
Onder leiding van vicevoorzitter 
Désirée Schmalschläger besprak de 
gemeenteraad de conclusies en aan-
bevelingen uit het rapport ‘De bunker 
van Bilthoven’ van het COT. Er waren 
veel vragen. Wat ging er allemaal mis 
op 7 juli, hoe verliep de communica-
tie vooraf, kon de aannemer dit werk 
wel aan en vooral ook hoe nu verder. 
Een motie van het CDA om de bunker 
meteen al af te dekken en te beplan-
ten werd ingetrokken. De motie van 
Bilts Belang om bij verder onderzoek 
sloop met explosieven uit te sluiten, 
kreeg alleen steun van Bilts Belang, 
het CDA en de SP. De SP houdt 
wethouder Ditewig verantwoordelijk 
voor de explosie en dient een motie 
van wantrouwen tegen hem in. Daar-
voor is in de raad geen enkele steun.

Veel vragen
Corrie Van Brenk (GroenLinks&PvdA) 
stelt dat de communicatie naar omwo-
nenden onvoldoende en onjuist is 
gebleken. Zij vraagt de wethouder 
met een plan te komen over com-
municatie met bewoners bij ruimte-
lijke ordeningsprojecten. De fractie 
wil niet verder met aannemersbedrijf 
Jowenko en vindt dat de toezicht-
houder tekort schoot. Vragen zijn 
er ook over de kosten en de rol van 
de Arbeidsinspectie. Johan Slootweg 
(SGP) noemt het een wonder dat er 
geen gewonden gevallen zijn. Hij 

deelt in grote lijnen de conclusies en 
aanbevelingen uit het rapport. Sloot-
weg merkt wel op dat wat er staat 
over de veiligheid en communicatie 
vooraf, achteraf wordt vastgesteld. 
Hij vindt dat het rapport in grote 
lijnen een goede weergave levert van 
wat er gebeurd is. ‘We moeten daar 
lering uit trekken.’ Voor Slootweg 
staat vast dat met Larenstein ver-
der gegaan moet worden. ‘Achter 
Larenstein zit een web van bedrijven 
met medewerkers. Die willen zo snel 
mogelijk verder.’
Doedens (VVD) trekt het zich aan 
dat hij er in mei bij geweest is toen 
het besluit werd genomen de bunker 
te laten imploderen. Hij vindt dat 
niemand vrijuit gaat en de gehele 
raad politieke verantwoordelijkheid 
draagt. ‘De communicatie was vooraf 
niet goed, achteraf perfect.’ Hij noemt 
het een bedrijfsongeval. ‘Het bedrijf 
heeft grote fouten gemaakt.’ Ebbe 
Rost van Tonningen (Bilts Belang) 
vraagt zich af of de aanbesteding wel 
juist geweest is. ‘Opmerkingen van 

Jowenko bevestigen mijn idee dat hij 
niet deskundig is.’ Hij vraagt ook of 
er niet teveel haast gemaakt is. 

Schokkend
Anne-Marie Mineur (SP) vraagt het 
college waarom er geen risicoanalyse 
was en waarom voor de goedkoopste 
aannemer is gekozen. Het verbaast 
haar dat hulpdiensten niet vooraf 
geïnformeerd waren en omwonenden 
niet op de hoogte waren van de datum 
en een indicatie van de tijd. Nog een 
explosie is voor de SP onbespreek-
baar. Pieter van Maaren (CDA) wil 
weten of de atoombunker is aan te 
merken als cultuurhistorisch waarde-
vol en of de ontstane schade nog te 
herstellen is. Hij wil weten waarom 
er vooraf geen informatieavond was 
en waarom tijdens de explosie geen 
ontruiming van de omgeving heeft 
plaatsgevonden. ‘Ook de gemeen-
teraad is er niet over geïnformeerd.’ 
Anneke van Heertum (D66) noemt 
ervaring iets dat je krijgt nadat je het 
nodig had. Zij constateert dat zowel 
college als raad de sloop van de bun-
ker niet hebben beschouwd als een 
risicovol project. Schokkend noemt 
zij dat procedures over meldingen 
aan de juiste functionarissen niet cor-
rect zijn gevolgd. Zij concludeert dat 
Jowenko zich aan het project heeft 
vertild. Het optreden na de explo-
sie noemt Van Heertum adequaat. 
Nico Jansen (ChristenUnie) acht zich 
medeverantwoordelijk en biedt excu-
ses aan. Zand erover vindt hij een te 
snelle oplossing. Jansen wil weten 
welke materialen er bij de bouw van 
de bunker zijn gebruikt. 

Wrang 
‘Bij het college bestaat het volste 
begrip voor de angst, zorg en boos-
heid die de avond van de zevende 

juli in de buurt werd aangetroffen en 
die bij een deel van de omwonenden 
tot nu toe is gebleven’, aldus burge-
meester Gerritsen. ‘Op een volstrekt 
rustige zomeravond ging het tegen 
alle verwachtingen in mis, toen de 
sloop van de bunker moest beginnen. 
De periode vanaf dat moment heeft in 
het teken gestaan van zorgverlening, 
crisismanagement, voorlichting, com-
municatie, uitleg en onderzoek.’ Voor 
het college staan alle opties over hoe 
het verder moet open. Dat de bunker 
blijft staan, maar ook dat de bunker 
wordt gesloopt. ‘Ik vind dat we pas 
een keuze kunnen maken als we al die 
opties op hun consequenties hebben 
bekeken.Niet alleen technische con-
sequenties. Ook emotionele, ruimte-
lijke en economische consequenties. 
De gemaakte kosten worden verhaald 
op de verzekering van de aannemer. 
Gerritsen heeft contact opgenomen 
met de officier van justitie in Utrecht. 

Er loopt geen strafrechtelijk onder-
zoek, alleen een onderzoek van de 
Arbeidsinspectie. Dat is gebruikelijk 
bij bedrijfsongevallen. Wethouder 
Ditewig is ook enorm geschrokken. 
Hij betuigt zijn medeleven aan de 
bewoners. Ditewig is er wel van over-
tuigd dat met de kennis van toen het 
juiste besluit genomen is. ‘Als er twij-
fel was geweest, hadden we dit niet 
gedaan. We moesten vertrouwen op 
de kennis van externe deskundigen. 
Ik ben wel politiek verantwoorde-
lijk.’ Ditewig noemt het ongeval een 
belangrijk leerpunt bij projecten. ‘Het 
is wrang dat de overweging om de 
sloop op deze wijze uit te voeren werd 
ingegeven omdat we zo weinig moge-
lijk overlast wilden. Dat de sloop naar 
voren gehaald is kwam omdat we de 
individuele veiligheid bij de bunker 
niet konden garanderen.’

De Vierklank 14e jaargang
Nummer 45

5 november 2008
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992   fax 0346-213824    e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek, Lage Vuursche en een gedeelte van Bilthoven Noord

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

OOK BEZORGSERVICE

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
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Veiligheid voorop bij onderzoek naar
toekomst bunker Larenstein

door Guus Geebel

Alle opties over hoe het nu verder moet met de bunker staan open. Dat besloot de gemeenteraad na een uren-
lange vergadering op donderdag 30 oktober. In het eerste kwartaal van 2009 presenteren B en W een rapport 
waarin alle mogelijke alternatieven zijn onderzocht. Ook sloop met explosieven. ‘Maar als wij met zijn allen 
een besluit nemen en dan zouden kiezen voor opnieuw een explosie, dan zou dat zo veilig moeten zijn, dat wij 

met zijn allen vooraan gaan staan’, zegt raadslid Corrie van Brenk.

Wethouder Arie-Jan Ditewig betuigt 
zijn medeleven aan de bewoners.

Herstellen, slopen of zand erover, alle opties staan open.

lees verder op pagina 3

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
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P .K .N . - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

9 november - 9.30 uur en  
K apel H ollandsche R ading

9 november - 11.00 uur 
Ds. W. F . Lamfers, Weesp

St. Maartenskerk Maartensdijk
8 november - 19.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit
9 november - 10.30 uur

Gezinsviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
9 november - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P .K .N . - H erv. K erk Groenekan
9 november - 10.00 uur

Ds. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche
9 november - 18.30 uur
Ds. H. Liefting, Delft

H ersteld H ervormde K erk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

9 november - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde Hr. B. Klootwijk,

Alblasserdam

N ed. Ger. K erk Westbroek
9 november - 10.00 en 18.00 uur

Ds. J.F . Ezinga

P .K .N . - H erv. K erk Westbroek
9 november - 10.00 uur

Ds. K.C. Kos, Ede
9 november - 18.30 uur
Ds. M. van der Zwan

P .K .N . - H erv. K erk 
Lage Vuursche 

9 november - 10.00 uur
Ds. J. van Eck, Ede

9 november - 18.30 uur
Ds. L. Schaap, Nijkerk
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Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 8 november haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier vó ór  9.00 uur 
gebundeld of in dozen aan de weg 
te zetten. 

Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 8 november oud 
papier op in Maartensdijk. De 
papierwagens gaan om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

‘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

Ontmoetingsdienst
 Vrijdag 7 november a.s. is er in de recreatieruimte van Dijckstate een ont-
moetingsdienst met de plaatselijke predikant ds. Rene Alkema als voorgan-
ger, waarin mevr. Hilly Verweij de muzikale begeleiding op de piano ver-
zorgt. Na afloop is er een moment van ontmoeting met koffie. De aanvang 
is om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn de deuren van de zaal geopend. Voor 
vragen omtrent het vervoer naar deze dienst kan contact worden opgeno-
men met Jan Grootendorst, tel. 0346 212904.

Lezing over vreemdelingschap
In de winterperiode 2008-2009 organiseert het regionale comité Gooi en 
Sticht van ‘In de Rechte Straat‘ een aantal lezingen over het thema Vreem-
delingschap. Op woensdag 12 november zal onze plaatsgenoot drs. G.A.van 
Ginkel in dit kader een lezing verzorgen over ‘Vreemdelingschap;  Bernhard 
van Clairvaux en zijn tijd’. Met deze lezingen hoopt de organisatie onder-
richt te geven vanuit de Bijbel ter verdieping en verrijking van het geestelijk 
leven. Na de lezing is er gelegenheid voor vragen. De locatie voor de lezing 
is een zaal van de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk. De 
aanvang is om 19.45 uur en de entreekosten zijn 3 euro. De netto-opbrengst 
van deze avonden komt ten goede aan projecten van de IRS. Van iedere 
lezing wordt een samenvatting uitgereikt. Voor nadere informatie:www.
inderechtestraat.nl/ thema-avonden of e-mail ja-st@hetnet.nl of tel.
0346 213445.

K amermuziekconcert
Op zondag 9 november 2008 om 15.30 uur vindt in Schutsmantel, Grego-
riuslaan 35 te Bilthoven een klassiek kamermuziekconcert plaats, dat in 
nauwe samenwerking met Stichting Muziek In Huis wordt georganiseerd. 
Het ensemble Duo Satiere, bestaande uit Karin ten Cate - sopraan, Doroté 
Crijns - piano, zal een gevarieerd klassiek programma brengen met liede-
ren van Stolz, Poulenc, Bizet en Korngold. Het programma duurt één uur, 
zonder pauze. De zaal is open vanaf 15.00 uur. 

Goede Doelenmarkt
De Goede Doelenmarkt wordt in 2008 gehouden in Dijckstate, Maertens-
plein 98 te Maartensdijk op zaterdag 8 november a.s. van 10.00 tot 14.30 uur. 
Er is van alles te koop: boeken en speelgoed (beide nieuw en tweedehands), 
oliebollen en appelbeignets, bolussen, bloembollen, snoep, (kerst-) kaarten, 
Baby-Born kleertjes, Israë lproducten, appels, kruidnootjes, lingerie, zelf 
gebreide sokken, vogeltaarten en pindakransen, sieraden en cadeauartikelen 
enzovoort. De vaste fotograaf is dit jaar verhinderd. Voor basisschoolkinde-
ren is er van 10.00 12.00 uur in een aparte zaal een workshop o.l.v. Bertine 
Jacobsen, docente bloemsierkunst. Woord en Daad vraagt de aandacht voor 
de DVD over de adoptieprojecten. Ieder heel uur start deze film in de zaal 
bij de kinderworkshop. Kom ook even langs en laat u informeren over dit 
belangrijke werk. De Nederlandse Patienten Vereniging vraagt uw hulp bij 
het verzamelen van tweedehands boeken en speelgoed. U kunt de spullen 
- bij voorkeur - inleveren op 8 november van 8.30-9.30 uur (achteringang 
van Dijckstate). Voor meer informatie. Tel. 0346 211970.

Beperkte zondagopenstelling 
van De Vierstee

De gemeente beschikt over drie sporthallen voor de verhuur aan sportver-
enigingen. In de periode van oktober tot en met februari gaan de buiten-
sporten naar binnen en is het telkens een probleem om alle aanvragen om 
zaalhuur te honoreren. Het dan vooral om korfbal en hockey, welke sporten 
de laatste jaren winnen aan populariteit. Er is dan ook geen sprake van een 
incident. Alleen al SCHC en MMHC Voordaan hebben dit seizoen ongeveer 
100 uren aangevraagd voor de zaalhockeywedstrijden en een veelvoud 
voor zaalhockeytrainingen. Het College van B en W schrijft in het mede-
delingenblad aan de leden van de gemeenteraad dat de hockeyverenigingen 
noodgedwongen voor een deel van hun thuiswedstrijden moeten uitwijken 
naar sporthallen buiten de gemeente. Temeer omdat het vaak gaat om jeugd-
teams vindt ook het college dat niet ideaal. De beide hockeyverenigingen 
doen een dringend beroep op de gemeente om extra zaalruimte beschikbaar 
te stellen. 

Beperkt
Binnen de bestaande openstellingroosters van de sporthallen is alleen in de 
Kees Boekehal nog in beperkte mate ruimte beschikbaar. De sporthallen 
De Bilt en De Vierstee hebben binnen de huidige openingstijden geen uren 
meer beschikbaar. In De Vierstee is wel ruimte te creë ren als de huidige 
zondagsluiting wordt opgeheven. Gegeven de hoge nood, acht het College 
van Burgemeester en Wethouders het verantwoord om sporthal De Vierstee 
tijdens de komende wintermaanden beperkt ook op zondag open te stellen 
voor het inroosteren van de zaalhockeysport. Afhankelijk van de ervaringen 
met deze (beperkte) openstelling, zal het college besluiten of de openstel-
ling op zondag een structureel karakter kan krijgen.

I n De V ierstee is nog ruimte te c reë ren, door na 30 jaar de zondagsluiting 
op te heffen. De sporthal zal in de komende wintermaanden beperkt worden 
opengesteld op zondagen.

“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

De Heer is mijn Herder!

Dankbaar voor alle liefde en zorg die wij tijdens haar leven van haar 
mochten ontvangen, geven wij u kennis dat de Here tot Zich heeft 

genomen onze lieve en zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

Willemijntje van Barneveld – Swart
sinds 20 mei 2008 weduwe van Teunis van Barneveld

Op de leeftijd van 80 jaar.

Wij danken de medewerkers van Dijc kstate voor de liefdevolle verzorging.

  Nel en Peter
   Kim en Theo
    M abel
   Mabel en F rans
  Piet en Jacqueline
   Rianne, Marit
  Bep
   Diana, Petra
  Alex en Hetty
   Bart en Mirjam
   Anne en Hans
  Lydia en Norbert
   Ditty
  Marjan en Bert
   Lotte, Marieke

28 oktober 2008
Maertensplein 130
3738 GR  Maartensdijk

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op zaterdag 1 november op de 
Hervormde begraafplaats te Maartensdijk.



In de Wereldwinkel gaan commer-
cie en idealen hand in hand. De 
Wereldwinkel verkoopt authentieke 
producten met een hedendaags tintje 
uit ontwikkelingslanden. De makers 
zijn Mexicaanse koffieboeren, Bali-
nese houtsnijders en Thaise kera-
misten. Sommigen hebben een eigen 
bedrijfje, anderen werken in kleine 
fabrieken. Allemaal mensen die, zoals 
iedereen, recht hebben op een woning, 
voedsel, scholing, medische zorg. In 
de gewone handel blijven zij vaak 
onzichtbaar en ongehoord. En verdie-
nen ze met hun werk een ongeregeld 
inkomen waar ze met moeite van 
kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel 
kunnen de makers wel hun verhaal 
kwijt. Hoe ze met weinig midde-
len die prachtige producten maken. 

Wat ze nodig hebben om hun bedrijf 
te kunnen verbeteren. Zodat ze een 
beter bestaan kunnen opbouwen.

Maartensdijk
Elke derde zaterdag van de maand 
worden we o.a. ook via een annon-
ce in dit medium uitgenodigd voor 
een bezoek aan de Maartensdijkse 
Wereldwinkel in de hal van Dijcksta-
te. Al rond half negen wordt begon-
nen met het opstellen van de tafels en 
het uitstallen van de tientallen artike-
len. Een indrukwekkend assortiment 
levensmiddelen: Koffie in diverse 
smaken. Thee in wel 15 melanges. 
Broodversierders als honing, marme-
lade, pindakaas en hagelslag. Geva-
rieerde kooksauzen. F risdranken, 
rijst, rietsuiker. Wijnen, rood, wit en 

rosé. In de afdeling versnaperingen 
zien we onder meer diverse soorten 
noten, chocoladerepen, stroopwafels 
en zogeheten ‘after dinner mints’. 
Wat vooral in het oog springt is 
de uitgebreide collectie sieraden en 
cadeauartikelen: kaarsen en kande-
laars, kommetjes en doosjes, colliers 
en hangers, sjaals en tassen, beeldjes 
en beelden, keramiek en glas en nog 
veel meer. Alles te koop elke derde 
zaterdag van de maand tussen 10.00 
en 16.00 uur.

