
De drie instellingen die nu de zorg 

gaan uitvoeren nemen het personeel 

van Vitras over. Uitgangspunt is dat 

de mensen er zo weinig mogelijk 

van merken. Medewerkers kunnen 

zo overstappen naar Beeuwkes, De 

Bilthuysen en Cordaan. Ze nemen 

hun eigen klanten mee. ‘Het pro-

bleem is echter dat Vitras al in juli 

heeft aangekondigd te zullen stoppen 

met hulp in het huishouden. Vitras 

had 120 mensen in dienst waarvan de 

helft na dit bericht is vertrokken. We 

hebben dus nu een tekort van zestig 

mensen’, aldus de wethouder. De drie 

instellingen willen dit tekort samen 

met de gemeente zo snel mogelijk 

aanvullen. Daarvoor start een adver-

tentiecampagne.

Hulp met zorg

‘De keuze voor Beeuwkes, De 

Bilthuysen en Cordaan kwam tot 

stand na een selectieprocedure. Aan 

de hand van een bestek zijn tien 

gesprekken met aanbieders gevoerd. 

Daar is een voordracht uitgekomen 

met deze drie zorginstellingen. Die 

voordracht is door het college van B 

en W overgenomen. Er is een tarief 

vastgesteld van 25,50 per uur. Daar-

mee ging iedereen akkoord. Besloten 

is geen onderscheid in de soort hulp 

te maken. Omdat 85 procent van de 

klanten al huishoudelijk hulp met 

zorg kreeg, hebben we alleen voor 

dit type zorg gekozen. Verder gaan 

de drie organisaties meedoen met het 

project MENS’, aldus Mittendorff. 

Wie niet met een van de drie instel-

lingen in zee wil gaan, kan in over-

leg met de gemeente gebruik maken 

van een Persoonsgebonden Budget 

(PGB). Overigens blijft de huishou-

delijke hulp bij Huize het Oosten en 

hospice Demeter zoals het nu is.

Wijkgerichte aanpak

Voor de hulp bij het huishouden is 

gekozen voor een wijkgerichte aan-

pak. De zorgverlening is binnen de 

gemeente per 1 november als volgt 

over de drie zorgaanbieders ver-

deeld:

Beeuwkes: Bilthoven-Noord en Bilt-

hoven-Zuidoost.

De Bilthuysen: De Leijen, Bilthoven-

Zuidwest, Groenekan, De Bilt-West 

en De Bilt-Oost. 

Cordaan: Westbroek, Hollandsche 

Rading en Westbroek.

Veel cliënten krijgen per 1 novem-

ber te maken met een andere instel-

ling die de hulp bij het huishouden 

komt uitvoeren. Personeel dat over-

gaat naar Beeuwkes, De Bilthuysen 

en Cordaan zal over het algemeen 

hulp blijven bieden bij dezelfde cli-

ent als voorheen. Voor cliënten die 

al hulp ontvangen van Beeuwkes, 

De Bilthuysen en Cordaan en bewo-

ners van aanleunwoningen en verzor-

gingshuizen verandert er niets. Dat 

geldt ook voor personeelsleden van 

deze instellingen. Voor vragen kunnen 

cliënten terecht bij het Zorgloket van 

de gemeente. Telefoon 030 2289411 

of e-mail zorgloket@debilt.nl. Het 

Zorgloket is geopend van maandag 

tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 

uur en op dinsdag extra van 15.00 tot 

17.00 uur.
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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

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Nog 9 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Geef je nu op!

Bel 0346 211992

of mail naar info@vierklank.nl

Wethouder verwacht aanloopmoeilijkheden 

bij huishoudelijke hulp
door Guus Geebel

Vanaf 1 november gaan de zorgaanbieders Beeuwkes, De Bilthuysen en Cordaan de hulp bij het huishouden 

in de gemeente De Bilt verzorgen. De gemeente heeft met de drie instellingen contracten afgesloten die op die 

datum in werking treden. Wethouder Herman Mittendorff gaf donderdag 22 oktober een toelichting op de 

procedure tot nu toe en vertelde hoe het per 1 november verder gaat. 

De Koperwiek maakt deel uit van De Bilthuysen.

Balonnenbos

Meer over het 50-jarig jubileum van winkelcentrum Planetenbaan op 

pagina 9.

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Wijkverdeling in De Bilt.



Westbroek

Op donderdag 29 oktober zame-

len leden van muziekvereniging De 

Vriendenkring weer oud papier in. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude 

papier vóór 18.30 uur aan de weg op 

of de daarvoor bestemde plaatsen te 

zetten.

Hollandsche Rading

Zaterdag 31 oktober wordt door 

muziekvereniging Kunst & Genoegen 

oud papier in Hollandsche Rading 

ingezameld. De wagen vertrekt om 

9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. U wordt 

vriendelijk verzocht de papiercontai-

ners en/of het goed gebundelde papier 

tijdig aan de weg te zetten.

