De heer P.H. Boos
Secretaris: Mevrouw mr. Drs. J.L. van Berkel

Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuille-
houders uitgenodigd.
20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Spreekrecht
21.05 uur 3.  Technisch vragenuurtje rapprt COT inzake 

explosie bunker Larenstein
22.15 uur 4. Sluiting

Toelichting op agenda:
Deze commissievergadering is bedoeld om informatie in 
te winnen met betrekking tot het voor de raadsvergade-
ring van 8 oktober 2008 geagendeerde COT-rapport. Dit 
in voorbereiding op de bevraging van het college door 
de raad inzake het incident rond de bunker in de raads-
vergadering van 8 oktober. In deze vergadering dient het 
college verantwoording af te leggen aan de raad inzake 
dit onderwerp.



Betaalbaar wonen 
in De Bilt

Maandag 6 oktober zal SP-kamerlid Paulus Jansen naar het H.F. Witte Centrum in 
De Bilt komen om met SSW directeur Ad van Zijl van gedachten te wisselen over 
betaalbaar wonen in De Bilt. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om 
deze avond bij te wonen. Aanleiding voor deze discussieavond is het achterblijven 
van de woningbouw in De Bilt waardoor het vinden van een betaalbare woning 
steeds moeilijker wordt. Paulus Jansen is in de Tweede Kamer woordvoerder 
namens de SP voor wonen en was daarvoor gemeenteraadslid in Utrecht en Sta-
tenlid in de Provinciale Staten van Utrecht. Ad van Zijl is directeur van de enige 
Biltse woningbouwcoöperatie. 
Donderdag 25 september heeft de gemeenteraad de eerste stappen gezet om 105 
woningen van meer dan een half miljoen op het Hessingterrein te realiseren. 
‘Teveel, te groot, te duur’ is de reactie van Etiënne van Buren, SP-fractievoorzitter 
in de gemeenteraad. ‘Er is behoefte aan betaalbare woningen voor starters, oude-
ren en gezinnen’, aldus van Buren. ‘Eén voorbeeld: Mathilde van 22, woont nog 
bij haar ouders en is hard op zoek naar woonruimte, kan hier niets vinden dat zij 
kan betalen, en vertrekt naar Leidsche Rijn, maar haar baan bij het RIVM wil ze 
dolgraag houden. En zo hebben we er weer 4 meter file bij op de Utrechtse Ring’. 
Hoe bouwen, waar bouwen, wat bouwen en hoe gaan we dat betalen? De SP 
nodigt belangstellenden uit om mee te discussiëren op 6 oktober a.s. De discus-
sieavond met Paulus Jansen en Ad van Zijl vindt plaats in het H.F. Witte Centrum 
aan het Henri Dunantplein 4 3731CL De Bilt.  De zaal gaat open om 19.30 uur; 
het programma begint om 20.00 uur. 

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C4 PICASSO 1.8 16V 7PERS, GRIJS/BLAUW MET, ER, CV, SB,
CRUISE C, RAD/CD, ABS, CLIMATE C, REGENS, 37.812KM .................................................  `07 €.23.500,-

PEUGEOT
1007 1.4 GENTRY, ZILV. GR. MET., ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ................  `06 €.12.950,-
206 1.4HDI, ZWART, ER, CV, SB, RAD/CASS, NIEUWE APK, 165.000KM..............................  `02 €.5.950,-
306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET, ELEC KAP, ER, CV,
SB, RAD/CD, LEDEREN INT, (EVT WINTERKAP EXTRA), 145000KM ...................................  `00 €.8.600,-
307 SW 2.0 16V AUT, D PAARS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER,
ESP, LMV, ABS, RAD/CD WISS, AIRBAGS, HALF LEDER INT, 54000KM ...............................  `06 €.19.950,-
307 2.0 HDI 5 DRS, ZILV  MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, 162000KM, .................  `03 €.7.950,-
407 1.6 16V HDI, GRIS FER, CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD,
REGENS, AIRBAGS, LMV, MLV, 43.000KM ............................................................................  `06 €.17.950,-
407 SW 2.0 XT HDIF AUT, GRIS FER, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV,
CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD, PANORAMA DAK, ABS, AIRBAGS, 105.000KM .................  `04 €.19.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C3 1.4, BLAUW MET., AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH., 40.000KM..............  `04 €.9.950,-
CITROEN  C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS., ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, ABS,
AIRBAGS, CLIMATE C.,CRUISE C., 73.000KM ......................................................................  `05 €.14.950,-
CITROEN C5 BREAK 2.0 HDI, BLAUW MET, CLIMATE C, ABS, ER,
CV, SB, RAD/CD, REGENS, 162.000KM .................................................................................  ’04 €11.250,-
CITROEN XSARA 1.6, 5DRS, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, 145000KM ...................  `03 €.7.750,-
CITROEN PICASSO 2.0 16V AUT, GRIJS MET., ER, CV, SB, CRUISE C.,
CLIMATE C., MLV, PARKEERS., RAD/CD, 32.000KM .............................................................  `05 €.17.700,-
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,-
FORD WINDSTAR MPV 6 PERS AUT, GRIJS/GROEN MET, ABS,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ESP, ER, CV, SB, APK T/M FEB 2009, 180000KM ...................  `98 €.5.250,-
VOLVO  V70 2.4, ZILV. GRIJS MET., CLIMATE C., CRUISE C., RAD/CD, RAD/CD, ABS,
AIRBAGS, LEDER INT., ER, CV, SB, 108.000KM ...................................................................  `00 €.12.750,-
CHRYSLER PT CRUISER CABRIO, ZWART, GRIJS LEDER, ER, CV,
SB, CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ABS, AIRBAGS, 20.000KM ...............................................  `07 €.23.950,-