Menswaardig
Op de vraag wat het aanbod van 
de Wereldwinkel zo bijzonder maakt 
antwoordt Henny de Korte, één van 
de drijvende krachten achter dit loka-
le initiatief: ‘Alles wat we aanbieden 
komt uit ontwikkelingslanden. Via de 
goed lopende landelijke F air Trade-
organisatie is alles gekocht bij boe-
rencoöpe raties, thuiswerkers en kleine 
fabriekjes in Derde Wereldlanden. Ze 
krijgen daarvoor een eerlijke koop-
prijs en met de (bescheiden) winsten 
kunnen ze ter plekke zelf hun eigen 
ontwikkelingswerk invullen. Wegen 
worden verbeterd, schooltjes onder-
houden. En dat zonder hun hand op 
te hoeven houden voor liefdadigheid. 
Kortom effectief en menswaardig’. 
Op de vraag of dat o.a. haar (en ande-
ren) motiveert komt een gedreven 
antwoord: ‘Nou en of, want de zaak 
staat of valt met de verkoop van die 
spullen in ons rijke westen. Dus ook 
in Maartensdijk ! ’ 

Winkelpandje
In veel plaatsen functioneert een 
Wereldwinkel in een permanent win-
kelpandje. ‘Kon dat hier ook maar’ 
verzucht Henny. ‘Daarvoor is de 
lokale ‘markt’ nog te klein en dus 
moeten we het doen met de maande-
lijkse gastvrijheid in Dijckstate’. Elke 
tweede zondag van de maand staat de 
Wereldwinkeltafel ook in de Advent-
kapel te Hollandsche Rading en elke 
vierde zondag in de Ontmoetingskerk 
te Maartensdijk. Na de ochtenddien-
sten kunnen kerkgangers (en iedereen 
die daar even wil binnenlopen) de 
artikelen bekijken en kopen.

T ekort
Het aantal vrijwilligers om de ‘zaak’ 
hier draaiende te houden wordt onvol-
doende. Henny: ‘Wat betreft de kerk-
gebouwen redden we het wel, maar 

voor Dijckstate wordt het problema-
tisch. We moesten helaas van enkele 
medewerksters afscheid nemen en als 
er geen nieuwe collega’s bij komen 
dreigt de zaak te stagneren. Een klem-
mende oproep is derhalve: zijn er 
gemotiveerde mensen in ons dorp 
die ons enige tijd willen assisteren?  
De werkzaamheden zijn simpel: het 
inrichten van de verkooptafels vanuit 
diverse voorraadkasten, de aanwezig-
heid tijdens de verkoopuren en het 
weer opbergen van een en ander na 
afloop. Steeds in teams van twee per-
sonen en in nader overeen te komen 
deeltijden’.

Wie er meer over wil weten kan con-
tact opnemen met Henny de Korte, 
Prinses Beatrixlaan 20, tel. 0346 
211737 of met Gerda Zanting, Prinses 
Beatrixlaan 12, tel. 0346 211671. 

Een tevreden college van B en W 
gaf dinsdag 28 oktober in Jagtlust 
een toelichting op de Programma-
begroting 2009 en de Meerjarenra-
ming 2010-2012. De gemeenteraad 
behandelt de ontwerpbegroting op 
donderdag 6 november. Wethouder 
Kamminga van financië n vertelt dat 
bij de uitgangspositie voor 2008 nog 
de dreiging bestond dat de provincie 
zou ingrijpen als de begroting meer-
jarig niet in evenwicht zou zijn. ‘Uit-
eindelijk werd de begroting zonder 
verdere toevoegingen goedgekeurd. 
Bij de voorjaarsnota hebben we zelfs 
nog nieuw beleid kunnen formuleren, 
waarbij de meerjarenraming positief 
bleef.’

Lasten burgers
De gemeente ontving voor zowel 
2008 als 2009 een flinke bijdrage-

verhoging uit het Gemeentefonds. 
Toch blijft het college hechten aan 
een strak begrotingsbeleid. ‘De over-
schotten die we de komende jaren 
voorzien stellen ons in staat om te 
sparen. Er staan grote projecten op 
stapel binnen de gemeente. In het 
verleden gebruikten we meevallers 
om gaten op te vullen. De situatie is 
nu zo, dat meevallers ook echt mee-
vallers zijn’, aldus wethouder Kam-
minga. De OZB-tarieven stijgen in 
2009 met 2 procent. Dit betekent een 
lastenverlichting ten opzichte van de 
trend, die 3,2 procent bedraagt. Om 
dit te realiseren wordt 100.000 euro 
structureel vrijgemaakt.
 
N ieuw Beleid 
In de begroting voor 2009 doen B en 
W voorstellen voor nieuw beleid. Er 
ligt een voorstel om een haalbaar-

heidsonderzoek uit te voeren voor de 
herontwikkeling van het scholenei-
land in Maartensdijk. Verder stelt het 
college voor om een extra Buitenge-
woon Opsporingsambtenaar (BOA) 
aan te stellen en de jaarlijkse subsidie 
aan jeugdtheaterschool Masquerade 
te verhogen. In de begroting zijn extra 
budgetten opgenomen om de harmo-
nisatie van het gemeentelijk mini-
mabeleid te bekostigen. Het college 
komt in de begroting met het voorstel 
om geld beschikbaar te stellen voor 
de aanleg van een extra kunstgras-
veld voor hockeyvereniging SCHC. 
Voor de uitvoering van de notitie 
Duurzaamheid wil het college struc-
tureel middelen beschikbaar stellen. 
Het beleid om regelgeving terug te 
dringen en te vereenvoudigen wordt 
in 2009 voortgezet. Er wordt een 
aantal specifieke communicatiemid-
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K an Wereldwinkel blijven bestaan?
(h)eerlijke handel: effectief en menswaardig

door Henk van de B unt

Bijna 400 Wereldwinkels en F air T rade Shops in N ederland verkopen de mooiste wereldcadeaus. 
E lk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht. Door de handel met Wereldwinkels 

verdienen de makers van deze cadeaus een geregeld inkomen. E n krijgen zij ondersteuning bij het 
ontwikkelen van hun bedrijf. Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat armoede wè l bestreden kan 

worden. Ook in Maartensdijk zetten een aantal enthousiaste vrijwilligers in voor deze sym pathieke 
non profit organisatie. Dit aantal is jammergenoeg tanende en vraagt om aanvulling.

E lke derde zaterdag van een maand attendeert een spandoek inwoners van 
M aartensdijk e.o. op het Wereldwinkelassortiment in de hal van Dijc kstate. 
V .l.n.r. Gerda Z anting, Henny  de K orte en R iet Sc huurman zijn drie leden van 
de te klein geworden groep verkoopvrijwilligers. 

Geen sombere geluiden 
bij presentatie begroting

door Guus Geebel

‘We presenteren vandaag een begroting die heel veel goed nieuws bevat. N iet alleen omdat er met 
deze begroting structureel veel overblijft, maar ook omdat het merendeel van wat het college bij zijn 

aantreden ten doel had gesteld, al halverwege de rit wordt gerealiseerd’, aldus burgemeester Gerritsen 
bij de presentatie van de begroting 2009. 

Het c ollege van B urgemeester en Wethouders bij de presentatie van de  
begroting 2009.

Anne-M arie M ineur en M aaic o M aarsen staan alleen met een motie van 
wantrouwen.

V ervolg van pagina 1

Motie van wantrouwen
Corrie van Brenk heeft nooit voorzien dat er persoonlijk letsel had kunnen 
ontstaan. Zij wil alle opties ook economisch en financieel beoordelen. Vei-
ligheid staat voorop. Anne-Marie Mineur valt de boosheid van de burgers 
op. Zij kijkt met respect naar de rol van de burgemeester na de explosie. 
De opeenstapeling van fouten en het onjuist en onvolledig informeren van 
de raad tijdens de ontploffing zijn voor de SP ernstig genoeg om het ver-
trouwen in wethouder Ditewig op te zeggen. Burgemeester Gerritsen vindt 
dat de aangehaalde teksten uit het COT-rapport bij de overwegingen in de 
motie uit zijn verband zijn gehaald. Hij ontraadt de motie ten zeerste. Anne 
Doedens noemt de motie symboolpolitiek en verwerpelijk. Rost van Ton-
ningen sluit zich daarbij aan en verwijt de SP inconsequent te zijn. De motie 
van wantrouwen krijgt van geen enkele fractie steun.

delen ontwikkeld voor het wijk- en 
dorpsgericht werken, zoals webpa-
gina’s en wijkbrieven. Met de diverse 
bewonersoverleggen worden in 2009 
convenanten afgesloten.

Ontwikkelingen
Het college wil de economische infra-
structuur versterken om daarmee het 
draagvlak voor maatschappelijke 
voorzieningen te behouden en te ver-
sterken. In 2009 wordt een visie voor 
het detailhandelsbeleid opgesteld. 
Ook wordt onderzoek verricht naar 
de leegstand van het Maertensplein.
Over de golfbaan vertelt wethou-
der Herman Mittendorff dat het col-
lege binnenkort een onderzoeksopzet 
aan de gemeenteraad voorlegt. ‘De 

bedoeling is dat we onderzoek gaan 
doen naar een draagvlak voor de 
golfbaan en de bevindingen daarvan 
begin volgend jaar voorleggen aan 
de raad. Tegelijkertijd worden dan 
ook de resultaten van een onderzoek 
naar ecologische aspecten, planologi-
sche visie en economische elementen 
voorgelegd. Alles wat nodig is om 
een goede beslissing te nemen ligt in 
februari 2009 op tafel. De financië le 
aspecten van een golfbaan zijn voor 
de gemeente te verwaarlozen. De ver-
eniging heeft het initiatief genomen 
en zal zelf eventueel de gronden ver-
werven. Ook gaan ze een eventuele 
golfbaan zelf aanleggen en exploite-
ren.’ De gemeente betaalt de onge-
veer 30.000 euro van het onderzoek.



Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

RENAULT GR SCENIC 1.5 DCI, ROOD MET., ABS, CRUISE C., ER, CV, SB, RAD/CD WISS/NAV,
CLIMATE C., MLV, TREKH., AIRBAGS, 51.000 KM .................................................................  `07 €. 21.750,-

PEUGEOT
1007 1.4 GENTRY, ZILV. GR.MET., ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000 KM ................  `06 €. 12.950,-
206 1.4 XS QUICK SILVER, ZIL GRIJS MET, AIRCO, LMV, ER, CV, SB, 60.000KM................  `03 €. 7.950,-
207 1.4 16V XR, D. BLAUW MET., ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, 19.000 KM .............................  `07 €. 12.500,-
306 1.6 BREAK, D. BLAUW, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, AIRBAGS, 80.000KM ..................  `01 €. 4.950,-
307 SW 2.0 16V AUT., D. PAARS MET., CLIMATE C., CRUISE C., ER, ESP, LMV, ABS, 
RAD/CD WISS, AIRBAGS, HALF LEDER INT., 54.000 KM .....................................................  `06 €. 19.950,-
407SW 2.0 HDIF XT PACK, ZWART MET, ZWART LEDER, CRUISE C,
CLIMATE C, RAD/CD/NAV, ABS, LMV, 86000KM ....................................................................  `05 €. 22.500,-
607  2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM ...................  `03 €. 14.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C3 1.4, BLAUW MET., AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH., 40.000KM..............  `04 €. 9.950,-
CITROEN  C4 1.6 16V AMBIANCE, 5 DRS, ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, 
CLIMATE C., CRUISE C., 73.000 KM .....................................................................................  `05 €. 14.950,-
CITROËN 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,-
CITROËN C5 1.8 16V AUT4 /NAVI, ZWART MET, NAVI KLEUR, ER,
CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C, ABS, REGENS, 98.000KM ......................................................  `04 €. 11.900,-
CITROEN XSARA 1.6, 5 DRS, ZILV. GRIJS MET., AIRCO, ER, CV, SB, 145.000 KM ..............  `03 €. 7.750,-
FIAT IDEA1.4 16V AUT, GRIJS MET, AIRCO, ABS, CRUISE C, ER, CV, SB, 9.800KM ............  `07 €. 15.950,-
RENAULT SCENIC 1.6 16V, GRIJS MET., 2X ZONNEDAK, CLIMATE C.,ER, CV, ABS, 
RAD/CD, AIRBAGS, ................................................................................................................  `01 €. 7.250,-
VOLVO C70 CC 2.4 AUT, L BLAUW MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER,
CV, LMV, LEDER INT, RAD/CD/NAVI, ABS, AIRB, 30.900KM .................................................  `06 €. 43.500,-

BUDGET CARS
VW JETTA, WIT, APK T/M MEI 2009, ZO MEENEMEN, ..........................................................  `86 €. 500,- 
CITROEN SAXO 1.1I, D. BLAUW MET., SB, OPEN DAK, 98.000 KM ......................................  `00 €. 3.950,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Pe geot • Citro n • en lt • nderho d • P

de Losw l 21  il ers  tel. 3  21 33
nd strieweg 3  rtensdi k  tel. 3  21

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo s  h issti len np ssen o  nie w

co plete i geb ilding

broch res - tekst schri en

P op k en or ge ing

d ertentie - ontwerp en pl tsing

dr kkeri  in h is

ontwerp  onderho d websites

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

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Maartensdijk   tel. 3  - 21 13 3

Landwaart Groente & Fruit
Wij kraken de PRIJZEN!!

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

o.a. Boerenkool, Zuurkool en Hutspot

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

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

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

1,00

100 gram 0,99
Boeuff Bourguignon

100 gram 0,79

Broccoli-
Gehaktschotel 100 gram 0,99

Pasta met Zalm

Boerenkool ............ zak 250 gram 0,59

Broccoli ................... 500 gram 0,39

Champignons ...... doos 250 gram 0,49

Trostomaten ............. 500 gram 0,79

Goudrenetten ................ 2 kilo 1,25

Clementines ...............10 stuks 1,49

Ananas ....................volle bak 0,99

Druiven ................... 500 gram 0,99

Vers gesneden

Hollandse

Mooie

Hollandse Heerlijke zoete Italia

Heerlijke grote

Vers gesneden
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advertentie

In 1982 is op initiatief van F rans 
Wichers en Evert-Jan Donkersteeg 
de theatergroep Sojater gestart. In de 
beginjaren werden er vooral kome-
dies gespeeld, later richtte de groep 
zich steeds meer op het cabaret. Sinds 
1998 is Hein Dik Barentsen de regis-
seur. In 2003 is Sojater officieel een 
vereniging geworden. Deze vereni-
ging bestaat nu uit 14 spelers en 
evenzoveel medewerkers.

Scherp
De vaste repeteeravond van Sojater 
is op woensdag. Op woensdag 22 
oktober zijn er nog drie mogelijkhe-
den om de groep op scherp te zetten. 
‘Vanavond is hij voor het eerst heel 
erg streng’, vertelt Hanneke de Groot 
tussendoor. Hein Dik Barentsen heeft 
het zwaar. ‘Dollen mag niet, het moet 
nu goed. Teksten moet je kennen. 
Leren doe je thuis’, zijn opmerkingen 
van de regisseur, die met regelmaat 
richting de groep gaan. De groep aan-
vaart de opmerkingen, wetend dat het 
nodig is. ‘Een goede regisseur hoeft 
op de speelavond zelf niets te doen en 
Hein Dik is een goede regisseur’, ver-
volgt Hanneke de Groot die al vanaf 
het begin aan Sojater verbonden is. 
Om tot een top 25 van goede stuk-
ken te komen hebben alle spelers hun 
eigen voorkeuren aangegeven. Daar-
uit is de top samengesteld. ‘En het is 
leuk om die oude nummers weer te 
spelen. Veel herinneringen komen zo 
weer boven. Het is een fijne groep om 
in te werken, want we zijn een hechte 
groep, de verbondenheid is groot. 
Met ons spel stellen we ons toch altijd 
weer kwetsbaar op en de groep geeft 
iedere speler het vertrouwen en de 
bevestiging die nodig is’. 

K aarten
Voor de jubileumvoorstelling zijn per 
avond 125 kaarten beschikbaar. De 
kaartverkoop vindt deze keer alleen 
plaats via de spelers van Sojater: 
Adrie van Reenen, Alice Plantinga, 
Anja Metselaar, Jannie Rigter, Han-
neke de Groot, Marjan Oelderik, 
Nel van Mildert, Petra Vleeshakker, 
Harry van de Berg, Johan Sponselee, 

Karel de Jong, Pim Spijker en Ronald 
Hetharia. Kees Mul is bij deze voor-
stelling niet aanwezig, hij zit voor 
zijn werk tijdelijk op Bonaire. 
De toegangsprijs bedraagt 15 euro 
per persoon, inclusief een hapje en 
3 consumptiebonnen. De deuren van 
het Grand Café gaan om 20.15 uur 
open en de voorstelling zelf begint 
een kwartier later.