De Vierklank

Een uitgave van Vario Pers

Redactie: Henk van de Bunt

Eindredactie: Saskia van Driel

Redactie- en advertentieadres:

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE  Groenekan

tel. 0346-211992

fax 0346-213824

e-mail info@vierklank.nl

www.variopers.nl

bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur
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Bilthoven

Pr. Gem. Zuiderkapel

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

Gerard Visser

Evangelische Gemeenschap

Krimen a/d IJssel

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

Papendrecht

Woerden

Pr. Gem. Immanuelkerk

Oskam-van Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk

R.K.St. Michaelkerk

Volle Evangelie Gemeente

Groenekan

P.K.N. – Pr. Gem. De Boskapel

P.K.N. - Herv. Kerk

Groenekan

Herst. Herv. Kerk

Houten

Onderwegkerkje Blauwkapel

Hollandsche Rading

P.K.N.  - Kapel 

Lage Vuursche

P.K.N. - Herv. Kerk

Maartensdijk

P.K.N. - Ontmoetingskerk 

St. Maartenskerk

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

P.K.N. - Herv. Kerk

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis

of crematie voor alle gezindten

Gespecialiseerd in:

Vooruitregeling/Wilsbeschikking 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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan  T 0346 - 21 12 15

Zing mee en luister
Zaterdag 31 oktober a.s. om 13.30 uur vindt een bijzondere zangmiddag 

koren uit Utrecht en Zeist ook zal worden meegewerkt door het Parochie-

is er samenzang. Een belangrijk onderdeel van de dag is de première van 

-

-

-

Speciale eucharistieviering
-

durende Bijstand aan de Gregoriuslaan 8 te Bilthoven een speciale eucha-

Dit jaar wordt de 200ste sterfdag van Joseph Haydn herdacht. Het is dan 

ten gehore brengt. Ook zullen zij twee delen uit ‘Der Schöpfung’ van Haydn 

-

nenschein.

Extra herfsttocht bij 
Reisclub 55+

Op donderdag 12 november organiseert Reisclub 55+ op verzoek nog een 

korte dagtocht naar De Veluwe. In deze tijd van het jaar staat de Veluwe 

herfstkleuren.

De tocht is ook geschikt voor deelnemers die wat immobiel zijn. De bijbe-

horende lunch betreft o.a. erwtensoep en roggebrood.

terugkeer is rond 16.00 uur. De deelnemerskosten zijn 20 euro per persoon. 

nl. Betalen kan dit keer bij uitzondering in de bus. 

Lezing Groei en Bloei

en Bloei De Bilt op dinsdag 3 november door Gert-Jan Jansen eigenaar van 

beetje hier willen beleven. In je eigen tuin op je terras of je balkon.” Het leuke 

met mooie plaatjes. In de pauze zijn er planten en zaden te koop. Zie ook: 

-

Oud papier

‘All in One’

die muziek willen maken voor God. In samenwerking met de plaatselijke 

Volle Evangelie Gemeente is er nu ook een optreden in De Bilt gepland 

op zaterdag 31 oktober a.s. om 20.00 uur in het gebouw van de VEG. De 

aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis.

www.praisebandallinone.nl

Het parochiekoor met dirigent Arie Perk en pastor Frans Zwart tijdens een 

viering in de OLV Kerk te Bilthoven.

schoonmoeder en oma

Anneke Renes - Glijn
weduwe van Wouter Renes

in de leeftijd van 77 jaar.

W. van Bezooyen †

W. Renes

Daniëlle

E. Janssen

Diana

22 oktober 2009

Schaarweg 4

De crematieplechtigheid heeft woensdag 28 oktober plaatsgevonden.
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advertentie

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

“Ik bezoek 2 dagen per week 

Dagverzorgingscentrum 

Beth Shamar...

... op die manier kan ik nog 

jaren thuis blijven wonen!”

Voor de realisering hiervan nam Klaas 

contact op met Guus Temming, direc-

teur van Tap Uitvaartzorg Bilthoven. 

Beiden vonden elkaar in dit initia-

tief en vroegen pastor Annelies van 

den Boogaard van de Parochie OL 

Vrouw van Altijd Durende Bijstand 

en ds. Gert Landman, voorzitter van 

de Raad van Kerken en predikant van 

de Protestantse Kerk in De Bilt bij de 

verwezenlijking hiervan te helpen.

Over de manier waarop op Aller-

zielen de nabestaanden ondersteund 

gaan worden bij het verwerken van 

het verlies van een dierbare bestaan 

bij het groepje al enkele ideeën. Zo 

denkt men er aan om op maandag-

avond 2 november a.s. tussen 17.00 

en 19.00 uur op de begraafplaat-

sen Brandenburg en Den en Rust 

samen te komen met nabestaanden en 

belangstellenden voor een gezamen-

lijke herdenking. Vooral dit samen 

herdenken, geeft volgens Annelies 

en Gert de nabestaanden steun om 

de dikwijls gevoelde aarzeling om 

alleen een graf te moeten bezoeken te 

overwinnen.