BUDGET CARS
FORD MONDEO 2.5 AUT. 5DRS., ZWART MET., AIRCO, ABS, AIRB, 190.000KM ..................  `99 €.2.950,-
VW GOLF 1.8 3DRS, GRIJS MET., MEENEEM PRIJS, 160.000KM ........................................  `95 €.1.950,-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan

Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp enplaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

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
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Bridge is een spel, geen sport
‘Bridgeclub Hollandsche Rading bestaat vijfentwintig jaar’

door Sylvia van der Laan

Bridge is populair in drie van de vier kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk. In Hollandsche 
Rading en Maartensdijk komen de bridgeliefhebbers bij elkaar in respectievelijk het tijdelijk Dorpshuis 
en De Vierstee; Bridgeclub Groenekan heeft asiel gezocht en gevonden in het Biltse. En dat al vele jaren 

lang. De bridgeclub Hollandsche Rading bestaat vier oktober vijfentwintig jaar en dat wordt gevierd met, 
natuurlijk, een bridgedrive, omlijst door andere activiteiten.

Jan Stroet is vanaf het begin van 
de bridgeclub actief geweest: hij 
was secretaris in het bestuur, dat in 
1983 samengesteld werd. Voor Jan 
Stroet loopt het bridgen als een rode 
draad door zijn inmiddels tachtigja-
rig leven. Hij heeft het spel, ‘bridge 
is een spel, geen sport’, benadrukt 
Stroet, geleerd op kostschool. Toen 
hij later naar Curaçao vertrok om 
daar in het onderwijs te gaan werken, 
heeft hij tijdens de lange bootreis het 
bridgen weer opgepakt. Daartoe werd 
hij geïnspireerd door zijn vrouw. Na 
een aantal jaren keerde het echtpaar 
Stroet terug naar Nederland en heeft 
Jan zijn loopbaan in het onderwijs 
voortgezet. In 1982 werden door de 
Stichting Welzijn Maartensdijk brid-
gelessen georganiseerd. Jan en zijn 
vrouw werden verder (her-)ingewijd 
in het bridgespel, waarbij uitgegaan 
werd van de Acolmethode. Een jaar 
later nam Ab Sertons, toen wonend 
in Hollandsche Rading contact op 
met Jan Stroet met het voorstel een 

bridgeclub op te richten. Met vie-
rentwintig mannen en vrouwen werd 
gestart met de ‘Bridgeclub Holland-
sche Rading’. Als contributie betaal-
den de leden vijfentwintig gulden. 
De leden verzorgden zelf de drankjes 
en hapjes tijdens de bridgeavonden 
op woensdag en zij maakten ook zelf 
schoon.

Feesten
De bridgeclub floreerde: het aantal 
leden steeg naar ongeveer veertig en 
er werden, naast de wekelijkse bridge-
avond, feestavonden georganiseerd. 
Tijdens de opening, het eind van het 
seizoen, met Pasen en Kerstmis kreeg 
het bridgen een bijzonder tintje door 
de speciale prijzen en de lekkere 
hapjes, die verzorgd werden door 
de leden. Het tienjarig bestaan werd 
gevierd met een bezoek aan het Oran-
je Museum in Baarn en met een, hoe 
kan het anders, feestelijke bridgedrive 
met uitgebreid saladebuffet. Toen de 
club vijftien jaar bestond, gingen de 

leden naar het museum van Speel-
klok tot Pierement in Utrecht. Het 
twintigjarig jubileum van ‘Bridgeclub 
Hollandsche Rading’ leidde tot de 
benoeming van Ab Sertons, medeo-
prichter en jarenlang voorzitter en 
verzorger van de kantine, tot erelid. 
Ook deze mijlpaal werd gevierd met 
een feestje. 
De problemen met het oude clubhuis 
in Hollandsche Rading, zorgde ervoor 
dat de club vijf jaar geleden tijdelijk 
onderdak moest zoeken bij de korf-
balclub in Maartensdijk en in de zaal 
van Dijckstate. Sinds ruim een jaar 
wordt er weer gespeeld in Holland-
sche Rading, in een noodgebouw, dat 
werd geplaatst als alternatief voor het 
afgekeurde dorpshuis. Jan Stroet: ‘De 
accommodatie is niet ideaal, vooral 
de gehorigheid is voor een aantal 
leden zeer hinderlijk’. 

Verslavend 
De ‘Bridgeclub Hollandsche Rading’ 
lijkt een ijzersterke vereniging: 

ondanks de gebrekkige huisvesting is 
het aantal leden gestegen naar zeven-
enzestig en is er een ledenstop inge-
voerd. Theo Warmerdam is sinds vijf 
jaar de voorzitter van de bridgeclub. 
Ook hij is door zijn vrouw aange-
stoken; vrouwen zijn vaak fanatieke 
bridgespelers. Theo Warmerdam: 
‘Mijn schoonfamilie is heel fanatiek: 
mijn zwagers en schoonfamilie spe-
len het de hele dag, als het mogelijk 
is. Het werkt wel verslavend, want 
ik ben begonnen met de donderdag-
avond en bridge nu ook op de dins-
dag. Maar eigenlijk is thuis bridgen 
het leukst. Je praat dan ook en dat 

doe je niet tijdens een bridgeavond’. 
Het leuke van de club, vinden Stroet 
en Warmerdam, is dat alles door de 
leden wordt gedaan en de betrokken-
heid groot is. Ze verwachten dan ook 
dat het vijfentwintigjarig jubileum 
door veel leden en ereleden wordt 
bezocht. Op zaterdag vier oktober 
wordt het feest gevierd in Dijckstate 
in Maartensdijk. Er wordt om 14.00 
uur begonnen en de afsluiting is om 
21.30 uur. Vanzelfsprekend is er een 
speciale bridgedrive, maar er is ook 
een culinair buffet en een optreden 
van het koor ‘Valschengemeen’.