Sojater viert 25j arig bestaan 
met een Grand Café

door M arijke Drieenhuizen

De Maartensdijkse Cabaret- en T heatergroep Sojater viert met twee jubileumvoorstellingen het 25j arig 
bestaan. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 november a.s. wordt de grote theaterzaal van De Vierstee omgebouwd 

met tafels, stoelen en meer tot een Grand Café , waar het publiek onder het genot van een hapje en een 
drankje kan genieten van de beste 25 sketches en liedjes uit het inmiddels zeer grote repertoire.

R egisseur Hein Dik B arentsen is over veel spel al tevreden.

Burgemeester Panis arriveerde in 
1973 in Maartensdijk voor zijn eerste 
burgemeesterschap en werd groots 
ingehaald. Hij was wat aan de ver-
legen kant, zei hij zelf, maar toen hij 
zag hoe vriendelijk de mensen waren 
die hem feestelijk ontvingen en hoe 
mooi het dorp was, toen was het 
gelijk voorbij. Veertien jaar heeft hij 
de gemeente Maartensdijk bestuurd. 
Op 1 september 1987 werd hij burge-
meester van Leusden. Tien jaar later 
werd hij 65 en moest stoppen. Hij 
mocht niet stoppen, maar hij moest 
stoppen, want een burgemeester is 
pensioenplichtig. ‘Dat kwam mooi 
uit’, zegt hij nu, ‘want mijn vrouw 
en ik wilden wat van de wereld zien. 
We wilden mooie reizen maken en 
veel fietsen en wandelen. En ik wilde 

zo nu en dan wat golf spelen. Nou 
dat doen we ook allemaal. Ik werd 
na mijn pensionering nog vaak voor 
functies gevraagd maar ik wilde niet. 
Ik heb nog wel mensen geholpen op 
juridisch en bestuurlijk gebied maar 
ik wilde me niet meer binden.’  

Samenwerking
Natuurlijk halen we de gebeurtenis-
sen rond De Vierstee op en uit eigen 
ervaring vertelt hij, zoals hij dat ook 
al eerder deed: ‘Ik heb met veel ple-
zier in Maartensdijk gewerkt en veel 
kunnen bereiken. De huizenbouw, de 
schoolgebouwen, de geluidswal, het 
nieuwe gemeentehuis, het dorpshuis 
in Groenekan en vanzelfsprekend De 
Vierstee. Ook de samenwerking met 
de medebestuurders en ambtenaren 

was goed. Maar vooral het werken 
met de vele actiegroepen van de dor-
pelingen vond ik bijzonder. De manier 
waarop De Vierstee tot stand kwam is 
daarna nooit meer zo gebeurd. Voor 
die tijd trouwens ook niet. Het was 
immers geen project van de gemeente 
maar van de bewoners zelf. Zo snel 
als dat ging. Dat was heel apart. 
Ik zag hoeveel mensen er actief bij 
betrokken waren. Ik vond dat gewel-
dig. Zelf had ik ook nog de ervaring 
dat het contact met de provincie en 
andere instellingen ook heel soepel 
en snel ging. Het liep als een trein. 
En wat een prachtige opening van De 
Vierstee. Ja, dat is allemaal alweer 
dertig jaar geleden. Ik heb daar hele 
goede herinneringen aan en hoop dat 
het allen goed zal gaan.’  

30 Ja ar Vierstee:  
T erugblik van oud-burgemeester P anis 

door K ees P ijpers

In zijn mooie woning aan de rand van Leusden met uitzicht op groen en water praten we met oud-burge-
meester P anis over heden en verleden. Vooral over zijn bijzondere herinneringen aan de periode als bestuur-

der in Maartensdijk. H et gaat hem en zijn vrouw Alexandra goed.

O ud burgemeester P anis:  ‘ De manier waarop De V ierstee tot stand kwam is 
daarna nooit meer zo gebeurd. Het was immers geen projec t van de gemeente 
maar van de bewoners zelf ’ .

Makelaar K arin van der 
Willigen verhuist

M akelaar K arin van der Willigen gaat per 6 november 2008 kantoor hou-
den in M aarssen, maar zij zal haar c lientè le in deze regio graag blijven 
bedienen. V oor vragen rondom de ver- of aankoop en verhuur van een 
woning kan men bellen of e-mailen. De etalage- c .q. kantoorruimte aan de 
K erkdijk 25b i n Westbroek zal verdwijnen, maar in de etalage op het M aer-
tensplein in M aartensdijk zal het huizenaanbod getoond blijven. 
K arin van der Willigen, M akelaardij onroerende zaken, M .A. de R uy ter-
straat 54, 3601 T H M aarssen, tel. 034 6 281444 of 06 361429 89, info@
kvdwmakelaardij.nl, www.kvdwmakelaardij.nl.



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

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

Speculaaskwarkbol 
€ 2,75

Trakteertaartjes 
keus uit verschillende 

smaken - 8 pers.

€ 7,95

Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

12 november is er tussen 
11.00 en 15.00 uur een adviseuse 

van Solgar Vitamins aanwezig. 
Kom nu alvast langs om een multiple 

choice vragenlijst op te halen.

Aanbieding:
Glucosamine Chondrätine

1500/500 mg   150 stuks

van 47,95 voor 29,95!

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

“M aartensdijk”              3738C L Maartensdijk
  Dorpsweg 170               T el/ F ax 0346 211579

De eerste de beste

Te koop:  GROTE VOORRAAD 
ISOLATIEPLATEN

•		vlakke	 panelen.	 Diktes	 van	 4,	 6,	 8,	 10		
en	 12	 cm.	 Lengtes	 van	 1	 tot	 10	 meter.		
Werkende	breedte	1,15	meter.

•		Geïsoleerde	damwandplaten
•		Enkel	damwand	in	wand-	en	dakprofiel

Prijzen	vanaf	€	7,50	per	strekkende	meter.
Tel.	06 - 26795941

 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.

Chrysanten 2 bossen  4,95
Bos Rozen 20 st. per bos  5,75
Dikke Amaryllisbol   4,95
Handige Rozenstripper   3,95

Zin in het voorjaar? 
Plant nu de bloembollen!

per bakje vanaf € 1,50

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Geplette vliegenzwammen
 

Oeps!  Eén windvlaag en er komt van alles naar beneden vallen. Blaadjes dwarrelen kringelend naar bene-
den maar zo' n dode tak valt loodrecht op je dak. Nu maar hopen dat kabouter Spillebeen er geen hoofdpijn 
aan heeft overgehouden. (AvZ)
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De ouderen onder ons bewaren goede 
herinneringen aan het in augustus 
2003 afgebroken Koningin Wilhel-
minagebouw aan de Dorpsweg 53, 
waar nu het Sojos-gebouw staat. 
Meer recentere herinneringen gaan 
terug naar het houten dorpshuis dat 
van 1964 tot 1978 aan de Nachtegaal-
laan stond. Thans bevindt zich op dit 
perceel een deel van het woon- en 
zorgcentrum Dijkstate 

Maartensdijk was er vroeg bij met 
een dorpshuis. Al in 1914 liet de 
gemeente achter de toenmalige open-
bare lagere school aan de Dorpsweg 
53 het Koningin Wilhelminagebouw 
bouwen. De Maartensdijkers genoten 
er van muziek- en toneeluitvoerin-
gen en de sport- en jongelingsvereni-
gingen in het dorp waren er actief. 
Ook de kleuterschool en bibliotheek 
vonden in het gebouw een plekje. 
Het Wilhelminagebouw werd tevens 
gebruikt voor vergaderingen, als 
stembureau en er vonden regelmatig 
bevolkingsonderzoeken in plaats. 

N aaischool
In de herinnering van sommige oude-
ren was het Wilhelminagebouw de 
Naai- en Kookschool uit hun jeugd. 
Omstreeks de jaren dertig van de 
vorige eeuw gaf mej. Knoop uit de 
Bilt iedere dinsdagavond kookles in 
het Wilhelminagebouw. Tot 1948 was 
het gebruikelijk dat jonge meisjes 
vanaf hun zevende jaar iedere middag 
na schooltijd naar de naaicursus in 
het Wilhelminagebouw gingen. Ook 
wanneer ze de lagere school al had-
den voltooid en thuis of elders in 
de huishouding werkten, gingen ze 
dikwijls nog vijf middagen per week 
naar de naaischool. De lerares zat met 
haar stoel op een verhoging met de 
meisjes achter klaptafeltjes om zich 
heen. Van lieverlee is het Wilhelmina-
gebouw uit de gratie geraakt en heeft 
nog tot 2003 als opslagruimte dienst 
gedaan.

H outen dorpshuis
Eind 1964 kocht de gemeente Maar-
tensdijk in Rotterdam een van Scandi-

navische hout vervaardigde noodkerk. 
Deze stond als Nederlands hervormde 
Bethlehemkapel aan de Blankenburg-
straat in de wijk Charlois. De kerk 
moest wijken voor de aanleg van 
de metro. Jan van Ek haalde hem 
gedemonteerd met een vrachtwagen 
op. De houten kerk werd weer opge-
bouwd aan de Nachtegaallaan op het 
voormalige land van de boerderij 
Nieuw Koddestein aan de Dorpsweg 
92. Tot de opening in 1978 van De 
Vierstee heeft hij dienst gedaan als 
dorpshuis. Van 1970 tot 1974 heeft 
er achter dit dorpshuis ook nog een 
houten dependance van de Martin 
Luther Kingschool, als derde lagere 
school in Maartensdijk, gestaan. Dit 
gebouw is in 1974 afgebrand, waarna 
de kinderen tijdelijk op Rustenhoven 
aan de Dorpsweg les kregen.

De inmiddels overleden Joop van den 
Brink heeft samen met zijn vrouw het 
houten dorpshuis tot 1978 beheerd. 
In het gebouw was een klein zaaltje 
voor de bibliotheek en een keukentje. 

In de grote zaal stonden gymtoestel-
len en er leidde een trap naar het 
balkon waar ook een orgel stond dat 
eveneens uit Rotterdam was meege-
komen. Mevrouw Van den Brink weet 
nog precies alle activiteiten die in 
het dorpshuis plaatsvonden. Zondags 
hield de adventgemeente er kerk en 
door de week hadden de kinderen van 
de verschillende scholen uit het dorp 
er gymnastiekles. Op maandagavond 
was er tafeltennis, dinsdagavond vol-
leybal, woensdagavond gymnastiek. 
Donderdagavond repeteerde er een 
koor en op vrijdagavond speelde de 
muziekvereniging Kunst en Genoe-
gen in de grote zaal. Zaterdag werden 
de stoelen voor de kerkdienst op 
zondag gebracht en maandagochtend 
voor negen uur weer door de gemeen-
te opgehaald, want dan moest de zaal 
weer leeg zijn voor de gymnastiek-
lessen. De eerste Volkskerstzang in 

Maartensdijk vond op 22 december 
1967 in het gebouw plaats. Bij die 
gelegenheid is het dorpshuis, om in 
winterse sferen te kunnen geraken, 
helemaal wit gespoten.

De heer en mevrouw Van den Brink 
zorgden voor koffie, thee en limona-
de. Iedere dag moest de parketvloer in 
de grote zaal met een schrobmachine 
worden gedweild. Ook hun kinderen 
en kleinkinderen hielpen af en toe 
mee in het Dorpshuis. Joop van den 
Brink was namens de gemeente ook 
belast met het vlaggen vanaf openba-
re gebouwen zoals het gemeentehuis, 
de kerktoren en het politiebureau en 
klok luiden bij begrafenissen in het 
dorp. In 1978, na de opening van 
de Vierstee, is het houten dorpshuis 
verdwenen. Op het terrein kwam het 
winkelcentrum De Marijkehof met 
parkeerplaats. 

In 1914 had Maartensdijk 
al een dorpshuis

door K oos K olenbrander

R ond alle aandacht voor het dertigjarig bestaan van De Vierstee is het interessant om ook eens te kijken 
waar de Maartensdijkers elkaar voor 1978 ontmoetten.

‘ Die bijeenkomst was nog in het oude, kleine houten kerkje, op de plaats waar 
later Dijc kstate is gebouwd. Daar werd vergaderd, gefeest, gesport en de 
bibliotheek verzorgde er de uitleen. Dat was toen ons dorpshuis.

Op 11 maart 1978 legde burgemees-
ter A. Panis de eerste steen van De 
Vierstee. Tegelijk legden bestuurders 
van alle plaatselijke verenigingen hun 
eigen eerste steen, voorzien van de 
verenigingsnaam, op het fundament 
aan de voorzijde van de juist gestarte 
bouw. Daarna zijn op al die vereni-
gingsnamen de muren gebouwd. Het 
was een unieke gebeurtenis met veel 
publiek. Kort daarvoor, bij de start 
van het project hadden die bestuur-
ders ook al de symbolische eerste 
schep in de grond gestoken. Maar er 
was nog veel meer aan vooraf gegaan, 
want de plaatselijke Sportraad kwam 
een paar jaar eerder tijdens een ver-
gadering, bij monde van secretaris 
Wout Wanrooy met de opdracht om 
onderzoek te doen en activiteiten te 
beginnen om te komen tot het realise-
ren van een multifunctioneel gebouw. 
Die bijeenkomst was nog in het oude, 
kleine houten kerkje, op de plaats 
waar later Dijckstate is gebouwd. 
Daar werd vergaderd, gefeest, gesport 
en de bibliotheek verzorgde er de uit-
leen. Dat was toen ons dorpshuis.

Werkgroepen
Vanaf dat moment zijn een paar dorps-
bewoners aan het werk gegaan. Er 
werden specialisten gezocht, maquet-
tes gebouwd, behoeften gepeild, 
begrotingen gemaakt en elders mul-
tifunctionele gebouwen en dorpshui-
zen bezocht. Die nuttige ervaring 
van anderen leverde benodigde ken-
nis, maar het gemeentebestuur zag 
het anders. De wensen van zoiets 
geweldigs zouden onbetaalbaar zijn. 
Het plan was veel te groot voor ons 
Maartensdijk. Toch zijn de organi-
satoren ondanks de rem, met een 

tandje minder doorgegaan. En toen 
kwam de nieuwe burgemeester Panis. 
Nadat hem voldoende inwerktijd was 
gegund, werden de plannen voor een 
multifunctioneel gebouw met hem 
besproken. Hij zag het wè l zitten en 
er kwam vaart in het project. De orga-
nisatoren trokken medewerkers aan 
en bouwden hun eigen taken uit tot 
werkgroepen, zoals voor financië n, 
voor toekomstig beheer, voor binnen-
huisarchitectuur, voor publiciteit, een 
actie voor naamgeving, en nog veel 
meer. De burgemeester vond snel de 
juiste weg naar de provincie en ande-
re instellingen. De hoop veranderde 
in een goede kans van slagen.

H et dansje
Een van de werkgroepen - de ‘Actie 
Onder Dak’ - is het meest bekend 
geworden doordat het alle vereni-
gingen stimuleerde om eigen acties 

uit te voeren om geld te verdienen 
als bijdrage van de bewoners. Ieder-
een werkte mee. Het stijgen van het 
binnenkomend bedrag was te volgen 
op een hoge barometerpaal. Vereni-
gingen en particulieren brachten meer 
dan 50.000 gulden bijeen. 

En toen kwam de opening op 27 okto-
ber 1978. De burgemeester was er in 
geslaagd Prinses Beatrix De Vierstee 
officieel te laten openen. En de feest-
werkgroep benaderde Edwin Rutte, 
die toen in Maartensdijk woonde, om 
het zijne bij te dragen. Het werd een 
onvergetelijke dag die landelijk door 
de pers en de televisie bekendheid 
kreeg. Eerst een zaal vol kinderen, die 
genoten van de beroemde televisie-
ster Ome Willem en daarna de scè ne 
waarin Edwin met prinses Beatrix 
danste. Wie er bij was zal het nooit 
vergeten. 

De Vierstee 30 jaar verder
27 oktober 1978 werd De Vierstee in Maartensdijk geopend door toenmalig prinses Beatrix wat landelijk 

bekendheid kreeg door de spontane dans van de prinses met Ome Willem ( E dwin R utte) . Maar hoe kwam 
dat multifunctionele huis ook alweer tot stand? Wat gebeurde er allemaal? E en terugblik in grote lijnen.

B urgemeester P anis ( links) , K ees P ijpers en toenmalig prinses B eatrix  bij de 
opening van De V ierstee in oktober 1978.

Agenda
Internet- en e-mailcursus
In deze cursus leert u surfen op het Internet en het ontvangen en verzen-
den van e-mail. Het is een boeiende wereld van snelle communicatie en 
informatie. Moeilijk is het niet als je eenmaal weet hoe het werkt. Voor het 
volgen van deze cursus is basiscomputerkennis vereist en enige vaardig-
heid in het bedienen van de PC en met de muis. De cursussen bestaan uit 4 
bijeenkomsten. Startdata: woensdag 12 november 2008 (om 14.00 uur)en 
vrijdag 21 november 2008 (om 10.00 uur). Locatie: computerruimte SWO 
Dijckstate. De kosten bedragen 40,00 euro incl. cursusboek. Voor informa-
tie en aanmeldingen: SWO-vestiging Maartensdijk, tel: 0346 214161.
 