Rouw tonen

Hoewel ervaringen met de dood even 

oud zijn als de mensheid, vormt het 

ook volgens Landman en van den 

Boogaard nog steeds een taboe in 

onze samenleving. Men praat er het 

liefst zo min mogelijk over. Mensen 

met verdriet over het verlies van een 

dierbare zijn dikwijls voor de verwer-

king hiervan alleen op zichzelf aan-

gewezen. Tot ruim zestig jaar geleden 

was het rouw tonen in de meeste 

dorpsgemeenschappen nog vanzelf-

sprekend. In onze omgeving was dit 

zelfs officieel geregeld. Begin vorige 

eeuw droegen veel vrouwen nog een 

neepjesmuts. Bij een overlijden in de 

familie werd deze vervangen door 

een effen witte muts na het overlij-

den van vader, moeder of echtgenoot 

gedurende 2 jaar en 3 maanden. Was 

de overledene een broer of zus dan 

werd deze periode met de helft inge-

kort. De rouwperiode voor mannen 

was gelijk aan die van de vrouwen. 

De heren ‘droegen de rouw’ door het 

dragen van een zwart strikje aan de 

rechter onderzijde van de pet, een 

zwarte band om de rechter bovenarm 

of een zwart bandje rechts op het 

frontje onder de jas (een frontje was 

de vervanging van een overhemd). 

Het tonen van rouw was een goede 

afspraak. Men kon met de gevoelens 

van verdriet van de nabestaande reke-

ning houden.

Rooms Katholicisme 

Van den Boogaard en Landman 

bevestigen de verhalen uit een nog 

verder verleden over de verschillende 

gebruiken bij rouwverwerking. Ruim 

voor het begin van onze jaartelling 

herdachten de oude Grieken tijdens 

het lentefeest hun doden. Overle-

denen werden toen nog in gehurkte 

houding in grote vazen bijgezet. Tij-

dens het lentefeest waren er allerlei 

rituelen, waardoor de mensen toen 

nog het sterke gevoel hadden dat zij 

in gemeenschap met de overledenen 

leefden.

De Rooms-katholieke traditie kent 

Allerheiligen op 1 november en 

Allerzielen op 2 november. Aller-

heiligen werd oorspronkelijk gevierd 

ter ere van de martelaren, later van 

allen die door de Kerk heilig zijn 

verklaard: aanvankelijk op de zondag 

na Pinksteren, later op 1 novem-

ber. Abt Odilo van Cluny (ca 1000) 

voegde Allerzielen toe: de gedachte-

nis van de ‘gewone’ gelovigen. In de 

Rooms-katholieke traditie wordt de 

verbondenheid met de overledenen 

sterk beleefd: vele heiligen worden 

genoemd in het eucharistisch gebed; 

voor het zielenheil van overleden 

geliefden wordt gebeden; hun graven 

worden in ere gehouden.

Protestantisme

De Nederlandse Protestantse traditie 

is anders. In de lijn van Calvijn (1509-

1564) is men zeer terughoudend 

ten opzichte van de overledenen. Er 

was geen gedachteniszondag. Enkel 

God heeft het laatste woord over ons 

leven. De synode van de Hervormde 

Kerk in 1817 besloot tot herdenken 

op oudejaarsavond. In veel reforma-

torische en confessionele gemeenten 

worden de overledenen nog steeds 

herdacht op oudejaarsavond. Mensen 

die in het afgelopen jaar een verlies 

hebben geleden, zijn daar zeker op 

oudejaarsavond mee bezig. Het is 

pastoraal om deze intense gevoelens 

te benoemen.

In de Lutherse traditie is het herden-

ken op de laatste zondag van het ker-

kelijk jaar. In 1816 bepaalde koning 

Frederik Willem III van Pruisen dat 

op de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar de overledenen moesten worden 

herdacht (vooral de soldaten geval-

len in de oorlogen tegen Napoleon). 

Deze Dodenzondag werd later Eeu-

wigheidzondag genoemd. De meeste 

gemeenten in de Protestantse Kerk in 

Nederland volgen tegenwoordig deze 

van oorsprong Lutherse traditie.

Derek Ogilvie

Landman en van den Boogaard ver-

tellen dat er nog vele vragen zijn over 

wat er gebeurt met het wezen van de 

mens na zijn overlijden. Het Schotse 

medium, Derek Ogilvie, bekend van 

zijn optreden o.a. op RTL 4, trekt 

met zijn uitspraken over de spiritu-

ele wereld miljoenen kijkers. Ook 

schilder Jeroen Bosch spreekt met 

een afbeelding op een van zijn schil-

derijen van een tunnel waardoor de 

ziel na het overlijden het lichaam 

zou verlaten nog steeds tot de ver-

beelding. Zij wijzen erop, dat tijdens 

uitvaartdiensten waar jonge kinde-

ren bij betrokken zijn, in sommige 

kerken het prentenboek over Derk 

Das wordt gebruikt. Met dit boek, 

getekend en geschreven door Susan 

Varley, wordt geprobeerd kinderen 

iets over het mysterie van de dood te 

verduidelijken: Derk Das voelt dat hij 

spoedig zal sterven. Hij droomt van 

een doorgang door een lange tunnel. 