Voor Theo Warmerdam en Jan Stroet is bridge een belangrijk onderdeel in 
hun leven.

Sprookjesachtig familieconcert
Zondag 5 oktober 2008 is er om 15.00 uur in de Julius Röntgenzaal van de 
Biltse Muziekschool een bijzondere kindervoorstelling voor kinderen vanaf 
6 jaar. Peter van der Linden is de verteller in de voorstelling ‘12 vensters 
van Kristal’ met muziek voor fagot, viool en zeer uitgebreid slagwerk.

De uitvoerenden noemen zich Stichting De Luie Vrouw. Deze Stichting 
houdt zich in brede zin van het woord bezig met het thema ‘sprookjes en 
muziek’. De Luie Vrouw is opgericht door Marieke Stordiau naar aanlei-
ding van de serie ‘Sprookjes uit het land van de rijzende zon’ van de VPRO-
televisie. Later werden deze sprookjes herschreven als theaterconcert en 
gingen zij in première in een tiental concertzalen en theaters. Onder andere 
ook in het Concertgebouw, waar vervolgens nog twee projecten van De 
Luie Vrouw in de serie Kinderconcerten werden opgenomen.

‘12 Vensters van Kristal’ heeft Russische sprookjes als uitgangspunt. In 
Russische sprookjes moeten de hoofdpersonen allerlei beproevingen door-
staan tot ze uiteindelijk hun doel bereiken. Dit klinkt serieus, maar gelukkig 
zijn de verhalen ook doorspekt met humor. In de muziek ontmoeten Azië 
en Europa elkaar op, zoals dit ook in het Russische rijk het geval is. De 
speciaal voor deze voorstelling geschreven muziek voor fagot, viool en zeer 
uitgebreid, slagwerk is gecomponeerd door Simon Burgers.

In dit muziektheaterconcert horen wij naast verteller van der Linden, Marie-
ke Stordiau fagot, Jacobien Rozemond, viool en Marijn Korff de Gidts 
slagwerk. De laatste heeft speciaal voor dit project een aantal bijzondere 
slagwerkinstrumenten ontwikkeld.

SVM maakt een stap naar de toekomst
Kunstgrasveld officieel in gebruik genomen

door Kees Pijpers

Jongstleden zaterdagmiddag werd het nieuwe kunstgrasvoetbalveld van SVM Maartensdijk officieel in 
gebruik genomen. Terwijl op de andere velden werd gespeeld en veel toeschouwers de wedstrijden bekeken, 
begon het formele gedeelte. Er waren heel wat mensen op afgekomen. Wethouder Herman Mittendorff was 
er met Ambtenaar Sportzaken Tichelaar naast de voorzitter van De Biltse Sport Federatie Jan van ’t Land. 
Regio- Utrecht vertegenwoordiger van de KNVB Zwinkels, gaf eveneens acte de présence. En uiteraard ook 

het bestuur van de vereniging. Onder het genot van koffie met gebak bekeken ze, voor en na het officiële 
gedeelte, het vernieuwde clubhuis en genoten. Zelfs de zon scheen feestelijk.

SVM voorzitter Hans Voogt sprak 
net buiten het nieuwe veld de mensen 
toe en heette hen welkom. ‘Twee jaar 
geleden’, zei hij, ‘dreigden we nog 
een veld te verliezen en voorzagen 
zorgelijke tijden. Maar na gesprek-
ken met de gemeente is dit het mooie 
resultaat geworden. Het ziet er dan 
ook prachtig uit. SVM heeft een stap 
naar de toekomst gemaakt. We heb-
ben meer ruimte voor training en 
wedstrijden. Het hele terrein inclusief 
het clubhuis, heeft een vernieuwing 
ondergaan.’ Hij bedankte de makers 

van het veld, de aannemers van grond, 
grasveld, hekwerk en verlichting. Hij 
bedankte ook Frans van der Tol en 
zijn mannen die de gang van zaken 
regelden en toezicht hielden. 

Daar gaat ie
Toen knipte de wethouder het lint 
door terwijl hij riep ‘daar gaat ie’, 
waarna hij de vereniging feliciteerde 
met de prachtige accommodatie en 
zei: ’Die is nodig om deel uit te blij-
ven maken van topsportgemeente de 
Bilt, want als het gaat om teamsport 

staat De Bilt al jaren in het linker rij-
tje van landelijk topteams. Daarvoor 
zijn goede velden nodig zoals deze. 
Hier kunt u jaren mee verder. Ik hoop 
dat SVM zo bruisend zal blijven als 
het nu is en schenk de vereniging 
drie ballen.’ Daarna ontving SVM 
onder hartelijke felicitaties van de 
vertegenwoordiger van de KNVB een 
prachtige grote klok. Terwijl daarna 
twee SVM- jeugdteams het nieuwe 
kunstgrasveld bespeelden, keuvelde 
het gezelschap in de kantine nog wat 
na.

Wethouder Mittendorff knipt het lint door.