Basiscursus computer
Er is nog plaats bij de basiscursus!  Als u nog niet alles van computers weet, 
maar ook als u niet (meer) zo bedreven bent, of wanneer u gewoon alles 
nog eens wilt herhalen, is deze cursus geknipt voor u. Start: donderdag 6 
november 2008 (10.00 uur). Er zijn 7 bijeenkomsten. Locatie: computer-
ruimte SWO Dijckstate. Voor informatie en aanmeldingen: SWO-vestiging 
Maartensdijk, tel: 0346 214161.
 
Dialezing
De heer J.C. de Blois geeft een dialezing over het thema: ‘In de voetsporen 
van Maarten Luther door Duitsland’. De reformatie begon in feite nadat 
Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkerk in Wittenberg had 
geslagen. Het individualisme ontwikkelde zich steeds meer en de traditio-
nele kerk verzwakte. In deze dialezing volgen we Maarten Luther in zijn 
moeizame strijd tegen de toenmalige overheersende macht van de kerk en 
de wereldlijke overheid. Veel van de plaatsen en omgeving, waar Luther 
werkte en woonde, worden in deze dialezing besproken en getoond.
Dinsdag 25 november 2008. Locatie: cursusruimte SWO Dijckstate, Maar-
tensdijk Tijd: 10.00 - 12.00 uur. De kosten bedragen 10 euro. Voor informa-
tie en aanmeldingen: SWO-vestiging Maartensdijk, tel: 0346 214161.



O p de foto v.l.n.r. N anne de V ries, Wout van Dronkelaar en Hans St evens even 
voor de marathon van N ew Y ork in 200 7. Deze week vertrekken de heren naar 
Athene om daar op 9 november a.s. de ‘ ec hte’  M arathon te gaan lopen. Het 
verhaal gaat dat deze loop in 490 voor C hristus voor het eerst voltooid werd, 
toen de Griekse soldaat P hidippides van de plaats M arathon naar Athene rende 
om het nieuws van de overwinning van de Atheners op de P erzen te melden 
aan koning Darius. N anne, Wout en Hans gaan voor hun eigen overwinning 
en hopen dat het weer goed ‘ meespeelt’  en niet boven de huidige 25 graden 
C elsius komt.

H et geheim van mijn moeder
 

door Sy lvia van der L aan

Op 5 november is de journalist/fi losoof Coen Simon te gast bij boekhandel Bouwman. Zijn 
verfrissende ideeën over onze hedendaagse samenleving worden door hem uiteengezet en verlevendigd 

met beeld en geluid. De komende woensdagen staan er nog twee auteurs op de agenda, met 
uiteenlopend interessegebied en totaal verschillende lectuur. 

Rita Verschuur komt 12 november 
vertellen over haar recent versche-
nen boek Het geheim van mijn 
moeder. Een autobiografi sch boek 
waarin de raadselachtige relatie 
tussen Verschuur en haar moe-
der centraal staat. Rita wordt als 
meisje van bijna acht jaar verlaten 
door haar moeder, die een affaire 
had met een ‘meneer van de ten-
nisclub’. De vader van Rita heeft 
al snel een vervangster voor moe-
der en als Rita’s moeder gedesil-
lusioneerd na korte tijd weer terug 
naar man en kind wil, is er geen 
plaats meer voor haar. Moeder zit 
niet bij de pakken neer, huurt een 
kamer en leeft als zelfstandige 
vrouw verder. Aan mannen is er 
geen gebrek: in de schaarse tijd na 
de tweede wereldoorlog, parkeert 
moeder haar dochter bij vreemde 
mensen, zodat ze zelf op stap kan 
gaan met de bevrijders. Na afl oop 
maakt ze haar boze dochter wak-
ker met taartjes. Op haar twaalfde 
krijgt Rita een half-broertje en tij-
dens haar hele leven heeft moeder 
een duidelijke voorkeur voor dit 
jongetje. Dit komt het meest naar 
voren wanneer moeder gestorven 
is en het blijkt dat Rita onterfd 
is ten gunste van haar broer. Rita 
voelt zich voor de tweede keer 
in haar leven in de steek gelaten 
door haar moeder en gaat op zoek 
naar het geheim van haar moe-

der. Tijdens de zoektocht naar de 
beweegredenen van haar moeder 
gaat Rita bij vele familieleden 
langs. De moeder komt uit een In-
dische familie met gecompliceerde 
onderlinge relaties. In de familie 
is een aantal vrouwen weggelopen 
bij hun echtgenoten, met achter-
laten van hun kinderen. In die tijd 
een ongekende daad van onafhan-
kelijkheid en eigenzinnigheid. 

Blauwe mutsjes
In het boek wordt het leven van 
de moeder van Rita Verschuur 
gereconstrueerd. De dochter 
probeert inzicht te krijgen in de 
gedachtenwereld van haar moeder, 
maar moeder houdt de boot af. 
Haar favoriete opmerking is: ‘Als 
de hemel valt, dan hebben de 
mensen blauwe mutsjes op’. In 
het boek lijkt de persoon van Rita 
Verschuur duidelijker te worden 
dan haar moeder. Verschuur blijft 
zoeken en probeert antwoord te 
krijgen op haar vragen, maar haar 
moeder blijft een wat schimmige 
vrouw. Het zoeken naar antwoor-
den bij de vele Indische familiele-
den, staat in het tweede deel van 
het boek voorop. Deze zoektocht 
geeft een aardig beeld van hoe 
ingewikkeld de familie is, en hoe 
Indisch, maar als lezer is het lastig 
alle familieleden te plaatsen. De 
foto op de voorkant, waarbij Rita, 

als driejarige, haar moeder innig 
omklemd houdt en moeder wat 
verlegen de lens in kijkt, is tref-
fend. Het geheim van mijn moeder 
maakt vooral nieuwsgierig naar 
de antwoorden die Verschuur niet 
gegeven heeft in haar boek.
De ontmoeting met Rita Verschuur 
vindt plaats op 12 november bij 
boekhandel Bouwman in De Bilt. 
De avond begint om 20.00 uur. 
Kaarten kunnen in de voorverkoop 
gekocht worden.

De foto op de voorkant van het 
boek, waarbij R ita, als driejarige, 
haar moeder innig omklemd houdt, 
is treffend. Het boek maakt vooral 
nieuwsgierig naar de antwoorden 
die de auteur niet gegeven heeft in 
haar boek.

De laatste twee maanden van 2008 zijn aangebroken 
en vanouds zijn dit de gezellige dagen om cadeau’s 
voor uw naasten en/ of medewerkers en collega’s uit 
te zoeken. 

Ook om o.a. die reden zijn zowel in november als 
december schrijvende plaatsgenoten uitgenodigd 
een voordracht te houden. Maartensdijker Anne 
Doedens zal op vrijdag 14 november om 19.30 uur 
bij boekhandel Jongerius aan het Emmaplein te 
Bilthoven een inleiding verzorgen over het leven en 
werk van de zeevaarder Witte de With. 

Negatief beeld
Historicus Doedens wijt de onbekendheid van zee-
held de With aan de negatieve beeldvorming rond 
de persoon Witte de With. ‘Tromp en de Ruijter 
wisten de publieke opinie zodanig te bespelen dat 
dit ongunstige beeld over hem nog werd versterkt’ 
, aldus Doedens. Zaterdag 8 november komt de 
Utrechtse Commissaris van de Koningin Roel Rob-
bertsen met het Utrechtse Statenjacht in Rotterdam 
het boek met de teksten van het manuscript van 
het scheepsjournaal van het schip De Delft over-
handigen aan de burgemeester van Rotterdam Ivo 
Opstelten. De Delft maakte onder commando van 
kapitein Witte de With in 1623 deel uit van de Nas-
sause Vloot. Anne Doedens kreeg dit manuscript in 
1989 in handen. Het bevindt zich in het Utrechts 
Archief en is geschreven door jonkheer Willem van 
Brederode. Petrus Eyckenberch, die voor rekening 
van de Staten van Utrecht in Leiden studeerde, heeft 
het afgeschreven. Dat is ook de reden waarom het 
manuscript in Utrecht is ontdekt. 
Met de overhandiging van het boek wordt het Witte 

de With Jaar geopend en begint op Scheepswerf De 
Delft gedurende een jaar de expositie ‘Tocht van de 
Nassause Vloot’ en ‘Leven van viceadmiraal Witte 
de With’. Tijdens het eerste weekend worden twee 
boeken van Anne Doedens gepresenteerd: ‘Op jacht 
naar Spaans zilver’ en ‘Het Leven van viceadmiraal 
Witte de With’. 

Voor deze avond geldt: graag reserveren: tel. 030 
2281014 of per e-mail bilthoven@boekhandeljon-
gerius.nl. Aan deze avond zijn kosten verbonden.

Anne Doedens bij een model van het sc hip De 
Delft.

Voordracht Anne Doedens bij
Boekhandel Jongerius

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

BROEKEN VOORDEEL

Deze 3 dagen krijgt u

20% korting*
op dames-, heren- en 

kinderbroeken!

*m.u.v. basisartikelen

Donderdag
6 November

Vrijdag
7 November

Zaterdag
8 November

Basisschool zoekt fl exibele conciërge
De N ijepoort in Groenekan is een sc hool voor algemeen bijzonder onderwijs, stevig 
gedragen door de Groenekanse gemeensc hap. I n De N ijepoort werkt een hec ht en 
gemotiveerd team van 12 l eerkrac hten. De N ijepoort is een sc hool met een veilig 
klimaat en goede resultaten, met ongeveer 150 l euke kinderen verdeeld over zeven 
groepen, deels c ombinatieklassen. M eer informatie over De N ijepoort kun je vinden 
via onze website www.nijepoort.nl.

We zoeken een conciërge die fl exibel inzetbaar is, zowel wat uren betreft als in 
werkzaamheden. De concië rge die wij zoeken is een gastheer/ gastvrouw voor onze 
school, neemt de telefoon aan, doet kopieerwerk, schoonmaakwerkzaamheden, 
onderhoudswerkzaamheden (gebouw, plein en tuin), doet boodschappen en andere 
voorkomende werkzaamheden. Wij zoeken iemand die graag parttime wil werken. 

Interesse?
Mail (of schrijf) voor 15 november 2008 een sollicitatiebrief met c.v., naar
info@nijepoort.nl, of naar Basisschool de Nijepoort, Groenekanseweg 32,
3737 AG Groenekan, t.a.v. Mieke van Montfoort (directeur), o.v.v. vacature 
concië rge.



In de voortent is het donderdagmid-
dag mudvol als de oudste dochter 
Rianne in drie talen de genodigden 
vrolijk verwelkomt en toespreekt. Er 
waren er honderd uitgenodigd maar 
zeker de helft meer is er op afge-
komen. ‘Wij zijn heel trots op onze 
ouders’, zegt Rianne. ‘Op onze vader 
voor zijn onvermoeid enthousiasme 
voor orchideeë n en op onze moeder 
voor haar nooit aflatende steun. Ze 
hebben zich 50 jaar lang ingezet voor 
het bedrijf.’ Ze bedankt haar zusters 
voor de hulp bij het tot stand komen 
van de expositie. Burgemeester Ger-
ritsen spreekt over het succes van dit 
internationale bedrijf dat zijn uitstra-
ling heeft tot ver buiten de grenzen 
van ons land. ‘Orchideeë n Wubben 
heeft duizenden soorten orchideeë n 
opgebouwd en is een van de groot-
ste van Europa.’ Hij feliciteert het 
echtpaar en hun vier dochters met 
het gouden jubileum en het succes 
en brengt een toast uit. Luisterend 
naar de woorden van de burgemeester 
staan Koos en Tonny glimmend heel 
dicht naast elkaar. 

Bewonderd
Op twee televisieschermen tonen 
twintig dia’s de geschiedenis van 
Orchideeë n Wubben. Daar staat de 
jonge Koos wat gespannen in de kas, 
nog niet wetend dat vijftig jaar later 
orchideeë n zijn naam zouden dragen. 
De familie is het er over eens dat het 
zonder Tonny niet gelukt zou zijn. 
Dat Wubben wereldwijd bekend is 
blijkt uit de aanwezige buitenlanders. 
Zelfs de voorzitster van de Moskouse 
Orchideeë n Vereniging is gekomen. 
Na zijn toespraak opent de burge-
meester de expositie. In de gekop-
pelde grotere ruimte met livemuziek, 
hapjes en drankjes, schuifelen de gas-
ten langs de uitgestalde pracht. De 
geweldige hoeveelheid orchideeë n 

met exotische namen als Purple Glory, 
Darlingtonia, Red Dragon, F imbriata 
en nog veel meer, worden bewonderd, 
besproken en gefotografeerd. 
 
Complimenten
De volgende dagen is het druk geble-
ven. We zijn zaterdag nog eens gaan 
kijken. Bezoekers komen van hein-
de en verre. De parkeerplaats van 
Groenrijk staat vol, evenals de spe-
ciaal aangelegde parkeerplaats op het 
weiland. Auto’s staan in het gras 
tussen rijwielpad en rijweg. Een ver-
keersregelaar waakt voor de orde. 
Belangstellenden worden met bus-
jes aangevoerd. Lopend naar de ten-
toonstelling kom je mensen tegen 
met orchideeë n in hun armen. In het 
kassencomplex met vele duizenden 
orchideeë n en in de tentoonstellings-

ruimte is het druk, maar je kunt er nu 
tenminste lopen. Er is voor hapjes en 
drankjes gezorgd. De buitenlandse 
en Nederlandse exposanten verkopen 
met plezier. De familie neemt alsmaar 
complimenten in ontvangst en doch-
ter Rianne vertelt in haar eigen stand 
nog eens hoe ze geniet. 
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advertentie

Schoon schip
Zaterdag 1 november jl. maakten bewoners aan Vijverlaan 
en K astanjelaan in de vroege ochtenduren weer gedeeltelijk 

‘schoon schip’ met dat gedeelte van het Groenekanse bos 
dat ligt tussen genoemde lanen. 

De bewoners ruimden het hakhout, de klimop en de vlierstruiken op en 
plantten (dit jaar) een honderdtal zelf bekostigde sneeuwklokjes. Helga 
van Schaik verzorgde volleerd de vrijwillige catering met verse koffie en 
verschillende eigen gebakken cake en koeken. De groep doet dit in het 
voor- en najaar, al ruim 10 jaren lang. Alle keren een paar uur tijdens een 
aantal ochtenden op zaterdag. Ze doen het met plezier maar ook om te voor-
komen, dat het ooit echt ‘schoon schip maken’ gaat worden [ HvdB] .

Het gedreven team dat al 10 jaar lang onderhoud pleegt.

Gouden Ju bileum ‘Orchideeë n Wubben’ 
internationaal gevierd

  
door K ees P ijpers

Vorige week donderdag 31 oktober begon de internationale tentoonstelling van Orchideeë n Wubben 
in H ollandsche R ading op eigen terrein in een tweeling circustent. Vrijdag, zaterdag en zondag leek 

het of de hele wereld voorbijkwam.

B urgemeester Gerritsen en K oos en T onny  Wubben genieten tijdens de zojuist 
geopende ex positie.

E en veelheid aan versc hijningsvor-
men en kleuren waren tijdens de 
orc hideeë nshow bij de jubilerende 
Wubben te bewonderen. V arië teiten 
van groot en pregnant tot teer en 
bijna onbetekenend stonden broe-
derlijk naast elkaar. K leuren van 
maagdelijk wit tot sc hreeuwend 
geel of oranje toonden de rijkdom 
van de tropisc he regenwouden. De 
prac htige foto’ s zijn door Anne-
mieke van Z anten gemaakt.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Aanvragen om vergunning  ( arti-
kel 41 Woningwet)  voor:
R eguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Dorpsweg 238 en 

242, vergroten twee onder één kap 
woning.

R eguliere bouwaanvraag 1e fase
•  Hollandsche Rading, Tolakker-

weg 29, vergoten woning en ber-
gingen.

Lichte bouwaanvraag
•  Groenekan, Copijnlaan 23, uit-

breiden woning en plaatsen dak-
kapel.

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’. 

Vrijstellingsverzoeken
Soms is op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening vrijstelling 
van het bestemmingsplan nodig 
voor met het bouwplan kan wor-

den ingestemd. Als dat zo is, dan 
wordt dat bekend gemaakt onder de 
rubriek ‘vrijstellingen’.

Vrijstellingen 
Overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 19a lid 4, van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening maken 
burgemeester en wethouders  van 
gemeente De Bilt bekend dat bij 
afdeling Vergunningen en Toezicht 
gedurende zes weken voor ieder-
een ter inzage liggen de verzoeken 
om vrijstelling als bedoeld in:

Artikel 19 lid 2 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:
•  Groenekan, Ruigenhoeksedijk 21, 

vergroten fitness fysiocentrum.

De termijn van terinzagelegging 
start de dag na de publicatie. Gedu-
rende de termijn van terinzageleg-
ging kan iedereen zijn zienswijze 
tegen het voornemen om vrijstel-
ling te verlenen naar voren brengen 
bij burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt (Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven).

Verleende bouwvergunningen
•  Groenekan, Beukenburgerlaan 28, 

plaatsen noodwoning voor een 
periode van maximaal twee jaar 
(28-10-2008);

•  Hollandsche Rading, Charles 
Weddepohllaan 55, plaatsen dak-
lichten (23-10-2008);

•  Westbroek, Dr. Welfferweg 2, 
plaatsen brug (28-10-2008).