Alle dieren zijn verdrietig, maar later 

herinneren ze zich allerlei dingen die 

ze van Das hebben geleerd. Ze over-

winnen hun verdriet door samen te 

praten over hun overleden vriend.

Viering

Tijdens Allerzielen zullen pastor 

Annelies van den Boogaard en ds. 

Gert Landman op maandagavond van 

17.00 tot 19.00 uur aanwezig zijn op 

de begraafplaatsen Den en Rust en 

Brandenburg om met nabestaanden 

en belangstellenden de overledenen 

te herdenken. Het betreft vanzelf-

sprekend niet alleen hen die daar een 

laatste rustplaats vonden, maar ook 

degenen die elders zijn begraven of 

gecremeerd. De twee begraafplaat-

sen zullen op gepaste wijze wor-

den verlicht en er zal een meditatief 

moment zijn. Voor de begraafplaats 

Brandenburg dient men zich te ver-

zamelen op de parkeerplaats achter 

de Opstandingskerk aan de Eerste 

Brandenburgerweg 34 en voor de 

begraafplaats Den en Rust voor het 

hoofdgebouw aan de Frans Halslaan 

27 te Bilthoven. 

Nabestaanden en belangstellenden 

die wensen, ideeën of vragen hebben 

over de wijze waarop de overlede-

nen herdacht kunnen worden, worden 

verzocht contact op te nemen met 

Guus Temming, tel. 030 2283741, 

e-mail g.temming@tap-uitvaart.nl of 

ds. Gert Landman, tel. 030 2205395, 

e-mail gertlandman@planet.nl

Verliesverwerking
Overledenen herdenken tijdens Allerzielen

door Koos Kolenbrander

De secretaris van de Raad van Kerken in De Bilt e.o. Klaas Kuiken, nam onlangs het initiatief om tijdens 

de viering van Allerzielen op maandag 2 november nabestaanden daadwerkelijk te ondersteunen 

bij de verwerking van hun verlies.

Guus Temming en ds. Gert Landman voor het hoofdgebouw van de 

begraafplaats Den en Rust. [foto Marian van Ginkel]

Pastor Annelies van den Boogaard. [foto Marian van Ginkel]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Het aanzicht van je huis wordt in hoge mate bepaald door je voordeur. Dit 

is ook van toepassing op het viaduct over de Vuursche Dreef als entree tot 

het dorp Hollandsche Rading. 

In 2003 heb ik de gemeente gewezen op het vuil onder en de graffititeksten 

op het viaduct. De gemeente heeft hier adequate op gereageerd want sinds-

dien wordt regelmatig blad en ander vuil verwijderd. Voor wat de vervuiling 

op het viaduct zelf betreft, zag men geen mogelijkheid tot aanpak omdat de 

verantwoordelijkheid bij Rijkswaterstaat ligt. 

Omdat het aantal graffititeksten toenam heb ik begin dit jaar opnieuw 

contact opgenomen met de gemeente. Weer kwam de reactie dat dit een 

aangelegenheid van Rijkswaterstaat is. Er werd voorgesteld dat ik zelf maar 

contact op moest nemen met deze organisatie; welwillend gaf men mij het 

telefoonnummer van een ambtenaar bij deze dienst. Na een vijftal gesprek-

ken met betreffende ambtenaar, ‘frapper toujours’, werd mij verzekerd dat 

men na een bezoek aan het viaduct besloten had om een opknapbeurt in de 

planning te zetten. 

Deze week heb ik tot mijn voldoening geconstateerd dat het werk daadwer-

kelijk is uitgevoerd. Mijn complimenten voor de vlotte realisatie gaan bij 

deze dus richting Rijkswaterstaat. 

In 2003 heb ik ook de verkeersituatie in Hollandsche Rading bij de 

gemeente aangekaart. Eind 2007 zijn er 30 km borden geplaatst maar is er 

geen sprake van handhaving waardoor snelheden van 50 tot 60 km geen uit-

zondering zijn, zeker niet op de Vuursche Dreef. In de Vierklank van deze 

week las ik over het goede burgerinitiatief ten aanzien de voorgenomen 

verbreding van de A-27 en de leefbaarheid van ons dorp op lange termijn. 

Ook op korte termijn kunnen we de leefbaarheid verbeteren, namelijk door 

ons gewoon aan de voorgeschreven 30 km-snelheid te houden; deze hebben 

we in eigen hand. 

G.J.M. Boorsma, Hollandsche Rading



           

           

           

I.v.m. Dankdag
zijn wij woensdag
4 november gesl� en.

Elstar

Handappels
2 kilo

Mooie Hollandse

Bospeen
Nu

Vers gesneden

Snijboontjes
400 gram

Gieser Wildeman

Stoofperen ____________KILO  0,99

Broccoli ____________ 500 GRAM  0,59
Nieuw! 

Groot assortiment paddestoelen 
+ vergeten groenten. 

En nog veel meer!