‘In Dialoog’ van de 
Stichting Bodhisattva

Op donderdag 9 oktober wordt in de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 te 
Bilthoven in de reeks ‘In Dialoog ’, een openbare avond onder leiding van 
Mevrouw Dorien Quik gegeven. Een uitspraak van Boeddha Shakyamoeni en 
een uitspraak van de filosoof Emmanuel Levinas worden met elkaar in verband 
gebracht. In deze Dialoogavond betreft het de volgende uitspraken: Boeddha 
zei: ‘Er is geen ‘ik’ er is geen ander’. Emmanuel Levinas zei: ‘Ik hoor de stem 
van God ‘in het gelaat van mijn naaste’.
Na een korte introductie worden ‘in dialoog’ de beide uitspraken nader onder-
zocht. De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 19.30 uur en 
eindigt om 22.00 uur. Een donatie voor ‘ons’ weeshuis in Cambodja is zeer 
welkom. Onze bibliotheek zal op deze avond aanwezig zijn. Voor verdere infor-
matie: zie website www.stichtingbodhisattva.eu of e-mail naar 
info@stichtingbodhisattva.eu of bel het secretariaat tel: 06 28373039.



Lage skelter
Woensdag 24 september werd in Lage Vuursche 
het winterseizoen van de Hervormde Gemeente 
geopend met de jaarlijkse skelterrace. Voor de jeug-
dige coureurs was een parcours over het kerkplein 
uitgezet. Na afloop was er voor iedereen prijs. 
Vanaf volgende week gaan de jeugdclub en catechi-
satie weer van start. 

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel. 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 NIEUWE- en gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 
afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

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

Weet hoe je eet®. Het toonaangevende programma geeft echt 
inzicht in hoe je eet, beweegt, vet verbrandt en je stofwis-
seling aanpast. Werkt ondersteunend bij gewichtsafname en 
gezondheidsklachten. Begin NU voor een gezonder, slanker 
en vitaler lichaam. Weethoejeeet.nl: kenmerk enny.boogaard 
Informatie: Enny Doornenbal-Boogaard, 0346-212687

Personeel aangeboden

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

Diversen 
 

WONINGRUIL. Wij zijn 
op zoek naar een woning in 
Maartensdijk, wij bieden aan 
een eengezinswoning in Doorn 
met 5 kamers. Huur €550,-. 
Info. Tel. 06-50451474

Tijd voor een nieuwe look?
Kom naar BETTY'S 
CORNER!
Bel voor een afspraak: 
06-33722022
Zorg voor uw haar!

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

Gaat u VERHUIZEN? Wilt 
u dit zelf doen? Huur een 
verhuisbox. Ca 600x240x240 
cm. Info 0346-281220

Tijdelijk OPSLAG ruimte 
nodig? Verbouwing, verhuizing, 
nieuwe vloer? Huur een 
opslagbox bij u voor de deur! 
Ca 600x240x240 cm. Info 
0346-281220

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

Outlet VLOERBEDEKKING, 
prijzen v.a. € 5,00 per m2 , 
www.mevoshop.nl
of bel 06-30186342

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

Wie mist in de omgeving Kon. 
Julianalaan/Prinsenlaan een 
grasparkiet. Tel. 0346-211990

Streetdance dansschoe-
nen mt. 39, zwart. €35,-. 
Kniebeschermers. €7,-. Tel. 
0346-213713
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Te koop aangeboden

Dita hockeyschoenen maat 
31. Nike hockeyschoenen 
maat 33. €12,50 per paar. Tel. 
06-54730168

2 Stuurtassen (fiets) + bevesti-
ging z.g.a.n. deksel met kaart-
leesm. AGU zw. €8,50 p.s. 
Kamerplant Banarama potbr. ± 
23 cm. €2,50. Tel. 
0346-212492

2 houten tafeltjes 1 63x33x40 
cm. 1 Rond 53x35 cm. Beide 
met 2 tableaus. €10,- p.s. Tel. 
0346-212492

8 Betonnen tuinpalen 
180x10x10cm. €20,-. Tel. 
0346-212707

Koelstra opvouwlogeerbedje + 
matras in meeneemtas z.g.a.n. 
€20,-. Hout traphekje nieuw. 
€15,-. Holl. Rading. 
Tel. 035-6851442

Goed werkend naaimachine 
ziet er netjes uit. Zit in een kof-
fer. €25,-. Tel. 0346-214084

Z.g.a.n. bruine western laarzen 
met motieven op schacht, maat 
38. €17,50. Zwarte inline ska-
tes z.g.a.n. maat 41. €7,50. Tel. 
0346-213501

Mini wasmachine voor cam-
ping. €17,50. Bladblazer. €15,-. 
Tel. 06-51018158

Bedbodem 135x190 cm. €25,-
. Campinggaz 3-pitskooktoe-
stel met deksel. €15,-. Tel. 
06-51018158

Aardbeienplanten van het soort 
“doordragers”. 3 Planten €1,-. 
Tel. 0346-213663

Te koop gevraagd

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

Fietsen/Brommers

Sportieve blauwe GAZELLE, 
damesfiets, 5 versnellingen. 
€80,-. Tel. 0346-213501

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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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

Adverteren in 

de Vierklank? 

Bel dan 0346 21 19 92

Schoolplein in revisie
Jongstleden zaterdagochtend begon onder een stralende zon op het schoolplein 
van de openbare Kievit(basis)school in Maartensdijk een opruim- en opfrisac-
tie. Een werkploeg van ouders en een aantal kinderen van de groepen 7 en 8 
deden mee. Monique Diekema, de moeder van Ruben uit groep 2/3, was in De 
Ouderraad met het idee gekomen. De saaie, grijze tegelmassa aan de voor- en 
zijkant van de school moest opgevrolijkt worden. Dat zou de kinderen meer 
speelplezier verschaffen. De een paar jaar eerder aangebrachte schilderingen 
voor de hinkelbaan, de twister en andere speelplekken, waren niet zichtbaar 
meer. Dat moest worden hersteld. Een sponsor had de verf geleverd. Vaders 
bliezen machinaal het zand en stof van de op te fleuren plekken weg. Moe-
ders en kinderen projecteerden kleurige nieuwe speelplekken. De rand om de 
zandbak werd opnieuw geschilderd en natuurlijk was er koffie met lekkers en 
vrolijkheid. Ze hadden er een dag voor uitgetrokken maar halverwege was de 
zaak gefikst. Volgende week vrijdag komt er nog een geschilderde weg rond de 
zandbak. Dan is het doel bereikt, want een mooi schoolplein is het visitekaartje 
van de school. [KP]

Een hinkelbaan is een verzameling van 10 vakjes, die worden getekend om er te 
hinkelen. Vooral kinderen spelen dit graag buiten.