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.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en T oe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U  kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer ( 030)  228941 1. Voor informa-
tie over bestemmingsplannen en/
of een gesprek met een plantoet-
ser dient u altijd een afspraak te 
maken via bovengenoemd tele-
foonnummer. 

B ilthoven, 5 november 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: bestraten Bachplein/Beethovenlaan: tot 8 november 2008;
•  De Bilt: werkzaamheden Waterweg 1e fase: tot half november 2008;
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk.

In verband met  werkzaamheden worden de op- en afritten van de E inthoven-
dreef te U trecht, richting Groenekan, afgesloten. Dit gaat in op woensdag 5  
november, 20.00 uur, en duurt tot en met vrijdagavond 7  november ( midder-
nacht) . K ijk voor meer informatie op www.utrechtbereikbaar.nl. 

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger &  Bestuur
De commissie van advies voor Burger &  Bestuur vergadert op donderdag 
13 november om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te 
Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 
uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust.

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

Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders uitgenodigd.
20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Gespreksnotitie jongerenoverlast
20.35 uur 3.  Overname Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeist en omstre-

ken (SWZ)
21.35 uur 4.  Wijzigen statuten Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heu-

velrug
21.45 uur 5. Samenwerking op het vlak van uitvoerende taken
22.00 uur 6. Memo golfbanen
22.45 uur 7. Vaststelling kort verslag d.d. 9 oktober 2008 
22.50 uur 8. Mededelingen
   8.1. Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspra-

ken t/m oktober 2008 
  8.2. Overige mededelingen
   8.3. Terugkoppeling regionale organen/verbonden partijen
22.55 uur 9. Rondvraag
23.00 uur 10. Sluiting

Commissie van advies Openbare R uimte
De Commissie van advies Openbare R uimte vergadert op donderdag 13 
november 2008  om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis 
te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 
uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust.

Voor deze vergadering is/zijn de betreffende portefeuillehouder(s) en de 
indieners van zienswijzen mbt agendapunt 2 uitgenodigd.

Agenda
Voorzitter: mevrouw J.G. van Heertum, plv vz
Ambtelijk secretaris: nog nader bekend te maken

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Vaststellen reparatie Bestemmingsplan Buitengebied Maar-
tensdijk
21.05 uur 3. Kredietvoorstel voor geluidsscherm park Brandenburg
21.25 uur 4. Kredietvoorstel voor herinrichten Milieustraat
21.55 uur 5. Vaststelling kort verslag d.d. 9 oktober 2008
22.00 uur 6. Mededelingen
   6.1. Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspra-

ken t/m oktober 2008 
  6.2. Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
  6.3. Terugkoppeling overige regionale organen
22.05 uur 7. Rondvraag
22.10 uur 8. Sluiting

Opheffen E rfdienstbaarheid bedrijvenpark Larenstein

Met deze publicatie willen wij u op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken en het verdere verloop van de 
procedure voor het opheffen van de erfdienstbaarheid op een gedeelte van het bedrijvenpark Larenstein.

De huidige situatie
De gemeente is al geruime tijd in onderhandeling met alle partijen die een recht van erfdienstbaarheid hebben op 
gemeentelijke percelen binnen het toekomstige bedrijvenpark Larenstein. Om de ontwikkeling van het terrein moge-
lijk te maken, is het noodzakelijk dat al deze erfdienstbaarheden worden opgeheven. Met het grootste deel van deze 
partijen is inmiddels een overeenkomst gesloten. Toch zijn er nog enkele partijen waar de gemeente (nog) geen 
overeenstemming mee heeft kunnen bereiken. Omdat de ontwikkeling van het bedrijvenpark niet in het gedrang moet 
komen, zal een volgende stap in de procedure worden genomen.  

Het bestemmingsplan is op 20 augustus 2008 met de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk vastgesteld. De 
nieuwe bestemming is Bedrijventerrein. Op 31 mei 2007 heeft de gemeenteraad van De Bilt besloten tot onteigening 
van de erfdienstbaarheid die rust op een aantal gemeentelijke percelen van de gemeente op het voormalige MOB-
terrein ten noorden van de Groenekanseweg en ten westen van het Beukenlaantje in Bilthoven. 

Overeenkomst
Het college heeft de houders van erfdienstbaarheid op de betreffende percelen een overeenkomst tot beëindiging van 
de erfdienstbaarheid aangeboden. Partijen die daarover nog geen overeenkomst met de gemeente hebben gesloten, 
ontvangen komende week een brief van het college met een herhaald verzoek de overeenkomst alsnog te ondertekenen. 

Alternatief:  onteigenen van de erfdienstbaarheid
Indien niet met alle partijen overeenstemming wordt bereikt, zal de gemeente een gerechtelijke procedure starten om 
bij alle percelen de erfdienstbaarheid te kunnen opheffen. Op 24 december 2007 heeft de Kroon besloten goedkeuring 
te verlenen aan het raadsbesluit tot onteigening. Dit Kroonbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 18 januari 
2008. Deze onteigening zorgt ervoor dat alle rechten en plichten ten aanzien van de betreffende percelen vervallen. 
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Bladcampagne 2008 in De Bilt
Op maandag 17 november zal de gemeentelijke bladcampagne weer van start gaan. De bladzuigwagen zal 
hoofdzakelijk in de boom en bermrijke gebieden van de gemeente aan de slag gaan. H et verwijderen van 

het blad in de wijken en overige plaatsen in de gemeente zal door de medewerkers van de aannemers die het 
wijkonderhoud verzorgen worden opgeruimd. De bladcampagne komt maar é é n keer langs.

De volgende routes zullen worden gevolgd:

Week 47 ( 17 t/ m 21 november)  
Julianalaan, Paltzerweg, Prins Hendriklaan (zuid), Kortelaan, Soestdijkseweg Zuid vanaf Groenekanseweg tot de 
Spoorbomen, Boslaan, Overboslaan en het gebied tussen Leyenseweg, Spoorlaan en Soestdijkseweg in Bilthoven.

Week 48 ( 24 t/ m 28 november)
Gebied tussen Jan Steenlaan, Soestdijkseweg, Gezichtslaan en Heidepark in Bilthoven. 
Groenekanseweg en omgeving Vijverlaan en Oranjelaan in Groenekan.*
Dorpsweg in Maartensdijk.
Omgeving Dennenlaan in Hollandsche Rading.*

Week 49 ( 1 t/ m 5 december)
Gebied tussen Gezichtslaan, H. Segherslaan en Soestdijkseweg Noord en de straten met naaldbomen waaronder de 
Evert Cornelislaan, Gregoriuslaan, Dr. Julius Rönt genlaan, Oranje Nassaulaan, Dillenburglaan en Willem de Zwij-
gerlaan in Bilthoven.
   
Week 50 ( 8 t/ m 12 december)  
Gebied tussen Soestdijkseweg Noord , Lassuslaan en Bilderdijklaan in Bilthoven
    
* B ewoners aan de K on. Wilhelminaweg en de T olakkerweg worden wegens de beperkte ruimte langs deze door-
gaande wegen nadrukkelijk verzoc ht allé é n in week 48 blad langs de weg te deponeren.
  
n.b. Op de doorgaande wegen kan de bladcampagne voor oponthoud zorgen. Daarom zal zo veel mogelijk  buiten de 
spitsuren op deze wegen worden gewerkt. Voor uw en onze veiligheid worden daarbij veiligheidsmiddelen en ver-
keerssignaleringen ingezet. Wij doen een dringend beroep op onze weggebruikers om deze signaleringen op de juiste 
wijze te passeren en de aanwijzingen ter plekke op te volgen. 
 
Algemene informatie:
Ongeveer 1 week voordat de campagne in de straat komt, rijdt er een vrachtwagen langs om de bladhopen op te laden. 
Alléén bladhopen worden meegenomen. A.u.b. gé é n bladhopen aanbieden waar takken onder zitten. Deze takken 
verstoppen de zuigmond van de veeg- en zuigwagens en veroorzaken storingen met nare gevolgen.
Het is noodzakelijk dat auto' s en andere obstakels zoals hekjes van gaas uit de berm worden verwijderd. Bladhopen 
mogen niet tegen bomen aanliggen omdat deze kunnen beschadigen. Nadat de karavaan langs is geweest mag géén 
blad meer in de berm worden gestort. Overhangend groen kan behoorlijk wat overlast geven om overal goed bij te 
kunnen. Een vriendelijk verzoek aan alle bewoners deze overlast weg te nemen, door het overhangende groen tijdig 
te snoeien en te verwijderen. 

T ip:  
Het blad in uw tuin kunt u ook nuttig gebruiken door het te laten liggen waar dat mogelijk is. Het biedt een ideale 
bescherming aan bollen en planten, kleine dieren en insecten en voorkomt het uitdrogen van de bodem.

M ededeling: H et gemeentenieu ws is v ol ledig in dez e ru br iek opge nom en. A lleen v oor  
de be kendmakingen en v ergu nningen is een selectie opge nom en, waarbi j in ieder 
gev al alle infor matie ov er de dor ps kernen wor dt v ermeld. V ol ledige v ermelding v an de 
be kendmakingen v oor  de kernen D e B ilt en B ilthov en staan wekelijks in de B iltB u is/
B C  en op de webs ite v an de gemeente D e B ilt www.de bi lt.n l.

Gemeentehuis op 13 november gesloten
Op 13 november wordt in het gemeentehuis van De Bilt een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten gehouden.
In verband hiermee is het gemeentehuis op deze dag voor het publiek gesloten.
De afdeling Burgerzaken zal uitsluitend voor aangifte van geboorte en overlijden geopend zijn van 14.00 tot 15.00 uur.

F ietsendieven slaan slag met 
sleutellopers

De afgelopen week hebben er weer vijf fietsendiefstallen plaatsgevonden in 
gemeente De Bilt. Opvallend is dat de dieven gericht zoeken naar relatief 
nieuwe fietsen. De politie heeft sterke aanwijzingen dat er fietssleutel-
lopers in omloop zijn waarmee dieven eenvoudig bepaalde sloten kunnen 
openen.

Wat doet de politie?
De politie surveilleert op plekken waar relatief veel fietsen worden gesto-
len. Bovendien worden in deze ‘donkere’ maanden fietsers aangesproken 
en de framenummers van hun fiets gecontroleerd. Past de fiets wel bij de 
bestuurder?
Doel is erachter te komen of de fietser wel op zijn of haar eigen fiets rijdt. 
De politie benadrukt dat iemand die getuige is van diefstal van een fiets 
daarvoor 112 mag bellen, als er een pakkans van de dief is.
 
Belangrijkste tips tegen diefstal
Om de kans op diefstal te verkleinen geeft de politie het volgende advies:
 
• De investering in twee verschillende goede sloten is altijd de moeite 
waard, ook voor een
 tweedehandsfiets (bijvoorbeeld ringslot, beugelslot en kettingslot). Dieven 
zijn vaak gespecialiseerd in één soort slot;
• Zet uw fiets, voor zover mogelijk, in een bewaakte fietsenstalling;
• Zet uw fiets ergens aan vast en haal het slot door zowel het frame als het 
voorwiel;
•  Niet iedereen kan zijn eigen fiets goed omschrijven. Mocht uw fiets 

worden gestolen, dan heeft de politie uitgebreide informatie nodig bij 
uw aangifte. Bewaar daarom goed de kenmerken van uw fiets zoals het 
framenummer, type en kleur. Registreer uw fiets met behulp van een fiets-
registratiekaart. Deze is verkrijgbaar bij de fietsvakhandel, verzekering en 
de politie;

• Laat uw fiets door de fietsenmaker graveren met de eigen postcode en het 
huisnummer;

Goede aangifte
Als uw fiets onverhoopt toch wordt gestolen, doe daar dan meteen aangifte 
van bij de politie. Hierdoor blijft de politie op de hoogte van het aantal 
gepleegde diefstallen en kan er gericht worden gecontroleerd.
Neem een ingevulde fietsregistratiekaart en de aankoopnota mee. Alleen als 
de politie een goede beschrijving heeft van de fiets en een framenummer, 
bestaat er kans dat als de fiets teruggevonden wordt, deze aan de rechtma-
tige eigenaar teruggegeven kan worden. Beschikt de politie slechts over 
een summiere omschrijving van de fiets, dan is de kans op teruggave zeer 
gering. 

Mittendorff:  Vitras aan contract houden
door M arijke Drieenhuizen

T huiszorgorganisatie Vitras heeft onlangs ook aan de gemeente De Bilt, 
net als aan alle andere gemeenten waarvoor zij huishoudelijke hulp 
leveren, een brief gestuurd waarin zij eenzijdig de overeenkomst tot 

levering van huishoudelijke hulp opzeggen.

Elke gemeente heeft moet door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
huishoudelijke hulp regelen voor mensen die daarvoor door CIZ zijn geïn-
diceerd. De gemeente De Bilt heeft met 13 zorgondernemingen contracten 
afgesloten. Vitras is in deze regio de grootste thuiszorgorganisatie met een 
marktaandeel van 80%  en rond de 6000 clië nten. In de gemeente De Bilt 
ontvangen ongeveer 60%  van de mensen, die geïndiceerde huishoudelijke 
hulp ontvangen, zorg namens Vitras. Afgelopen jaar heeft de organisatie 
echter met verlies gedraaid. Alleen als de gemeenten bereid zijn meer voor 
huishoudelijk hulp te betalen dan vooraf overeengekomen is loopt het con-
tract door. 

Advies aan College
Verantwoordelijk wethouder Herman Mittendorff heeft na ontvangst van 
de brief van Vitras intern gecheckt of eenzijdige opzegging van het con-
tract mogelijk is. ‘We denken dat het niet mogelijk is. Ik ga het College 
daarom dan ook het advies geven om Vitras aan het contract te houden’, 
aldus de wethouder. De gemeente heeft een contract met Vitras tot 1 januari 
2010. Omdat dit ook al in andere gemeenten speelt heeft de wethouder op 
voorhand al wel gesprekken gevoerd met een aantal zorgondernemingen. 
‘Mocht het op de een of andere manier toch nog fout lopen dan ziet het 
er voor De Bilt toch nog redelijk positief uit. Er is een mogelijkheid dat 
anderen dan het clië ntenbestand en het personeel willen overnemen. Maar 
vooralsnog wil ik Vitras aan het overeengekomen contract houden’. 

(Sint) Maarten werd geboren in 316 te Sabaria, Honga-
rije. Zijn vader was een Romeins militair, die hoopte dat 
zijn zoon een echte soldaat zou worden. Daarom gaf hij 
hem de naam ‘Martinus’ , naar de Romeinse oorlogsgod 
Mars. Martinus werd inderdaad soldaat. Iedereen kent 
het verhaal, dat hij op een dag zijn soldatenmantel in 
tweeë n deelde en de helft aan een bedelaar gaf. Minder 
bekend is dat hij al gauw daarna het leger uitging en zich 
terugtrok in een klooster bij Tours in F rankrijk. Dat werd 
opgemerkt door mensen in de omgeving en toen de bis-
schop van Tours stierf, trokken ze naar zijn kloostercel 
en namen hem mee naar de stad. Hij moest de nieuwe 
bisschop worden en niemand anders!  Hij durfde het op te 
nemen tegen iedereen: tegen vreemde leraren in de omge-
ving, maar ook tegen vorsten ver weg. En steeds zette hij 
zich in voor de armen en zieken. Hij is op 8 november 
397 gestorven en op 11 november in Tours begraven. Bin-
nen en buiten Europa is hij bekend en vereerd.
 

Alleen al in Nederland zijn meer dan 90 plaatsen en 
kerken naar hem genoemd. Voor veel kinderen is het 
verhaal van ‘de Mantel van Sint Maarten’ een reden om 
met een lampion op pad te gaan. Op veel plaatsen trek-
ken de kinderen langs de huizen en vragen om snoep, 
een herinnering aan de middeleeuwse bedeltocht van 
de armen.

In Maartensdijk wordt sinds 1995 een grote optocht 
gehouden. Op 11 november (de eigenlijke dag) vertrekt 
om 19.00 uur de stoet bij de Ontmoetingskerk aan de 
Koningin Julianalaan en ze eindigt bij de Sint Maartens-
kerk aan de Nachtegaallaan. De route is, in vergelijking 
met vorige jaren, een beetje ingekort. In de Sint Maar-
tenskerk wordt iedereen - dus ook ouders met kleine 
kinderen - ontvangen met Sint Maartenliedjes, is er een 
verhaal over de heilige en bij de uitgang een traktatie. 
Het einde is voorzien rond 20.00 uur.

Sint Maartenoptocht op 11 november



Iedere automobilist(-e) van 50 jaar 
of ouder wordt uitgenodigd deel 
te nemen. Deze vrijwillige rijvaar-
digheidstraining wordt gehouden 
op maandag 24 november 2008 in 
gemeente De Bilt, van 09.00 tot 12.00 
uur en bij voldoende belangstelling 
ook van 13.00 tot 16.00 uur. De loca-
tie waarin en vanwaar uit de training 
plaatsvindt is het gebouw van de 
Biltse vestiging van SWO De Zes 
Kernen De Bilt aan de Jasmijnstraat 
6 te De Bilt. De organisatie van deze 
trainingsochtend is in handen van 
de plaatselijke afdeling De Bilt van 
Veilig Verkeer Nederland, in samen-
werking met de SWO De Zes Kernen 
De Bilt en Autorijschool Doornenbal 
te Maartensdijk. 