Alléén DONDERDAG

Alléén MAANDAG, 
DINSDAG en WOENSDAG

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

0,99 0,79
1,99

Vers gewassen 

Spinazie ________ 2 X 300 GRAM  0,99

De beste

Perssinaasappels _ 2 KILO  1,99

Bij aankoop van 
1 kilo stamppot, 

rookworst GRATIS!Alle stamppotten
en rauwkostsalades

 _______________________ 200 GRAM  1,00

Vers van de Traiteur
Hazepeper

_____________________________ 100 GRAM 1,49

Gevulde parelhoen
met bospaddestoelensaus 100 GRAM  1,49

Chili con carne
______________________________100 GRAM  0,89

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Nieuwe oogst
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Meerdere keren dit jaar heeft de VVD 

net als D66 en de SGP geroepen dat 

de bunker gesloopt moet gaan wor-

den. Volgens de SGP is en blijft dit de 

beste oplossing. De zwaar gehavende 

bunker is een ‘sta in de weg’ voor de 

op het terrein te vestigen bedrijven. 

Bovendien heeft de gemeenteraad in 

het verleden unaniem besloten de bun-

ker te verwijderen. 

Recht

De SGP wil haar rug wel recht houden 

en bij dit besluit blijven. ‘Natuurlijk 

zal en moet er extra goed gekeken 

worden naar de veiligheid van en rond 

het slopen’, aldus SGP-fractievoor-

zitter Johan Slootweg. ‘Niemand wil 

een herhaling van wat er gebeurd is, 

laat staan een ernstiger calamiteit’. De 

SGP wil snel actie. Uit allerlei onder-

zoeken is inmiddels wel duidelijk 

geworden dat de bunker op een veilige 

manier, ook voor de omgeving, ver-

wijderd kan worden. Slootweg: ‘Door 

het groene karakter dat Larenstein zal 

krijgen wordt  slechts 7 ha van de 17 

ha uitgegeven voor bedrijfslocaties. 

Daar hoort ook de grond onder de 

bunker bij. Ook die grond zullen we 

de komende jaren, zonder bunker, hard 

genoeg nodig hebben!’

April

Volgens de SGP zal langer wachten 

of niet slopen alleen maar meer geld 

gaan kosten. De SGP begrijpt de van 

weinig daadkracht getuigende omme-

zwaai van de VVD niet. 

Laat de partij zich houden aan wat 

Doedens in april schreef: ‘De bun-

ker op Larenstein: 'prioriteit 1' is de 

objectieve veiligheid voor burgers, die 

staat voorop, onmiddellijk gevolgd 

door: het aanpakken van de in de weg 

staande restanten van de verwoeste 

bunker om ruimte te maken voor het 

bedrijfsleven. Is de bunker een in 

stand te houden monument? Nee, het 

is een kapotte ravage. (…) Maar dan 

zonder uitstel: voortgegaan, opruimen 

dat obstakel’ [HvdB].

SGP laakt zwabberbeleid VVD
De SGP in De Bilt heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van het idee van de Biltse VVD 

om de restanten van de atoombunker op Larenstein op te nemen in het bedrijventerrein. 

Nog geen twee maanden eerder, op 14 september 2009, was de VVD volgens de weblog 

van fractievoorzitter Doedens een andere mening toegedaan; namelijk weg met dat ding!

Johan Slootweg: ‘Wie zei ook al weer: opruimen dat obstakel’?

Herman Mittendorff noemt vrijwil-

ligerswerk een groot sociaal kapitaal. 

‘Een kwart van de Nederlandse bevol-

king doet vrijwilligerswerk. Vertaald 

naar de Biltse bevolking zijn dat 

hier 10.000 mensen. Het hele maat-

schappelijk middenveld zou instorten 

zonder vrijwilligers.’ Helen Witvoet 

is al die jaren actief betrokken bij de 

UVV in Huize het Oosten. Zij stuurt 

daar ruim veertig vrijwilligers aan. 

Zij was ook acht jaar secretaris van 

de UVV. Voorzitter Inge Fuijkschot 

vermeldt ook nog de gezellige Sin-

terklaas koopochtenden bij V&D in 

Zeist die Helen Witvoet voor bewo-

ners uit de verzorgingshuizen hielp 

organiseren. 

Helen Witvoet werd totaal overdon-

derd met de onderscheiding. Ze wil 

echter benadrukken dat het werk 

alleen maar mogelijk is door de flexi-

bele opstelling van al die lieve men-

sen. Ze draagt daarom haar onder-

scheiding op aan alle vrijwilligers. 

Inge Fuijkschot herinnert ook nog 

aan de Medaille van Verdienste die 

de UVV De Bilt vier jaar geleden van 

de gemeente ontving. ‘Die medaille 

gold voor ons allemaal. Maar er zijn 

ook mensen die persoonlijk wel wat 

aandacht verdienen. Daar is er hier 

vandaag een van en die willen we 

graag eens extra in het zonnetje zet-

ten.’ [GG]

Chapeaupenning voor Helen Witvoet
Locoburgemeester Herman Mittendorff verraste donderdag 22 oktober in Huize het Oosten Helen Witvoet 

met de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt. Zij ontvangt deze onderscheiding voor haar activiteiten 

voor de Biltse afdeling van de Unie van Vrijwilligers (UVV). Helen Witvoet is al ruim vijftien jaar zowel 

bestuurlijk als uitvoerend actief voor de UVV. 