Biltpop zoekt vrijwilligers
Biltpop bestaat uit een enthousiaste groep vrijwil-
ligers die live-muziek - en contestavonden organi-
seert in De Bilt. Ter versterking van het team is met 
op zoek naar jongeren tussen de 16 en 24 jaar die 
het leuk vinden de licht- en geluidstechniek te doen 
tijdens de avonden van Biltpop. Inzet en interesse 
zijn de belangrijkste punten die je nodig hebt, erva-
ring met techniek is dus niet perse nodig! Je werkt 
in een leuke groep met vrijwilligers en je kunt er 
veel leren. Lijkt jou het dus leuk om in de techniek-
groep van Biltpop te komen of wil je toch meer iets 
in de organisatie doen? Dat kan! Stuur dan een mailtje 
met je gegevens en eventuele ervaring naar 
info@biltpop.nl en er wordt zo snel mogelijk contact 
met je opgenomen! Kijk voor meer informatie op 
www.biltpop.nl of bel naar 030 2201702 en vraag naar 
Roy Delicaat (woensdag, donderdag en zaterdag).

De kinderboekenweek met als thema Poëzie opent 
het boekhandelsnajaar bij Bouwman! Deze boek-
handel aan de Hessenweg te De Bilt organiseert 
voor de 2de keer een Open Dichtwedstrijd waarin 
kinderen een vers of gedicht zelf vorm mogen 
geven. De bekende Utrechtse dichter Ingmar Heytze 
is juryvoorzitter. In de winkel is een rijmspeurtocht 
uitgezet en er komen gasten: 

Arend van Dam treedt op woensdag 1 oktober om 
14.00 uur op. Hij is schrijver van 2 geweldige infor-
matieve kinderboeken: In een land hier ver vandaan 
(over wereldwonderen) en Lang geleden (over de 
vaderlandse geschiedenis). De toegang is gratis. 

Muis komt op visite! De creatie van Lucy Cousins 
komt in levende lijve in de winkel en zal voorlezen 
en signeren. Je mag ook op de foto met Muis! Vrij-
dag 3 oktober a.s. om 15.30 uur voor 2-5 jarigen. 
Toegang gratis. 
Een Avond met… Lemniscaat. Een avond over kin-
derboeken voor volwassenen. Hoe gebruik je kin-

derboeken? Hoe kun je lezen stimuleren? Jacques 
Versteeg (Lemniscaat) en Jesse Goossens (schrijf-
ster) zullen spreken op deze unieke en inspirerende 
avond. Donderdag 9 okt. om 20.00 u. Gratis toe-
gang, wel aanmelden via gerritjan@bouwmanboe-
ken.nl.

Marianne Busser & Ron Schröder signeren met 
rijmpjes! Dit rijmende schrijversduo van Het Let-
terwinkeltje, Hoera ik ga naar groep 1/zwemles/etc 
komen in de winkel om in ieder boek een speciaal 
kinderversje te zetten! Op donderdag  9 okt. van 
15.15 tot 16.00 uur voor 3 tot 6 jarigen. Toegang 
gratis.

Francine Oomen geeft een optreden! Het Niftarlake 
College heeft Francine Oomen te gast. Zij zal op 
vrijdag 10 okt. een spectaculaire ‘Hoe Overleef Ik-
show geven’. Haar laatste deel in de Hoe overleef 
ik-serie komt 17 september uit. Kaarten à 4 euro 
voor dit optreden zijn verkrijgbaar in de vestiging 
in Maarssen-Dorp .

Kinderboekenweek bij Bouwman



Clubkampioenschappen Tautenburg
Bij tennisvereniging Tautenburg uit Maartensdijk zijn de clubkampioenschappen Singel en Mix gespeeld. Dit jaar 

streden 122 tennissers in verschillende categorieën om de trofeeën. In totaal werden 213 wedstrijden gespeeld. 
Meer informatie op www.tautenburg.nl.
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IJFC heeft dit jaar kampioensaspira-
ties. Vorig jaar, toen de ploeg overal 
net naast greep, hadden ze al een 
aardige ploeg. Dit jaar is de ploeg 
nog verder versterkt. Bovendien heeft 
de trainer van IJFC geen last van 
geblesseerde spelers en gaf voor de 
wedstrijd aan een luxe-probleem te 
hebben. SVM daarentegen moest 
opnieuw met een fantasieopstelling 
komen. Nog steeds zijn 7 basisspelers 
geblesseerd. Daardoor moeten andere 
spelers op posities spelen die ze niet 
gewend zijn. Zo werd het centrale 
duo achterin deze keer gevormd door 
Rick Lith en Frans van Eck. Ze speel-
den niet onverdienstelijk, maar Lith 
speelt al 10 jaar als linksback in het 
eerste en Van Eck voelt zich het meest 
thuis als stofzuiger op het midden-
veld. Trainer Evre moet het dus nog 
even doen met een gehavend elftal en 
de ambitie is nu gericht op het beper-
ken van de schade. Evre verwacht 
eind oktober over een representatief 
elftal te beschikken. Hij heeft er ver-
trouwen in, dat SVM dan zijn ware 
gezicht zal laten zien.