Deelnemen - waarom? 
Hoe vaak wordt in een willekeurig 
gesprek over verkeer niet aangehaald, 

dat het goed zou zijn als iedere auto-
mobilist met regelmaat eens ‘bijge-
schoold’ zou moeten worden. Na het 
behalen van het rijbewijs heeft men 
veel rijervaring kunnen opdoen. Dit 
is een belangrijke basis om aan het 
verkeer te kunnen deelnemen. Ech-
ter, gaandeweg kunnen er ongemerkt 
foutjes in de rijstijl zijn geslopen. 
Daarnaast is het verkeersbeeld zelf 
de afgelopen twintig jaar drastisch 
veranderd. Het op de hoogte blijven 
van de verkeersregels en deze ook 
weten toe te passen, is een voor-
waarde om veilig aan het verkeer te 
kunnen (blijven) deelnemen. Vanuit 
vele organisaties wordt dan ook de 
noodzaak tot het ‘opfrissen’ van de 
kennis en kunde ingezien. Ook in 
deze gemeente wordt de daad bij het 
woord gevoegd: Iedere automobilist(-
e) vanaf 50 jaar wordt van harte 
uitgenodigd om deel te nemen aan de 

rijvaardigheidstraining, welke inzicht 
geeft in het eigen kunnen en rijge-
drag. Na afloop zal iedere cursist ‘met 
een andere kijk’ aan het verkeer gaan 
deelnemen, ongeacht of er veel of 
weinig wordt gereden. 

Inhoud en kosten 
De cursus kent de volgende onder-
delen: 
Theorie, waarin de (nieuwe) verkeers-
regels worden behandeld;  
Ogentest en eventueel gehoor- en/ of 
reactietest;  
In de eigen auto ruim een half uur 
rijden samen met een bevoegde ritad-
viseur. Na afloop ervan worden de 
bevindingen besproken. 
Tijdens de cursus en na afloop ervaart 
men dat er weer de nodige kennis is 
opgedaan. Hiervan zal iedere auto-
mobilist, die zich in de hedendaagse 
verkeersdrukte begeeft, profijt hebben. 

Voor deze leerzame ochtend betaalt 
iedere deelnemer slechts 15 euro. Na 
afloop van de opfriscursus ontvangt 
iedere cursist een certificaat en een 
boek. 

Aanmelding 
Schriftelijk, telefonisch of per e-mail 
bij de Maartensdijkse vestiging van 
de SWO, Maertensplein 96, 3738 

GR Maartensdijk, tel: 0346 214161, 
e-mail info-m@swodebilt.nl of bij het 
secretariaat van de Biltse vestiging 
van SWO De Zes Kernen De Bilt, 
Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt;  
tel. 030 2203490;  e-mail info@swo-
debilt.nl.De aanmelding sluit zodra 
het maximum aantal deelnemers is 
bereikt, doch uiterlijk op 14 novem-
ber 2008 [ HvdB] .

Vijf jaar geleden heeft Letty Berk 
uit Maartensdijk de Stichting Kiro 
opgezet. Zij trok zich het lot van 
kinderen en jongeren met een ver-
standelijke beperking aan in het arme 
Bulgarije. Vaak worden deze kinde-
ren in de steek gelaten door familie 
en voor de toekomst zijn de vooruit-
zichten bedroevend. Stichting Kiro 
werkt samen met F ICE Bulgarije, een 
belangenvereniging voor kindertehui-
zen. F ICE heeft ook contacten met de 
regering. De gezamenlijke visie is om 
het personeel dat in het kindertehuis 
werkt, op te leiden. Te denken valt 
hierbij aan scholing op het gebied van 
pedagogische- en groepsbegeleiding, 
fysiotherapie en activiteitenbegelei-
ding. Het uitgangsprincipe hierbij is 
‘anderen helpen zichzelf te helpen’.
De voorkeur wordt gegeven aan het 
aanschaffen van producten in Bulga-
rije, omdat er dan mogelijkheden zijn 
voor service en reparatie. Aankoop 
van producten ter plaatse is goed 
voor de economie van Bulgarije en de 
meeste producten zijn daar veel goed-
koper. Stichting Kiro werkt voor twee 

kindertehuizen met in totaal honderd-
vijftig kinderen en jongeren. 

Betrokken
Sonja van Eck is ook betrokken bij 
de stichting: ‘Deze zomer hebben we 
veel tijd besteed aan het informatie 
inwinnen over tweedehands in Neder-
land afgeschreven rolstoelen,die ver-
volgens in een grote loods te sor-
teren en compleet en verzendklaar 
te maken. Daarna zijn we op zoek 
gegaan naar een vervoerder die tegen 
een zo laag mogelijk tarief de rol-
stoelen en nog een paar dozen met 
speelgoed,knuffels en kleding naar 
Bulgarije zou kunnen brengen. Na 
veel telefoontjes en e-mails is dat 
gelukt en toen het mailtje binnen-
kwam met de boodschap, dat de rol-
stoelen gearriveerd waren, werd dat 
met gejuich begroet’.
Ergotherapeut marjolijn van Basten 
verklaarde zich bereid om evenals 
de anderen op eigen kosten naar Bul-
garije mee te gaan om de rolstoelen 
voor de kinderen ‘zitklaar’ te maken. 
Sonja vertelt over het mooiste en ont-

roerendste moment uit de heel drukke 
en emotionele week: ‘Dat was het 
moment, dat we bij het eerste kinder-
tehuis aankwamen en de kinderen ons 
lekker buiten in het zonnetje zittend 
in deze rolstoelen zaten op te wach-
ten. Er zijn kinderen die de gehele 
dag in bed doorbrengen of soms op 
een matras op de grond en nu kunnen 
ze worden rondgereden door het huis, 
kunnen ze van hun slaapkamer af en 
kunnen ze ook de snoezelruimte in’.

Veranderingen
Drie jaar geleden was Sonja er ook. 
Ze was toen erg geschokt door de 
soms armoedige omstandigheden 
waaronder deze kinderen moesten 
leven. Nu 3 jaar later zag ze vro-
lijke schilderingen op de wanden en 
beter geklede kinderen. De meeste 
kinderen zijn vrolijk, en vermaken 
zich met het schaarse speelgoed. De 
kinderen worden meer gestimuleerd 
om bijvoorbeeld te kleuren, of lotto 
te spelen. De Nederlanders troffen het 
die week: Het was prachtig weer en 
zodoende konden ze met eigen ogen 
waarnemen, dat bij zulke weersom-
standigheden ook de kinderen in het 
huis in Vidrare heerlijk naar buiten 
kunnen omdat ze daar een hele grote 
ruimte rond het huis hebben.
Sonja vindt het jammer dat er zo wei-
nig personeel is voor zoveel kinderen. 
In het huis in Vidrare is een psycho-
loog, een jonge vent die ontzettend 
goed met de kinderen omgaat,maar 
die is ook bezig als fysiotherapeut en 
hij is de enige psycholoog voor 78 
kinderen. Er zijn een paar kinderen 
die het nivo hebben, dat zij onderwijs 
kunnen volgen. Die kinderen kunnen 
alleen maar bij hun huiswerk gehol-
pen worden, wanneer hun verzorgster 
toevallig even tijd heeft.

1200 meter 
Het andere huis staat in Djurkovo, Het 
huis staat 1200 meter hoog in de ber-
gen en is alleen maar te bereiken via 
een vervelende, steile weg met een 
slecht wegdek. Voor mensen, die snel 
wagenziek zijn echt geen pretje. Het 
huis is groot en er is genoeg ruimte 
voor alle kinderen, maar helaas is de 
buitenplaats heel slecht. Kiro hoopt 
dat in het voorjaar de speelplaats 
opgeknapt wordt. Er moet een hele 
nieuwe vloer komen, die eerst moet 
worden geë galiseerd. Dan pas kunnen 
de kinderen naar buiten en kunnen er 
ook speeltoestellen kunnen worden 
geplaatst. Dat is voor dit jaar de grote 
opdracht waarvoor Kiro zich gesteld 
ziet, die veel geld kost.

Netvlies
Bij Sonja zijn er steeds een paar kin-
deren, die telkens door haar hoofd 
gaan en op het netvlies blijven plak-
ken. Ze vertelt van een jongen met erg 
vergroeid hoofd ,die heel stil zat en zo 
ontzettend blij werd van 1 ballon en 
van de meisjestweeling van 18 jaar, 
volkomen vergroeid, in hun vroegste 
jeugd ernstig ondervoed waardoor 

ze er nu uitzien alsof ze 3 jaar oud 
zijn. Zij zitten alleen maar stijf tegen 
elkaar aangeleund,de een steeds heel 
verdrietig en huilend. Eigenlijk weet 
niemand precies de beste manier voor 
ondersteunende begeleiding. Ze zijn 
zo broos en mager,dat geen enkel 
therapie zou kunnen helpen.

Veel
Er is nog veel te doen voor de mensen 
van Kiro en er moeten tal van nieuwe 
dingen komen: fornuizen, dekens, 
lakens en nog meer cursussen voor 
het personeel. Kortom, teveel om op 
te noemen. Sonja vindt wel, dat het 
initiatief van Letty van 5 jaar gele-
den al tot veel verbeteringen heeft 
geleid: ‘We hebben al veel kunnen 
doen en hopelijk kunnen we nog veel 
meer met heel veel hulp van nog veel 
meer donoren, die moeten weten dat 
elke euro ook daadwerkelijk besteed 
wordt. Er blijft niets aan welke strijk-
stok dan ook hangen. Alles wordt 
vooraf geoffreerd en de besteding 
wordt gecheckt aan de hand van de 
officië le aankoopnota’s.
Voor verdere informatie zie website 
www.stichtingkiro.nl. 
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N og veel te doen voor K iro
door Henk van de B unt

In de laatste week van oktober zijn Letty Berk, Sonja van E ck en Marjolijn van Basten naar Bulgarije 
geweest. E lk jaar bezoekt Letty , vaak vergezeld door anderen namens de stichting, waarvoor het echtpaar 

Berk en vele andere vrijwilligers zich inzetten, een aantal kindertehuizen. De stichting ontvangt geen 
subsidies en is aangewezen op giften van organisaties en particulieren. 

Zaterdag 8 november wordt er in de Groene Daan in Groenekan van 11.00 
tot 16.00 uur een kunst- en cadeaumarkt gehouden. De kunstvoorwerpen en 
cadeautjes zijn belangeloos beschikbaar gesteld en de volledige opbrengst 
gaat naar de Stichting Kiro. Deze stichting zet zich in om de situatie voor 
kinderen met een verstandelijke beperking in Bulgarije te verbeteren.‘ Dat was het moment, dat we bij het kindertehuis aankwamen en de kinderen 

ons buiten in het zonnetje zittend in deze rolstoelen zaten op te wac hten’ .

Het initiatief van L etty  B erk van 5 jaar geleden heeft al tot veel verbeteringen 
geleid. E r is nog veel geld en hulp nodig voor veel andere dingen.

Opfriscursus voor automobilisten 50 + + +
Wanneer men al jarenlang autorijdt, staat men er niet meer bij stil hoe belangrijk het is de vaardigheid door 
oefening op peil te houden. Om de kennis als automobilist even ‘op te frissen’ en op de hoogte te blijven van 
de laatste ontwikkelingen in het verkeersbeeld en de regelgeving wordt in deze gemeente een ‘opfriscursus’ 

voor automobilisten gegeven ( ook wel bekend onder ‘BR OE M’) . 

Autorijsc hool Doornenbal te M aartensdijk is medeorganisator van en betrok-
ken bij de trainingsoc htend voor automobilisten van 50 jaar of ouder.
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Het werk van de Van Vlaardingens 
laat zich het best omschrijven als 
naturalistisch - impressionistisch. In 
het boek zijn veel schilderijen afge-
beeld die zijn geschilderd in Gooi- en 
Vechtstreek. Kortenhoef en het plas-
sengebied waren voor Jan en Cle-
ment en zijn voor Dick nog steeds 
geliefde oorden die volop inspireren 
tot werken ' en plein air'  (in de buiten-
lucht). De kunstschilderfamilie Van 
Vlaardingen vestigde zich kort voor 
de Tweede Wereldoorlog in het Gooi. 
Zij schilderden veelal naar- en in de 
natuur. In de wijde omgeving van 
Hilversum, Kortenhoef, Laren, Soest, 
het Vechtgebied, Loosdrecht en de 
bossen van de Lage Vuursche vonden 
zij inspiratie voor het maken van vele 
prachtige landschappen. 

Grondlegger
De grondlegger van de kunstschilder-
familie Van Vlaardingen, trouwde in 
1912 in zijn geboorteplaats Zwolle 
met Charlotte Josephine Dellen. Uit 
dit huwelijk werden zeven kinderen 
geboren. De zonen Johannes Martinus 
(Jan), geboren in 1913 in Zwolle en 
Clement, geboren in 1916 in Zwart-
sluis werden ook kunstschilder. Zij 
werden in de schilderkunst ingewijd 
door hun vader Derk, die zelf les had 
gehad van Otto Eerelman. Dit jaar 
(2008) is het honderd jaar geleden dat 
Derk, de grondlegger van deze kunst-
schilderfamilie, zich volledig op de 
schilderskunst ging toeleggen. Naar 
aanleiding hiervan is het boek ‘100 
jaar kunstschilders Van Vlaardingen’ 
door kleinzoon Dick van Vlaardingen 
uitgegeven.

Dick
Dick van Vlaardingen (1947) kreeg op 
jonge leeftijd de eerste schildersles-
sen van zijn vader Jan en huisvriend 
Marie Henri Mackenzie. Eind jaren 
zestig, begin jaren zeventig van de 
vorige eeuw volgden lessen van oom 
Clement. Na vijf jaar intensieve bege-
leiding heeft Dick zich zelf verder 
ontwikkeld. Hij werkte aanvankelijk 
in een klein atelier achter de boerde-
rij in Maartensdijk (1970 - 1981) en 

vervolgens in het atelier, zoals dat is 
ingericht in het kerkje naast de boer-
derij. In het prachtige boek, dat ter 
gelegenheid van een eeuw Van Vlaar-
dingen is uitgegeven staan uitvoerige 
autobiografische verkenningen van 
Dick van Vlaardingen. Hoe hij zich al 
vanaf zijn vroege jeugd aangetrokken 
voelde tot de schilderskunst en welke 
invloed met name zijn grootvader, 
vader en oom daarop hebben gehad. 
Verhalen over zijn eerste veldezel en 
de invloed van water en ruimte op 
zijn ontwikkeling als kunstschilder: 
‘Dat mag geen wonder heten. We 
zaten altijd op of aan het water’. 

Canada
Midden jaren zestig ontmoette hij zijn 
vrouw Y vonne. Ze vertrokken voor 
onbepaalde tijd naar Canada, waar 
een vriendin van Y vonne woonde. 
‘Mijn vader gaf me niet alleen de raad 
om schilderijen mee te nemen, hij gaf 
ze ons ook mee. Die kun je verkopen, 
zodat je in ieder geval geld genoeg 
hebt voor de terugreis, mocht het toch 
tegenvallen. Iets waardevollers had 
hij ons niet kunnen geven’. 

E en geschenk uit de hemel
‘In 1981 gebeurde er iets bijzonders. 
Het kerkje naast ons Maartensdijkse 
boerderijtje kwam in de verkoop. Dat 
was de mooiste plek, die ik mij maar 
wensen kon om een atelier in te rich-
ten. En pal naast de deur. Bovendien 
was er voldoende ruimte om er het 
familiemuseum te huisvesten’. Na 
een jaar grondig verbouwen was het 
klaar. De opening van de galerie in 
1983 werd verricht door acteur Henk 
van Ulsen. De toenmalige gemeente 
Maartensdijk kocht tijdens de ope-
ningstentoonstelling twee werken 
voor de raadszaal. In de jaren daarna 
is een aantal exposities geopend door 
de schoonvader van Dick van Vlaar-
dingen: Kees Ritman. Hij was een 
virtuoos componist, violist en con-
certpianist

T ijdgenoten
In het boek is eveneens aandacht 
besteed aan streek- en tijdgenoten, 

zoals M.H. Mackenzie, Stephan Kip, 
Jan Rijlaarsdam, F rits Hes, Roel 
Wildeboer, Jan den Hengst en vele 
anderen. Bovendien zijn schilderijen 
opgenomen uit de familiecollectie, 
met werk van onder andere Arthur 
Briet, F edor van Kregten, Hendrik 
Valkenburg, Johannes Korthals en 
Arie Zwart. Aan de verschijning van 
het boek is een tentoonstelling gekop-

peld die loopt van 8 november tot en 
met 28 december a.s. Openingstijden 
zijn zaterdag en zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur. Het boek ' 100 jaar 
kunstschilders Van Vlaardingen'  is 
verkrijgbaar tijdens de tentoonstel-
ling. Het atelier-galerie-familiemu-
seum Van Vlaardingen is gelegen 
aan   Dorpsweg 198, 3738 CL Maar-
tensdijk. 

100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen
door Henk van de B unt

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Derk van Vlaardingen zijn carriè re begon als kunstschilder. 
T wee van zijn zoons, Jan  en Clement, werden ook kunstschilder. Maartensdijker Dick van Vlaardingen, 

de derde generatie, besloot als hommage aan zijn familie een boek uit te geven, getiteld 
' 100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen' . 