Locoburgemeester Herman Mittendorff, Helen Witvoet en UVV-voorzitter 

Inge Fuijkschot.

Op de agenda van de gemeente-

raadsvergadering op donderdag 29 

oktober staat een initiatiefvoorstel 

van de D66-fractie om ook voor 

jeugdigen een medaille van ver-

dienste mogelijk te maken. Het valt 

fractielid Frans Poot op dat aan de 

ene kant grenzen worden gesteld 

aan wat jongeren mogen doen, maar 

dat aan de andere kant bijzondere 

inspanningen niet beloond kunnen 

worden. De huidige verordening 

biedt die mogelijkheid niet. Frans 

Poot is tot dit initiatief gekomen na 

bezoeken aan jongerenbijeenkom-

sten in Maartensdijk, Bilthoven en 

De Bilt. Om een wijziging in de 

verordening mogelijk te maken is 

een aanpassing van de regelgeving 

voor de Medaille van Verdienste 

nodig. Poot kiest voor een initia-

tiefvoorstel om het een actie vanuit 

de raad te laten zijn. Als de raad het 

voorstel in behandeling neemt en de 

gewijzigde verordening aanneemt, 

wordt het iets waar de gemeenteraad 

achter staat. [GG]

Sloop pand stilgelegd

De gemeente De Bilt heeft vrijdag 23 oktober een asbestsloop in een pand 

in Bilthoven aan de Frans Halslaan stilgelegd. Voor de sloop van het pand 

was eerder een sloopvergunning afgegeven met de voorwaarde dat de 

asbestsloop door een gecertificeerd bedrijf zou worden uitgevoerd. Tijdens 

een controle bleek dit niet het geval. Daarop is besloten dat niemand het 

pand meer mag betreden voordat de asbestbesmetting in kaart is gebracht. 

Rondom het terrein komen waarschuwingsborden. Pas nadat alle asbest 

door een gespecialiseerd bedrijf is verwijderd kan de sloop worden voort-

gezet. Er is geen gevaar voor de omgeving.

Dat wil ik effe kwijt...
In verband met ruimtegebrek in De Vierklank konden we helaas niet eerder 

tot plaatsing over gaan. De heer Veenstra heeft aangegeven het toch nog 

‘effe’ kwijt te willen...

Dat wat Victorine van Zalinge in De Vierklank van 7 oktober schreef aan 

de ‘Beste meneer van de enquête over de leefbaarheid in de gemeente De 

Bilt’ is mij uit het hart gegrepen.

In dezelfde Vierklank worden we in meerdere artikelen geconfronteerd 

met zulke onzorgvuldigheden. Ach, dan geeft Mascha Lichtendahl van 

Rijkswaterstaat toe dat de presentatie van de plannen wat minder goed is 

voorbereid. En ambtenaren ontkennen dat Rijkswaterstaat al bezig is huizen 

op te kopen, maar aan sommige bewoners is meegedeeld dat hun huis moet 

verdwijnen.

Maar (alweer) ‘ach’, er komt een hogere geluidswal, of een overkapping 

en duurzame energievoorziening dank zij zonnecellen! Daarmee zullen de 

milieubewuste aanwonenden

wel tevreden zijn en straks blij aankijken tegen een weg - enkele meters 

van hun huis -, die twee- tot vijf meter boven het maaiveld ligt en daar 

bovenop een wal of kap van vier of vijf meter! Maar (nogmaals) ‘ach’ vol-

gens schatting van de wethouder duurt het zeker nog tot 2016 voordat met 

de verbreding van de weg wordt gestart!

Dan lees ik in het AD van 8 oktober dat nieuwe wegen niet nodig zijn. 

Dat blijkt uit een doorrekening van de ‘Kracht van Utrecht’, het alterna-

tieve plan van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en de Vrienden van 

Amelisweerd. Laat ons gemeentebestuur samen met deze federatie en 

vrienden een vuist maken om de onzalige plannen van Rijkswaterstaat van 

tafel te vegen.

Uit een ander verhaal in De Vierklank maak ik op dat ons gemeentebestuur 

er niet over denkt om een erfgoedbeleid te formuleren. Als B&W wel over 

het erfgoed waakten, zouden zij zich waarschijnlijk harder verweren tegen 

die boze plannen: de te slopen huizen behoren tot de oudste woningen van 

het dorp. En als ik in dezelfde Vierklank (ander onderwerp) lees dat de 

inwoners van Hollandsche Rading wordt aangeraden om een handtekenin-

genactie te starten en in Den Haag te gaan protesteren tegen het wegvallen 

van spoedeisende hulp dichtbij, dan vraag ik mij af: ‘Is het niet de taak van 

het gemeentebestuur om er alles aan te doen om deze zorg voor de inwoners 

te garanderen?’

En weer komt het dorpshuis in Hollandsche Rading ter sprake (‘ach ja’). 