Dan maar inzet
Het gebrek aan kwaliteit moest zater-
dag gecompenseerd worden door 
inzet. Dat lukte de eerste twintig 

minuten prima. SVM toonde strijd en 
liet IJFC niet voetballen. In de 3de 
minuut had keeper Richard de Groot 
al een goede redding, maar ook SVM 
kwam een paar keer dreigend door. 
Na 23 minuten was het toch raak voor 
IJFC. De bal werd van rechts terug-
gelegd en een vrijstaande IJFC-speler 
kon vanaf de 16 meterlijn snoeihard 
de bal in de linkerbovenhoek schie-
ten. Een schitterende goal. Daarna 
begon SVM te stuntelen. Er werden 
onnodige fouten gemaakt en IJFC 
rook bloed. In de 33 minuut werd 
het 2-0. Daaraan vooraf ging een 
onnodig weggegeven corner. Daaruit 
werd niet gescoord, maar uit de daar-
op volgende aanval werd opnieuw 
slap verdedigd en kon IJFC de bal 
opnieuw in het SVM-doel schieten. 
Gelegenheids linksbuiten Edwin van 
Dijk, nota bene de vroegere keeper 
van de Maartensdijkers, had de 2-1 op 
zijn schoen maar het schot ging over 
het doel. De 2-0 stand bleef daardoor 
tot de rust staan.

Veel doelpunten
In de tweede helft werd nog 6 maal 
gescoord. In de 55ste minuut scoorde 
IJFC uit een goed uitgevoerde coun-
ter na een vrije trap van SVM de 3-0. 
Spits Marco Willemse gaf SVM weer 

wat moed door de 3-1 in te koppen uit 
een voorzet van Maikel Meier. Een 
minuut later was het echter alweer 
4-1. De meegekomen laatste man van 
IJFC kopte uit een corner de bal als 
een raket onhoudbaar in de boven-
hoek. In de 64ste minuut kwam SVM 
nog weer wat terug. Uit een scrim-
mage kon na goed doorgaan van Wil-
lemse Edward Drenth 4 - 2 scoren. 
Vijf minuten later was het weer de 
beurt aan IJFC. Rob van Vulpen was 
niet resoluut genoeg en IJFC kon de 
5-2 binnentikken. Niels de Bruin had 
een goede kans op 5 - 3, maar schoot 
hard over. In de laatste minuut was 
het opnieuw de laatste man van IJFC 
die kon inkoppen en daarmee de eind-
stand kon bepalen op 6-2.

SVM-Scherpenzeel
De inzet van de Maartensdijkers was 
te prijzen, maar de fouten van een aan-
tal spelers werd genadeloos afgestraft 
door IJFC. Het team van de SVM-ers 
is op dit moment niet in balans en zal 
dus nog meer inzet, maar vooral ook 
durf moeten tonen om punten te pak-
ken. IJFC was een maatje te groot, 
maar zaterdag komt Scherpenzeel op 
bezoek. Hopelijk wordt dat de eerste 
zegen voor de Maartensdijkers. 

SVM verliest van IJFC (6-2)
SVM kon in de uitwedstrijd tegen YFC geen vuist maken. In IJsselstein kregen de Maartensdijkers liefst met 6-2 
klop. De grote uitslag kwam niet doordat IJFC over SVM heenliep, maar kwam vooral door persoonlijke fouten.

De wedstrijd startte om 15.30 uur in 
een zonnig Maartensdijk. Tweemaal 
Zes, met Wouter van Brenk voor het 
eerst weer in de gelederen na een 
afwezigheid van ruim acht maanden 
door een knieblessure, begon afwach-
tend aan het duel. Vada liet direct zien 
scherp om te gaan met de geboden 
kansen en stond in korte tijd op 0-2. 
Pas bij 0-3 kwam het eerste antwoord 
van Tweemaal Zes: 1-3. Vada trachtte 
hun twee puntspelers structureel in 
stelling te brengen, maar de producti-
viteit haperde naar mate de eerste helft 
vorderde. Tweemaal Zes probeerde 
steeds langszij te komen, maar Vada 
bleef de ploeg die in scorend opzicht 
het initiatief naar zich toe trok. Vlak 
voor het rustsignaal wist Tweemaal 
Zes alsnog een 5-7 achterstand weg te 
werken. Hierdoor werd er gerust met 
een 7-7 stand op het scorebord. 

Tweede part
De opening van de tweede helft 
was eveneens voor Vada: 7-8. 
Echter,Tweemaal Zes trok de stand 
gelijk en kwam daarna voor het eerst 
op voorsprong: 9-8. Bij deze stand 
schoot Vada de bal op de korf en bij 
een ongelukkig sprongduel ging Frank 
Timmer door zijn enkel. Nadat het 
spel hervat werd, wist Vada direct de 
bal er in te schieten: 9-9. Eén minuut 
na de vakwissel werd de geblesseerde 
Frank Timmer vervangen door Maik 
van Kouterik. Tweemaal Zes wist 
dat het moest knokken om een goed 
resultaat te behalen en als collectief 
werd dit goed opgepakt. Door twee 
doelpunten op rij van Wouter van 

Brenk sloegen de Maartensdijkers een 
gaatje en wist deze goed vast te hou-
den. Dit gebeurde onder andere door 
een zeer belangrijke afstandstreffer 
van Miranda Burger. Na afloop stond 
er, zeker op basis van de tweede helft, 
een dikverdiende 14-12 eindstand op 
het scorebord. Lichtpunten waren de 
vechtlust van een collectief spelend 
Tweemaal Zes en de succesvolle ren-
tree van Wouter van Brenk. 