Dic k van V laardingen:  ‘ Dat was de mooiste plek, die ik mij maar wensen kon 
om een atelier in te ric hten’ .

E c htgenote en galeriehoudster Y von-
ne van V laardingen-R itman verwel-
komt u graag op de tentoonstelling 
van 8 november tot en met 28 dec em-
ber 2008. 

Dic k van V laardingen naast ‘ V oor de wind op de finish af ’ ( O lie op doek, 
50x 60 c m) . Dit sc hilderij siert ook de omslag van het boek’ 100 jaar kunst-
sc hilders V an V laardingen’ .

De belangrijkste taak van het NBG is de verspreiding 
van Bijbels en daaraan gekoppeld het verspreiden van 
studieboeken over het geloof en de verhalen in de Bijbel. 
Via de Bijbel10daagse wil het NBG jaarlijks nadruk leg-
gen op hun werk in de wereld.

De Barmhartige Samaritaan
Burgemeester Arjen Gerritsen las het verhaal over de 
barmhartige Samaritaan voor uit de NBG’51 vertaling. 
‘Het verhaal gaat over de praktische toepassing van het 
gebod je naaste lief te hebben als jezelf. In deze gelijke-
nis is die naaste ook nog eens een kwetsbaar iemand 
die geheel anders is dan jezelf en een geheel andere 
achtergrond heeft dan jezelf hebt. Deze gelijkenis toont 
ons dat het bij onze omgang met de ander gaat om wat 
je doet, niet om wat je bent. In die zin bevat dit Bijbel-
gedeelte een universele opdracht en dat maakt het zo 
aansprekend’. 

China
Na de pauze vertelde Ruud Blom, NBG medewerker, 
enthousiast over het werk dat het NBG verricht, met name 
de werkwijze in China werd extra belicht. Het vertelde 
dat er in China na de Culturele Revolutie enorm veel van 
de 1.300.000.000 inwoners belangstelling hadden/ kregen 
voor het Christelijk geloof. Vijf procent van de Chinezen 
is inmiddels Christen: het lijkt niet veel, maar dat gaat 
toch om 70 miljoen mensen. Deze mensen wilden graag 

meer weten en in 1988 mocht de Bijbel, weliswaar geli-
miteerd, gedrukt en verspreid worden. Ook al kunnen 
veel Chinezen niet of slechts moeizaam lezen, ze willen 
toch graag een Bijbel bezitten. Het lezen in China is 
moeilijk omdat de Chinese taal, niet zoals bij ons uit 26 
letters bestaat maar uit maar liefst 50.000 tekens. Om die 
allemaal te kennen is veel studie nodig en dat is lang niet 
bereikbaar voor iedereen. De Bijbeldrukkerij in China 
is de grootste drukkerij ter wereld en is in staat om elke 
seconde een hele Bijbel te drukken. In totaal zijn er nu 
al 50 miljoen Bijbels gedrukt in China. Er is op korte 
termijn nog minstens vraag naar 40 miljoen Bijbels. 
Sinds 1996 wordt er ook een Bijbel in braille gedrukt. 
Wereldwijd leven 8 miljoen blinde mensen waarvan er 
18%  in China woont, dat zijn bijna anderhalf miljoen 
mensen. Bijzonder is dat de braille-Bijbel in China tot 
stand is gekomen door het werk van veel blinde mensen 
zelf. Normaal gesproken is dat in China ondenkbaar want 
gehandicapten mogen daar niet werken.

Actie Bijbels voor China
Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan sluit aan bij 
de actie van het NBG voor Bijbels voor China. Via de 
Bijbel wil het NBG een levensstijl voor barmhartigheid 
doorgeven. Aan het eind van de avond volgde een col-
lecte voor deze actie. Het is ook mogelijk om een bedrag 
over te maken op giro 44000 ten name van NBG Haar-
lem onder vermelding van ‘China’. 

Interessante Bijbelavond in Westbroek
door M arijke Drieenhuizen

Drieë ndertig geï nteresseerden, voornamelijk Westbroekers, hebben afgelopen week de Bijbelavond 
bezocht die georganiseerd was door de Werkgroep Groot De Bilt van het N ederlandsBijbelGenootschap 

in het kader van de jaarlijkse Bijbel10daagse. 

B urgemeester Arjen Gerritsen las het verhaal over de barmhartige Sam aritaan. N aar zijn mening bevat dit B ijbel-
gedeelte een universele opdrac ht en dat maakt het zo aansprekend. 



€ 45,-. Tel. 0346-281316

Grenen salontafel met lade 
120x80x44. € 10,-. F ö hn +  
strijkbout. € 10,-. Tel. 0346-
212249.

Te koop kunstboom 180 cm +  
verl +  ballen zilver en paars. 
Zeer mooie boom. € 40,-. Tel. 
06-28101011

Hanglamp brons met wit glas. 

€ 20,-. Commode antiek grenen. 

€ 40,-. Tel. 0346-211678

Miskoop, leuke bruine laarzen. 
Nieuw maat 38. € 17,50. Skates 
maat 41 z.g.a.n. € 7,50. Tel. 
213501

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

BAKKERIJ BOS vraagt een 
chauffeur voor de zaterdagoch-
tend. Bel 0346-211235

DE HOUTF ABRIEK, 
Westbroek is op zoek naar een 
financieel administratief mede-
werker (m/ v) voor 16 - 20 uur. 
Bel 0346-282663. Zie voor 
meer info de advertentie elders 
in de krant.

Lokale dame die elke 
di- of do middag 3 uur wil 
SCHOONMAKEN: stofzgn, 
badk, wc, ramen etc. Tel. 
06-53178053

HULP in de huishouding 2 à  3 
uur per week in Maartensdijk. 
Tel. 06-11440497

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

Wilt u zichzelf ook kunnen red-
den in het buitenland?  Kom dan 
naar Westbroek voor 10 con-
versatielessen ENGELS op de 
woensdagochtend. Min. 6 per-
sonen max. 12. We beginnen in 
januari 2009. Tel: 035-6247673 
of 0346-282202

F IE T S SE R VICE  CE N T R U M MAAR T E N  V. DIJ K
GR U T T OLAAN  18  T el.0346-212267
Geopend:  Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

H oveniersbedijf 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 R ose - Maartensdijk. T el. 
06-5 4967 98 5

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

In De Zilverkamer vindt u een uitgebreide collectie oud en antiek 
zilver, waaronder fotolijstjes, kandelaars, manden, (dien)bestek, 
taartscheppen, vorkjes, lepeltjes, dienbladen …
Iedere woensdag geopend, overige dagen open op afspraak.
De Zilverkamer, Kastanjelaan 3-B, Groenekan, 06-42223747.
www.dezilverkamer.nl

MAAR T E N SDIJ K  –  CE N T R U M
Speels ingedeeld vrijstaand woonhuis met inpandige garage en 
ruim 600m2 grond
Vraagprijs €  448.000 kk. Voor meer info Burgersdijk NVM-
makelaars telefoon 030-2287611
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TRAPLIF T trap m. 2 kw. 
0,86x2,19 hoog 2,8m. 
Maartensdijk, Distelvink 9 te 
bevragen 0318-637679. (Ede)

Dames en Heren gietsen. 
€ 50,-. Rollators vanaf € 35,-. 
Toiletverhogers vanaf. € 15,-
. Badplank. € 15,-.Opklapbare 
en vaste douche stoelen. € 50,-. 
Tel. 0346-211930

Handgrepen vanaf € 5,-. 
Looprek. € 15,-. Lichtgewicht 
verstelbare wandelstok. € 10,-
. Po-stoel. € 50,-. Opklapbare 
toiletbeugels. € 15,- p.s. Tel. 
0346-211930

2 houten tafeltjes 1 63x33x40. 
1 Rond 53x35 cm. Beide met 
2 tableaus. € 10,- p.s. Samen 
€1 5,-. Tel. 0346-212492

Kamerplant sansevieria laag. 
€ 2,-. “ Banarama”  (soort 
banaan) potbr. 23 hoogte 50 
cm. € 2,50. Tel. 0346-212492

1 Stuurtas (fiets) +  bevestiging 
+  kaartleesm. AGU zw. weinig 
gebr. € 8,50 p.s. Kunstschaatsen 
wit, mt. 37. € 5,-. Tel. 0346-
212492

Barbie toilettafel +  krukje. 
€ 10,-. Barbie wastafelmeubel 
+  stoeltje. € 10,-. Serveertafel 
met 2 kop en schoteltjes. € 5,-. 
Z.g.a.n. Tel. 06-54665050

Poppenhaardroogkap met 
stoeltje. Werkt op batt. € 5,-. 
Poppenfö hn. € 3,50. poppen 
opmaakhoofd met wastafel met 
douche 36 cm. breed. € 7,50. 
Tel. 06-54665050

Mooie nieuwe jongens pop. 
€ 10,-. Prachtig blank hou-
ten hobbelpaard is nieuw 
€ 25,-. Barbie Porsche als 
nieuw. 52x25cm. € 17,50. Tel. 
06-54665050

Gratis op te halen: 2 dozen met 
vliegtuigboeken, foto’s, postze-
gels, ed. Tel. 0346-212227

Blije bij haarwokkel met licht 
en geluid. € 2,50. www.vonn.nl 
hobby, speelgoed, inkt en nog 
veel meer! !

Vuilniszak vol met bambino 
bouwstenen +  grondplaten en 
bouwvoorbeelden. € 10,-. Tel. 
06-47097451/ 06-42337930

Haardombouw 1,05x1,15x0,26 
+  electr. sfeerkachel compl. 

T e koop aangeboden

N ootjes

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

1. niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels, 
 de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis! ), 1-koloms advertentie.
2. 1-koloms advertenties met 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

P ersoneel aangeboden

P ersoneel gevraagd

Diversen 

T e koop gevraagd

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

VERLOREN op 24/ 10 mos-
groene portem. Graag retour. 
Tel. 06-46041592. Beloning!

REMEDIAL TEACHER
Gezichtslaan 54, Bilthoven.
Voor basisschoolleerlingen
die iets extra’s nodig hebben.
Info: Alice van Leeuwen
leeuwenbrink@casema.nl
Tel. 030-2284501
Bevoegd en jaren ervaring.

BETTY ' S CORNER!  een goed 
adres voor uw haar!
Elke vrijdag en zaterdag in 
Maartensdijk.
Bel voor een afspraak: 
06-33722022.
Zorg voor uw haar!

Bianca voor uw NAGELS!  Bel 
06-14433481

SAX OF OON en KLARINET 
privé les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring,
t: 0655891237

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

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

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

Mandala workshop
Op zondag 9 november geven twee enthousiaste vrijwilligsters een mandala 
workshop. Hier kan men kennismaken met de mandala. De zaal is open vanaf 
13.30 uur, de workshop is van 14.00 tot 16.00 uur. Het doel van een mandala 
te tekenen is om je te ontspannen en je eigen creativiteit te ontplooien. Deze 
gezellige middag kost u 3,50 euro inclusief koffie/ thee. Gaarne vooraf aanmel-
den. Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2, tel. 030 2201702, info@
buurtwerkdebilt.nl 

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

Spelletjesmiddag Sojos
Op de woensdag 5 november zijn alle basisschool-
kinderen vanaf 6 jaar weer welkom op de tweewe-
kelijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. 
Er wordt uiteraard weer een superleuk programma 
aangeboden door Hassan en zijn enthousiaste vrij-
willigers. Deelname aan de middag, die duurt van 
14.00 tot 16.00 uur is gratis. Op woensdag 19 nov. 
is de erop volgende spelletjesmiddag.

Sportbus 
Aanstaande donderdag 6 november zal de sportbus 
van ‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neer-
strijken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan 
tussen 15.15 uur en 17.00 uur. De sportbus bevat 
allerlei spelmaterialen die door de kinderen en de 
oudere jeugd gratis en onder begeleiding van vrij-
willigers gebruikt kunnen worden.

Vrijdag geen inloop
In verband met een gezamenlijke medewerkerdag 
van Sojos en ‘t Hoekie - in het kader van de komen-
de fusie tussen beide partijen - is er op vrijdag 7 
november de hele dag geen inloop in Sojos.

IVN  natuurwandeling:  de 
magie van diersporen…

Zondag 9 oktober om 14.00 staan natuurgidsen van IVN Eemland klaar voor 
een bijzondere tocht door de natuur. ‘De sporen die dieren achterlaten’ is dit 
keer het thema. De wandeling begint op het parkeerterrein van dagrecreatieter-
rein Drakensteijn in Lage Vuursche. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur 
en ook voor kinderen zijn sporen een bron van interesse!  Aanmelding vooraf 
is niet nodig en aan deze reguliere natuurwandelingen met het IVN zijn geen 
deelnemerskosten verbonden. 

Sporen… je vindt ze in alle maten en vormen. Krabsporen, eetsporen, poep, 
pootafdrukken, veegsporen, afgekloven boomstammetjes of dennenappels, het 
is te veel om op te noemen. Als je er oog voor hebt, valt er veel te ontdekken, en 
in elk jaargetijde. Heel vaak valt goed te herleiden welk dier langs is geweest. 
Een plek met veel veren: een plukplaats. Was de dader een vos of een havik?  Je 
kunt het zien… Laten we het samen gaan ontdekken!  Het gebied waar de tocht 
plaatsvindt, is redelijk goed begaanbaar. Parkeerruimte is voldoende voorhan-
den. De tocht is tevens geschikt voor gehandicapten. Meer informatie over deze 
activiteit is te verkrijgen bij Joop Steenbrink (033-2588320) of door een e-mail 
te sturen naar wandelingen@ivn-eemland.nl. 
Ook voor groepen zijn gegidste wandelingen mogelijk, tegen een kleine vergoe-
ding. Minimaal twee weken van te voren aanmelden is gewenst.

Sint Maarten
kindervoorstelling

Het Utrechts landschap organiseert een speciale 
Sint Maarten kindervoorstelling: ‘Het lichtje voor 
de winter’, gespeeld door schimmentheater ‘Licht 
in het Donker’!  Het verhaal gaat over de traditie 
rond Sint Maarten op 11 november: wie was Sint 
Maarten, waarom ga je met een lichtje langs de 
deuren en wat kan er dan gebeuren…?  Prachtige 
schimmen, levende muziek, een verrassend kijk- en 
luisterspel. En maak daarna je eigen Sint Maar-
tenlantaarn en speel zelf schimmentheater!  Op 
zaterdag 8 november van 14.00 tot 16.00 uur, voor 
kinderen van 5 tot 10 jaar. Locatie: Bezoekerscen-
trum Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6, De Bilt. 
Kosten: 7 euro per persoon. Reserveren gewenst: 
via tel. 030 2205340 of tel 030-691329. Voor meer 
informatie www.utrechtslandschap.nl.
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In de loop van de middag arriveer-
den de jonge spelers van ‘Het ande-
re Oranje’ in de kantine van SVM, 
samen met de staf, een behoorlijk 
aantal begeleidende officials, inclu-
sief twee trainers en twee fysiothera-
peuten. ‘Stichting Promotie en Ont-
wikkeling ID Voetbal’, waarbij ID 
staat voor Intellectual Disabillity, zet 
zich in voor jongeren die moeilijk 
kunnen leren, vaak een achterstand 
hebben op de arbeidsmarkt en hun 
opleiding volgen op Scholen voor 
Praktijkonderwijs. Die scholen spe-

len in competitieverband voetbal. De 
beste spelers worden geselecteerd 
en komen zo in ‘Het Nederlands 
ID-voetbalelftal’. Dit team wordt na 
diverse voorselecties samengesteld en 
vertegenwoordigt ons land als ‘Het 
Andere Oranje’ in binnen- en buiten-
land. Zij spelen tegen landen die ook 
zo’n elftal hebben. 

K ampioenschappen
Een aantal van de jongens in het 
ID elftal speelt ook bij Nederlandse 
profclubs. Het ID elftal zelf speelt 

oefenwedstrijden tegen KNVB-ama-
teurclubs en betaalde voetbalorgani-
saties. Het neemt deel aan de Euro-
pese- en wereldkampioenschappen en 
speelt ter voorbereiding een aantal 
oefeninterlandwedstrijden. Het elftal 
staat bekend als een van de sterkste 
landen ter wereld. Het werd drie maal 
Europees kampioen en twee maal 
Vice-Wereldkampioen. Jongstleden 
woensdag startte deze sterke formatie 
dus tegen een samengesteld team uit 
het eerste en tweede elftal van SVM, 
genaamd ‘Het Belofteteam’. Maar-
tensdijker Hans Nauta, teammanager 
van SVM 1 en 2 en binnenkort pen-
ningmeester van de club, is tevens 
secretaris van de Stichting ID voetbal 
en zo kwam de afspraak voor deze 
wedstrijd tot stand.

Compliment
Natuurlijk werd er die middag getraind 
op het nieuwe kunstgrasveld. Bonds-
coach en trainer van het ID voetbal-
team René Bouma, schalde luid en 
duidelijk zijn commando’s. Het zag 
er goed uit. Vanaf vijf uur werd er in 
de kantine door allen genoeglijk een 
lichte maaltijd genuttigd. 