En de inzameling van plastic verpakkingsafval is gestart. In Hollandsche 

Rading zijn verzamelzakken bezorgd. Milieubewust als de bewoners zijn, 

zijn veel zakken snel gevuld en naar de container gebracht, maar.......de 

opening is te klein voor een gevulde zak, daarom staan er zakken dus buiten 

de container! (Foutje of moet hiervoor ook een handtekeningactie worden 

gestart?)

Gelukkig mocht ik in De Vierklank ook enkele artikelen lezen waar ik vro-

lijk van word, bijvoorbeeld: ‘Lokaal Meldpunt Antidiscriminatie Geopend’. 

Even heb ik gedacht om daarvan gebruik te maken: misschien zou het 

helpen om Annemieke van Zanten er toe te brengen om de inwoners van 

Hollandsche Rading niet meer Radinezen te noemen, tenzij alle medewer-

kers aan De Vierklank vanaf nu altijd zullen schrijven: Maartensdijkezen, 

Groenekanezen, Westbroekezen, Bil(t)ezen en Bilthovenezen. En-mocht 

het soms voorkomen- dan ook maar Utrech(t)ezen, Hilversumezen Soes(t)

ezen enz. enz.

Henk Veenstra (een Radinger)

D66 wil ook jongeren kunnen onderscheiden



Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in ceaccillia bold)

Week 44 2009
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 26 t/m zaterdag 31 oktober 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP en is onze actiegarantie NIET van
toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Bij diverse producten kunnen in de winkel maximale aantallen gelden. Schuitema n.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.C1000.nl
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Partijhandel
voor u op de kop getikt

Voordeel
nieuws

Robijn
wasmiddel
alle varianten
pak 3 of 5 kilo,
�acon 5 liter of 
set 3 �acons 
à 730 ml

Crystal Clear 
frisdrank
alle varianten
set 12 �esjes à 500 ml
maximaal 3 sets per klant

Ehrmann
grand dessert
alle varianten
8 bekers à 200 gram
naar keuze

Unox Gelderse 
rookworst
2 stuks à 275 gram

C1000
varkenslappen

C1000
Schouder-
karbonade
varkensvlees
kilo

Douwe Egberts 
senseo kof�e
alle varianten
doos 4 zakken à 36 stuks
maximaal 2 dozen 
per klant

Smiths zoutjes
hamka’s, bugles,
wokkels en nibb-it 
tas 4 zakken

Lotus �nesse
toiletpapier
pak 24 rollen

Coca-Cola
of Fanta
diverse soorten
set 9 blikjes
à 330 ml 

C1000 mandarijnen
2 netten à 1 kilo

C1000 broccoli
500 gram

4.34344.34
j

à 330 ml
C1000 mandarijnen
2 netten à 1 kilo

omgerekend

0.38 PER BLIKJE
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Langs de Tolakkerweg staan prach-

tige struiken en bomen, sommige al 

tientallen jaren oud. Het aanzien van 

het dorp is groen en rustiek. Dit aan-

zicht zal moeten wijken voor nieuwe 

richtlijnen in de provinciale wetge-

ving. Hierbij wordt geen rekening 

gehouden met gemeentelijke vereis-

ten zoals kapvergunningen, waarvan 

de aanvraagprocedure meestal de 6 

weken overschrijdt. Voorzitter van de 

Tolakkervereniging Ruud Kreutzer, 

die evenals zijn buurman, ook een 

aangetekend schrijven ontving, deed 

op basis van een provinciaal verzoek 

al eerder een aanvraag voor een kap-

vergunning van een prachtige beuk 

die op de hoek van zijn tuin, binnen 

de door de provincie opgegeven 2 

meter grens staat. De gemeente, die 

het groene hart zo goed mogelijk in 

stand wil houden, weigerde de ver-

gunning. De burger zit klem tussen 

twee overheden. 

Historie

Ook in 2005 werden bewoners aan de 

kant van het fietspad op hun snoei-

plicht gewezen. Deze krant maakte 

toen al melding van de commotie die 

dit met zich meebracht. Bewoners 

waren vooral geschokt door de brute 

benadering van de kantonnier en de 

opgelegde vernieling van privébezit. 

De Tolakkervereniging - die zich al 

jaren bezighoudt met de veiligheid 

van de Tolakkerweg - werd inge-

schakeld en het bestuur ging met de 

provincie Utrecht om de tafel zitten. 

Door de aanvankelijk starre houding 

van de provincie sleepte de kwestie 

echter tot het laatste overleg op het 

provinciehuis in 2007. De provin-

cie kwam tegemoet aan de wens 

van de Tolakkers om de brommers 

naar de rijbaan te verbannen en de 

meeste aanwonenden van het fietspad 

namen de snoeischaar ter hand om 

het zicht van de uitritten te vergro-

ten. De kwestie leek min of meer in 

der minne geschikt. Totdat afgelopen 

week het dwangbevel van de afdeling 

handhaving werd overhandigd.