Alweer thuis
Volgende week speelt Tweemaal Zes 
eveneens een thuiswedstrijd. Dan 
komt Blauw Wit uit Heerenveen op 
bezoek in Maartensdijk. Aanvang: 
15.30 uur. 

TZ vecht zich terug
Na een teleurstellend resultaat vorige week tegen De Hoeve wilde 

Tweemaal Zes jl. zaterdag het één en ander rechtzetten. Tegenstander 
in Maartensdijk was Vada/BAT Continental uit Wageningen. Beide 

ploegen hadden reeds vier punten behaald uit drie duels. 

TZ wist het Wageningse Vada op basis 
van vechtlust met 14-12 opzij te zet-
ten. (foto Jeroen Kemp)

DOS laat punten liggen
Zaterdag 27 september moesten de Westbroekse korfballers van DOS een 
belangrijk duel spelen tegen SDO. Beide teams hadden uit de voorgaande 
wedstrijden nog geen punten behaald. DOS had mooie aanvallen die helaas 
te vaak niet in een doelpunt resulteerden. Aangezien SDO geen moeite had 
om de kansen af te maken, kwam SDO in de loop van de 1ste helft dan ook 
op een voorsprong van 2 doelpunten. DOS kon dit vlak voor rust nog tot 
een gelijke stand ombuigen, waardoor de rust ingegaan werd met een stand 
van 7-7. In de rust werd nogmaals gesproken over lange en ruime aanval-
len, maar DOS raakte wat ongeduldig, waardoor veel ballen in de handen 
van de tegenstander belanden. Halverwege de 2de helft nam SDO weer een 
voorsprong, maar nu met 3 doelpunten verschil. Mede door de inzet van 
invaller Jurrien Hennipman kon DOS weer op gelijke hoogte komen. Het 
laatste kwartier werd er echter niet meer gescoord door DOS en helaas wel 
eenmaal door de tegenstander. Einduitslag: 11-12. Aankomende zaterdag 
wordt er opnieuw door vele seniorenteams thuis gespeeld en is GKV de 
tegenstander van DOS. De wedstrijd begint om 15.30 uur in Westbroek.

Clubkampioenen in de diverse cate-

gorieën werden: Tim Thuijs, Guus 

Verhoef, Thijs van Lierop, Simone 

Mosterd, Nathalie Schaafsma, Anita 

Broekhuizen, Simone Mosterd + 

Daniel Floor,Jes van Putten + Peter 

Weisz en Anita Broekhuizen + Jan 

Hoppenbrouwer

 Maartensdijkse Judokan
V.l.n.r. Erin Stekelenburg, Joost Veldhuizen, Babette de Groot, Barry Veldhuizen, Joost Brinksma en Kees Szabó en 
Niels Landwaart, Mike van Ek en Sterre Stekelenburg waren allemaal zeer succesvol bij het toernooi voor begin-
nende judoka’s in Utrecht en daardoor waardige representanten van het Maartensdijkse Judokan. 



Boshuis Buitenhof ligt op een prach-
tige locatie in de tuin van het ver-
pleeghuis Sint Elisabeth. 
De nieuwe dagverzorging wil mensen 
die geestelijk achteruitgaan onder-
steuning en begeleiding bieden waar-
door er weer meer structuur komt in 
hun leven. Daarnaast biedt het ook 
de partner of de familieleden een tij-
delijk ontlasting van de verzorgende 
taken. 

Jezelf zijn
Onder de belangstellenden op de 
open dag waren familieleden van 
dementerende ouderen maar ook 
oudere echtparen, waarvan één van 
de partners al aan dementie lijdt. De 
bezoekers kwamen zich oriënteren 
voor het moment waarop de zorg, die 
thuis verleend wordt een te zware last 
gaat worden. Mensen blijven tegen-
woordig steeds langer thuis wonen, 
vaak omdat ze al zo lang samen zijn 
en voor elkaar willen blijven zorgen, 
maar ook omdat de overheid hen - via 
de WMO - kansen biedt op onder-

steuning. Het moment van plaatsing 
in een verpleeghuis wordt vaak uit-
gesteld en wordt daarna dan vaak nog 
langer omdat veel verpleeghuizen 
lange wachtlijsten hebben. 

Tijdig
Locatiemanager Conny Cramer licht 
het belang toe van het tijdig bekij-
ken van dit soort ordersteunende 
voorzieningen. ‘Veel mensen met 
dementie komen uiteindelijk terecht 
in een verpleeghuis. Een tijdelijke 
overgang maakt deze onvermijde-
lijke stap minder groot. Het komt 
met regelmaat voor dat dementerende 
ouderen echt niet meer thuis kunnen 
blijven wonen, dan breekt er paniek 
uit en moet er acuut verhuisd wor-
den naar een verpleeghuis. Ze zijn 
dan ontheemd en weten niet wat hen 
overkomt. Als mensen hier één of 
meerdere dagen komen ontmoeten 
ze lotgenoten, krijgen ze volop de 
aandacht die ze op dat moment nodig 
hebben en wennen ze alvast aan een 
andere manier van verzorging. Ze 

krijgen activiteiten aangeboden die 
bij hen passen. Wij willen graag dat 
de mensen vooral zichzelf kunnen 
blijven. Hebben ze een hekel aan 
knippen en plakken dat moeten ze 
dat zeker niet gaan doen. Willen ze 
voorgelezen worden of naar muziek 
luisteren dan is dat mogelijk. Wij 
willen hier het liefst werken met 
een kleine groep. Het ideale aan-
tal deelnemers ligt op zes ouderen 
en we gaan zeker niet verder dan 
acht personen per groep. De men-
sen die hier de dagelijkse leiding 
hebben zijn vakkundig, betrokken 
en geschoold voor het werken met 
dementerende ouderen. Ze worden 
bijgestaan door gastvrouwen. Naast 
de mogelijkheden voor de demente-
rende oudere biedt het de partner of 
mantelzorger de mogelijkheid om 
eens iets geheel anders te doen dan 
zorgen voor die ander. Zij hebben 
even tijd voor zichzelf en kunnen 
zich opladen waarna ze zich met 
hernieuwde energie kunnen wijden 
aan hun verzorgende taak’. 