De wedstrijd begon om 19.00 uur 
op het grasveld voor de kantine. Het 
werd een leuke pot tot plezier van 
een flink aantal toeschouwers langs 

de lijn. Het belofteteam van SVM 
startte onmiddellijk de aanval. Daar 
moest Het Andere Oranje even aan 
wennen. Maar al snel werden daarna 
de rollen omgedraaid en voor de rust 
stond het 4-1 voor de gasten, waarvan 
de spelers elkaar beter vonden dan de 
SVM-ers. Dat is geen wonder als je 

de reputatie van het ID-elftal kent. Na 
de rust liep Oranje gestaag uit, maar 
toch lukte het de thuisclub ook nog 
een paar maal te scoren, waaronder 
door een strafschop. De eindstand 
werd 7-4 voor ‘Het Andere Oranje’. 
Eigenlijk best een compliment voor 
‘Het belofteteam’.

‘H et Andere Oranje’ 
wint van ‘SVM Belofteteam’

door K ees P ijpers

Vorige week woensdag speelde een samengesteld SVM elftal tegen ‘H et Andere Oranje’, een team van
jongeren met een verstandelijke beperking. H et werd een leuke pot met flinke cijfers. 

E r werd die middag ook getraind op het nieuwe kunstgrasveld. B ondsc oac h 
en trainer van het I D voetbalteam R ené  B ouma, sc halde luid en duidelijk zijn 
c ommando’ s.

V anaf vijf uur werd er in de kantine door allen genoeglijk een lic hte maaltijd 
genuttigd.

Door de vele blessures had trainer 
Ibrahim Evre een aantal jeugdspelers 
geleend van jeugdtrainer Van Dron-
kelaar. Het team A1-junioren van 
de voormalige hoofdtrainer telt een 
aantal talenten, die op termijn een 
goede kans maken om in de hoofd-
macht van SVM te spelen. Zaterdag 
kregen zij vast een voorproefje. De 
A1 hoefde zelf niet te voetballen, 
zodat Tom Jansen, Mike de Kok en 
Jeroen Geurtsen hun debuut kregen 
in het eerste. In de kleedkamer zaten 
ze al - uiterlijk zonder zenuwen - te 
popelen om het veld op te gaan. 
Trainer Evre gaf hen mee vooral 
onbevangen te spelen en vooral net 
te doen alsof zij in hun eigen jeug-
delftal voetbalden. Evre benadrukte 
voor de rest het belang van de wed-
strijd. Ook CDN maakt een slecht 
seizoen door. Bij winst zou SVM de 
spreekwoordelijke rode lantaarn aan 
de Driebergenaren overgeven maar 
bij verlies zou het perspectief voor 
SVM uitzichtloos worden. 

E nthousiast begin.
SVM ging van kiet af aan enthou-
siast van start. Er werd gelijk druk 
gezet op de verdediging van CDN, 
die vanaf het begin moeite had met 
de snelle Henri Stone. SVM had 
binnen tien minuten al twee goede 
kansen. Jeugdspeler Tom Jansen, 
die de afwezige Marco Willemse 
in de spits verving, had tweemaal 

de mogelijkheid om SVM op een 
vroege voorsprong te brengen. 
Helaas miste hij, maar SVM had 
zijn visitekaartje afgegeven. In de 
15de minuut was het toch raak voor 
SVM. Uit een assist van Henri Stone 
kon linksbuiten Mike de Kok de 1-0 
intikken.

Inzakken 
Na de voorsprong zakte SVM wat 
in. De ploeg was een voorsprong 
niet gewend en wilde koste wat kost 
de voorsprong vasthouden. In plaats 
van door te drukken en gebruik te 
maken van de snelle voorhoede gaf 
SVM CDN de ruimte om te voet-
ballen. Gelukkig heeft CDN een 
matig elftal en maakte daardoor 
geen gebruik van verkregen ruimte. 
Een paar keer werd van afstand op 
het SVM-doel geschoten maar kee-
per Richard de Groot liet zich niet 
verrassen.

Meer druk 
In de rust gaf Evre de spelers de 
opdracht meer druk te gaan zetten en 
CDN zoveel mogelijk op eigen helft 
te houden. Maar vooral om gebruik 
te maken van de snelheid van de 
spitsen, want daar lag zaterdag de 
kracht van SVM. Dat lukte goed. 
Doordat CDN op eigen helft werd 
aangepakt ontstonden er achterin 
nauwelijks problemen voor SVM. 
Een compliment dient gemaakt te 

worden voor Rik Vos, die al vroeg 
in de wedstrijd de geblesseerde 
laatste man Michel van de Goede 
verving. De vaak impulsieve Vos 
behield deze keer de rust en hield 
als laatste man het overzicht. Toch 
bleef het spannend, omdat de voor-
sprong voor SVM nog steeds mini-
maal was. CDN creë erde geen grote 
kansen, maar een ongelukje zit in 
een klein hoekje. Gelukkig voor de 
Maartensdijkers scoorde jonkie De 
Kok in de slotfase zijn tweede tref-
fer en werd daarmee the Man of the 
Match. Opnieuw was Henri Stone 
de aangever.

Vreugdedans
De verdiende winst leidde in de 
kleedkamer tot een heuse vreugde-
dans op de meegenomen housemu-
ziek. Het leven zag er weer even 
rooskleurig uit voor de Maartensdij-
kers. Teruggekeerd in de SVM-kan-
tine hadden de jeugdspelers terecht 
het grootste woord. Zij waren een 
ervaring rijker en mochten van 
de gevestigde orde even naast de 
schoenen lopen. De laatste plaats 
was overgedaan aan CDN en vol-
gende week is er opnieuw een kans 
om minimaal een plaatsje te stijgen 
op de ladder. In Maartensdijk komt 
Benschop op bezoek. De ploeg uit 
de gelijknamige plaats staat een 
puntje boven SVM. De wedstrijd 
begint zoals altijd om 14.30 uur. 

E indelijk winst voor SVM
SVM heeft afgelopen zaterdag de uitwedstrijd tegen CDN  met 2-0 gewonnen. Daardoor zijn 

de Maartensdijkers eindelijk verlost van die vervelende laatste plaats.

Salvobeloften winnen 
van Omniworld

De Salvo meiden hebben de nederlaag van twee weken geleden goed ver-
werkt. Het jeugdige team van het bezoekende Omniworld uit Almere had 
onvoldoende kwaliteit in huis om Salvo echt te bedreigen. Ook nu ging weer 
op dat imponerend inslaan niets zegt over de werkelijke kwaliteiten van een 
team. Het talentvolle en jeugdige team van Omniworld liet zien dat zij al 
veel op aanval hebben getraind. De passing echter was nog onder de maat 
waardoor Salvo met servicedruk het aanvalsspel van de tegenstander goed 
kon ontregelen. Alleen in de derde set ontsnapte Salvo aan setverlies door 
een knappe serviceserie van Anique Diepeveen. De eerste twee sets werd 
al snel duidelijk dat er een team in opleiding stond die nog erg veel moeten 
leren. Door hard te serveren was het stoppen niet goed verzorgd en werd 
er zeer eenzijdig aangevallen door de tegenstander. Salvo kon zich daar 
goed op instellen en door goed verdedigen de aanval overnemen. Met name 
Suzanne Blaak en Marit van Ee scoorden veelvuldig. De beide eerste sets 
werden gewonnen met resp. 25-19 en 25-16. De derde set waren de tegen-
standers gelijkwaardig en konden bijna voor een verrassing zorgen. Door 
sterk serveren en een soms ijzersterk blok kwamen zij zelfs op een 19-23 
voorsprong. Toch wist Salvo het tij nog te keren en de set naar zich toe te 
trekken met 25-23. Dit verlies was de nekslag voor de Almeerse dames. Zij 
waren onzeker geworden, maakten veel fouten en waren niet meer in staat 
om het Salvo nog moeilijk te maken. Alle speelsters van Salvo scoorden 
hun punten en wonnen de vierde set eenvoudig met 25-15. Volgende week 
spelen de Salvobeloften om 14.30 uur in Amersfoort tegen Keistad. 

K laverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 7 novem-
ber kunt u weer klaverjassen bij 
SVM. In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem in 
Maartensdijk bent u van harte wel-
kom. 
Het klaverjassen begint om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 kunt u 
een lot kopen.

T wirlers succesvol
Het wedstrijdseizoen is door de twirlers van Gymma met goede resultaten 
afgesloten. Laura F loor wist in de Basic-strut competitie de derde plaats te 
bemachtigen. Natasja Wajer wist met haar routine op muziek van Happy 
F eet de jury te overtuigen van haar kunnen. Zij werd beloond met een mooie 
tweede plaats. Anouk de Graaf voerde voor het laatst ‘Belle en het Beest’ 
op. Zij werd beloond met een prachtige tweede plaats. De twirlers oefenen 
iedere woensdag vanaf 18.30 uur in de theaterzaal van De Vierstee. 

Voor informatie: Lieneke Geurtsen (tel. 0346 214382) of Wilma van Eyme-
ren (tel. 0346 553392).
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De Berg en Boschschool, voorheen 
een school voor langdurig zieke kin-
deren, heeft zich gespecialiseerd tot 
een school voor leerlingen met een 
vorm van autisme. De school, met 
in totaal 450 leerlingen, heeft twee 
afdelingen: speciaal onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs. Het 
onderwijs is diplomagericht. Sinds dit 
schooljaar heeft de school twee loca-
ties in Bilthoven, een in Houten en 
een in Hollandsche Rading. De loca-
tie in Hollandsche Rading is geves-

tigd op het terrein van Jeugdhulp De 
Rading aan de Karnemelksweg. De 
daar voorheen gevestigde school De 
Hertenkamp is met ingang van dit 
schooljaar verplaatst naar Utrecht. 

N ieuwe inzichten
De Berg en Boschschool is diplo-
magericht en dat is ook niet een 
probleem. Wel het traject dat daarna 
komt: de echte wereld. Veel leerlin-
gen liepen de afgelopen schooljaren 
na het behalen van hun diploma vast 

omdat het ze, vanwege hun autisme, 
ontbrak aan praktische levenvaardig-
heden. Het gelukte de jongeren vaak 
niet om een vervolgopleiding te vol-
gen, een baan te krijgen of te behou-
den. De school heeft daarom een visie 
en plan ontwikkeld gericht op de 
noodzakelijke levensvaardigheden en 
heeft voor de uitwerking van het pro-
ject, naast geld van de gemeente De 
Bilt, ook een ESF (Europese) subsi-
die ontvangen. Afgelopen schooljaar 
hebben 46 leerlingen hun middel-
bare schooldiploma behaald. Slechts 
8 leerlingen zijn doorgegaan naar het 
vervolgonderwijs. De overige leer-
lingen tussen 16 en 23 jaar nemen nu 
deel aan het nieuwe project waarbij 
onderwijs en jeugdzorg hand in hand 
gaan. Door de unieke samenwerking 
tussen onderwijs en jeugdzorg wordt 
deze leerlingen een perspectief gebo-
den op hun toekomst. Naast deze 
groep leerlingen is er ook plaats voor 
leerlingen met een autistische stoor-
nis die uitvallen zijn in het reguliere 
onderwijs. In totaal biedt de school 
plaats aan 60 leerlingen. 

Levensvaardigheden
De 60 leerlingen krijgen naast regu-
liere onderwijs ook veel les in sociale 
en levensvaardigheden. Maria Bol-

scher, orthopedagoog aan de Berg en 
Boschschool: ‘Veel leerlingen weten 
zelf waar hun tekortkomingen liggen 
en willen daar hard aan werken. Hier 
kunnen we ze mogelijkheden bieden 
en maken we, in overleg, steeds klei-
ne stapjes voorwaarts. Is een stage 
gewenst maar liever nog niet buiten 
het schoolterrein, dan zoeken we hier 
naar mogelijkheden. Wil een leerling 
zelfstandig leren reizen, dan gaan we 
daar samen aan werken. De leerlingen 
mogen in hun eigen tempo werken 
aan die gewenste kwaliteiten. 

Natuurlijk zijn er grenzen, maar het 
perspectief is groter dan menig één 
ooit had gedacht. Een van de aller-
belangrijkste doelen is te zorgen dat 
een leerling hulp leert vragen. Voor 
elke leerling wordt een individueel 
plan ontwikkeld om ze zo , met hun 
autistische stoornis, toch een zo groot 
mogelijke kans te bieden op betaalde 

arbeid en een zinvolle plek in de 
maatschappij’. 

Officië le start
Tijdens de feestelijke bijeenkomst 
spraken zowel Ans van der Maat, 
directeur Jeugdhulp De Rading, als 
Pieter Greidanus, directeur van de 
Berg en Bosschool, bevlogen over de 
tot stand gekomen samenwerking. Er 
is nu al een zeer grote vraag naar dit 
soort onderwijs en Pieter Greidanus 
kon al melden dat er voor volgend 
jaar zeker 50 kinderen op de wacht-
lijst geplaatst zullen moeten worden 
vanwege het gebrek aan geld en huis-
vesting. Met het oplaten van de rode 
en groene ballonnen, gekozen van-
wege de kleuren in de logo’s van de 
Berg en Bosschool en Jeugdhulp De 
Rading, door Herman Mittendorff, 
Marjan Haak, Ans van der Maat, Pie-
ter Greidanus werd de officië le start 
van dit unieke project een feit.

P erspectief op de toekomst
U nieke samenwerking onderwijs en jeugdzorg

door M arijke Drieenhuizen

Afgelopen week heeft wethouder H erman Mittendorff in het bijzijn van Marjan H aak ( oud wethouder van 
de gemeente De Bilt en nu de gedeputeerde voor Je ugd, Onderwijs, zorg en bestuurlijke organisatie van de 
provincie U trecht)  voor het project Berg en Bosschool-De R ading officieel het startschot gegeven. Met dit 

project kunnen jongeren met een vorm van autisme naast onderwijs ook levensvaardigheden opdoen. 

T ijdens de feestelijke bijeenkomst spraken zowel Ans van der M aat ( mid-
den) , direc teur Jeugdhulp De R ading, als P ieter Greidanus(  wit overhemd) , 
direc teur van de B erg en B ossc hool, bevlogen over de tot stand gekomen 
samenwerking.

P ieter Greidanus, M arjan Haak, Herman M ittendorff en Ans van de M aat 
geven door het oplaten van ballonnen het projec t een offic ië le start.

De Vierstee 30 jaar 
Salvo verrast het personeel

 
door K ees P ijpers

Vorige week dinsdagavond werd het team medewerkers van De Vierstee verrast door volleyb alvereniging 
Salvo. Beheerder Gerrit Sodaar met Betty K ooij, Je annette van de Bunt, E sther de Vries, Marjan van H aren 
en Jan  H endrikse waren in de foye r bijeen om samen even te vieren dat het multifunctioneel centrum dertig 

jaar bestaat. Vanuit de gemeente was de contactmanager sportaccomodaties
P iet van Zwieten gekomen die kwam feliciteren. 

Onder de koffie met gebak deden 
zij intussen gewoon hun werk want 
Bridgeclub Maartensdijk, Salvo, 
Judokan en Line dance Born County 
speelden en trainden en daar word 
je dorstig van. Het was een beschei-
den onderonsje, want hoewel er was 
voorgesteld een feestelijke dag te 
organiseren, hadden op drie na alle 
plaatselijke verenigingen afgehaakt. 
Wellicht lag de viering van het 25 
jarig bestaan, toen er een weeklang 

een geweldig feest werd georgani-
seerd, voor anderen nog te dicht bij. 

Onder de klok
De verrassing was dan ook groot toen 
om half negen de ploeg van Salvo de 
training stopte en massaal de kantine 
bezocht om de werkers te feliciteren. 
Dertig jaar en één dag later, waar in 
dezelfde foyer prinses Beatrix De 
Vierstee officieel opende, hield voor-
zitter Kees Diepeveen van Salvo een 

hartelijke toespraak. ‘Geen feestje 
voor het dertig jarig bestaan? , zei hij, 
‘nou dat laat Salvo niet gebeuren. Al 
dertig jaar spelen wij hier met veel 
plezier. Wij willen tonen met hoe-
veel vreugde wij deze accommodatie 
gebruiken en hopen dat nog lang te 
kunnen doen.’ Hij overhandigde Ger-
rit Sodaar een oorkonde. Een hulde-
blijk met mooie woorden. En schonk 
alle leden van het team, die achter de 
schermen zoveel goed werk verzet-
ten, een prachtig gemengd boeket. 
Er werd daarna nog lang nagepraat 
en veel gelachen. De oorkonde komt 
onder de klok te hangen.

M edewerkers van De V ierstee in de bloemen en samen met de volley ballers 
van Sal vo ( op het verhoogde terras)  op de foto.

Heeft u zelf geen zin in koken?
Bistro de Egelshoek heeft elke maand een wisselend

heerlijke 3-gangen-menu € 17.50
Of

u kunt kiezen uit onze a la carte menu (gevarieerd vlees/vis)
Wij kunnen u onze spareribs aanbevelen voor € 13.50

*
Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terrecht,

vraag gerust meer informatie tijdens onze openingstijden.

*
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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woe.
5-11

Woe.
12-11

Do.
6-11

Do.
13-11

13,50

9,95

9,50

Runderstoverij
of

Visrolletjes met
kruidenmousse

Verse mosselen 
met diverse sausjes 

of
Varkenshaasje met brie      4,99

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Alleen al voor de prijs

  Korte
Varkenshaas

Vers van de Slager

OP = OP

500 gram 6,49