Contact
Mensen die gebruik willen maken 
van deze dagverzorging moeten een 
geldige indicatie van het CIZ hebben 
voor de functie van ondersteunende 
begeleiding. Vandaag, 1 oktober, start 
Boshuis Buitenhof. Mensen die geïn-
teresseerd zijn kunnen contact opne-
men met Conny Cramer, bereikbaar 
op telefoonnummer 035 6668344 of 

via de mail c.cramer@beukenstein.
nl of met Nicole Landzaat. Zij is 
bereikbaar op hetzelfde telefoonnum-
mer of via haar mail n.landzaat@
beukenstein.nl Naast het krijgen van 
informatie is het ook mogelijk om na 
contact eens ter plekke een kijkje te 
nemen en zelf te zien en te ervaren 
hoe het er aan toegaat. 
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'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woe.
1-10

Do.
2-10

Woe.
8-10

Do.
9-10

9,50

9,75

9,50

9,75

Hele gebakken Tongschar

Pangafilet
met pasta en pesto

Ribkotelet v.d. grill
met mosterdsaus

Coq au vin

Geen zin om zelf in de keuken te staan
Misschien een idee om naar “Bistro de Egelshoek” te gaan

 Elke maand hebben we een andere uitdaging met het eten
Of kies á la carte voor een diner om niet te vergeten

*
Heeft u een feestelijke gelegenheid? Dan kunt u bij ons terecht!

Wilt u een buffet, een diner of een keuzegerecht?
Wij bezorgen u een leuk en gemoedelijk feest
Als u bij “Bistro de Egelshoek” bent geweest

*
Wij zijn het hele jaar geopend!
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag en donderdag van 16.00 – 22.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 16.00 – 23.00 uur

Zondag van 15.00 – 22.00 uur
 

*** Wij hebben een speeltuin en dierenwei voor de kinderen! ***

Bistro De Egelshoek

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

Dagverzorging Boshuis Buitenhof 
Jezelf zijn en lotgenoten ontmoeten

door Marijke Drieenhuizen

De Open Dag van Boshuis Buitenhof in Lage Vuursche is afgelopen zaterdag goed bezocht. Boshuis 
Buitenzorg valt onder het Verpleeghuis Sint Elisabeth en biedt dagverzorging aan mensen die lijden aan een 

vorm van dementie maar nog wel zelfstandig wonen.

Conny Cramer (tweede van links) vertelt de aanwezigen het ook mogelijk is 
om, wanneer de dagverzorging ‘draait’ een kijkje te nemen en zelf te zien en 
te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat. 

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

20 jaar

Stokbroodactie

Bij ieder belegd stokbroodje 
gratis een kop koffie of gratis 
een blikje limonade of gratis 
een kleine milkshake. Dit is 

ook om mee te nemen.

Als Westbroekse ondernemers klanten verliezen
dan pakken zij misschien een keertje hun biezen
en dan zit Westbroek
zonder zaak op de hoek
en dat is toch niet waar bewoners voor kiezen

Guus Geebel Limerick

Paars Goud bij Utrechts Landschap
Zaterdag 4 oktober a.s. opent Stichting Het Utrechts Landschap een tentoonstelling met als thema: ‘Paars goud’. 
Deze vindt plaats op de zolder van het bezoekerspaviljoen van Landgoed Beerschoten, de Holle Bilt 6 in De Bilt.

De tentoonstelling Paars goud gaat over het heden, verleden en toekomst van de heideterreinen in onze provincie. 
Deze tentoonstelling vertelt over de veranderingen, die de hei in de afgelopen 100 jaar heeft ondergaan. Toen liepen 
er nog schaapskuddes rond. Die hielden het heidelandschap open, door de jonge loten van opgroeiende bomen en 
struiken op te eten. Het Utrechts Landschap gaat op de heuvelrug nieuwe open plekken aanleggen. Deze zullen zich 
ontwikkelen tot nieuwe heidegebieden. Zo ontstaat er meer afwisseling in het landschap. Ook zal er een schaaps-
kudde terugkomen om de heide open te houden. Een afwisselend landschap kent ook veel variëteit: vlinders, rep-
tielen en planten vinden er ieder hun eigen biotoop. Veel verdwenen dieren en planten zullen zich op termijn weer 
in dit gebied gaan vestigen. De tentoonstelling loopt door t/m september 2009 en is gratis toegankelijk.

Zaterdagochtend: heerlijk weer 
even een wandelingetje maken. We 
komen op het fietspad richting Hol-
landsche Rading; het Vuurse Pad. 
Wat zien we daar in de bocht: De 
bank en wat schetst onze verbazing? 
’t Is weer Bingo! Hoe verzin je het, 
om daar een stuk van af te zagen? 
Ik maakte met stijgende verbazing 
en verontwaardiging deze foto van 
een zinloze vernieling.
Mensen hou je dorpje mooi, blijf 
van andermans spullen af en laat 
mensen zich niet zo behoeven te 
ergeren aan dit soort praktijken.

Aukje Huisman, Maartensdijk

Dat wil ik 
‘effe’ kwijt…

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

zijn binnen, ophalen zaterdag 4 oktober
van 10.00 tot 16.00 uur
(vergeet niet uw coupon mee te nemen)

uw bestelde
HANDDOEKEN
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