Handhaving

Na telefonisch verzoek van enkele 

omwonenden kwamen afgelopen 

vrijdag de provinciale ambtenaren 

Korstanje van de afdeling Handha-

ving en de juridisch adviseur van de 

provincie mr. v.d. Capelle, toelichting 

geven op de bij de brief gevoegde 

tekening waarop de snoeiplicht is 

aangeduid. ‘Moet die boom nu wel of 

niet gekapt worden’ en ‘tot waar moe-

ten wij onze prachtige struiken dan 

weghalen om de veiligheid te bevor-

deren?’ zijn een aantal van de pran-

gende vragen. Met een groot meet-

lint demonstreert de heer Korstanje 

welke zichtlijnen gesnoeid moeten 

worden. Lopend langs de diverse uit-

ritten worden voorbeelden genoemd 

en hier en daar oplossingen aangedra-

gen. Er is begrip bij de provincie voor 

de moeite die bewoners hebben met 

de aantasting van hun natuurschoon, 

maar veiligheid blijft toch prioriteit. 

Bomen kunnen worden gespaard als 

zij tot 2 meter hoogte worden opge-

kruind, maar bestaande beplanting, 

waaronder rododendrons, hibiscus 

en laurierstruiken, moet tot 1 meter 

hoogte worden teruggesnoeid om 

vanuit de uitritten tijdig fietsverkeer 

te kunnen waarnemen. Het aanzien 

van de Tolakkerweg zal er ongetwij-

feld onder lijden. 

Juridische grondslag

De voorzitter van de Tolakkerver-

eniging Ruud Kreutzer reageert 

gematigd positief als we zijn mening 

vragen over het overleg met de pro-

vincieambtenaren. De kaalslag is in 

feite minder dan de aangetekende 

dreigbrief doet vermoeden, maar dan 

nog ziet hij geen enkele juridische 

grondslag waar de provincie zich 

op kan baseren om aanwonenden te 

verplichten aan de strenge eisen te 

voldoen. ‘Tot op de dag van vandaag 

is er geen reactie gekomen op ons 

verzoek aan de provincie in 2007 

om aan te wijzen wat die juridische 

grondslag is. Het artikel 11 waar 

naar wordt verwezen heeft duidelijk 

betrekking op het vrije zicht voor het 

verkeer op de weg, dat niet belem-

merd mag worden. Het is een handlei-

ding voor de wegbeheerder, niet voor 

aanwonenden, en ten onrechte wordt 

een uitrit gelijkgesteld aan een zijweg 

of kruispunt. Ook is de provincie 

niet geslaagd om bepalingen aan te 

wijzen die mogelijk zouden staan in 

de uitritvergunningen. Die zijn als ik 

mij goed herinner zelfs helemaal niet 

terug te vinden. Aan de ene kant is 

het natuurlijk goed dat bewoners wor-

den gewezen op mogelijk gevaarlijke 

situaties, maar het is vervolgens aan 

de bewoners zelf om te kijken hoe ver 

zij willen gaan. Daarbij is intimidatie 

in elk geval uit den boze.'

Dwangbevel

Waarom de ‘hardliners-policy’ van de 

gedeputeerde is toegepast op burgers 

die in het verleden al hebben laten 

zien dat zij in overleg met de provin-

cie willen meewerken aan het verho-

gen van de veiligheid in hun eigen 

woonomgeving blijft een vreemde, 

onaangename zaak. Het rondstrooien 

van dwangbevelen en het dreigen 

met strafvervolging door de officier 

van justitie ontkracht het beleids-

plan van de provincie volledig. Die 

hebben immers het voornemen uit-

gesproken de communicatie met de 

burger te willen verbeteren. ‘Ach, het 

heeft toch gewerkt,’ reageert de juri-

disch adviseur laconiek. 'Als u niet 

zo geschrokken was, hadden wij hier 

vanmiddag niet gestaan.' Onterechte, 

ongepaste aanpak vinden de bewo-

ners echter.

Intimiderend gedrag provincie Utrecht 
door Annemieke van Zanten

Deze week heeft de provincie Utrecht aan meerdere bewoners van de Tolakkerweg per aangetekende post 

dwangbevelen laten afgeven, waarin de bewoners wordt gesommeerd binnen zes weken het uitzicht 

van de uitrit te verbeteren door drastisch groen weg te snoeien tot een hoogte van 1 meter. 

Er zou sprake zijn van een overtreding die een dwangsom rechtvaardigt van 2500 euro per week 

oplopend tot een maximum van 15.000 euro.

Vol ongeloof over zoveel schade vat een van de bewoners de uitleg samen: 

‘Dus tot deze hoogte moet alles worden weggesnoeid? En dat tot een diepte 

van 2.5 meter’? V.l.n.r. Ruud Kreutzer, v.d. Capelle, bewoonster, Martijn 

Korstanje en bewoner van naastliggende huis. (foto: Herman Spreitzer)

Op de tekening is duidelijk te zien dat er veel meer moet worden weggesnoeid 

dan in vorige jaren geëist werd. Het totale uitzicht moet ± 70 m. bedragen 

naar weerskanten.

Kunstexpositie voor 
DEMETER

Vanaf zaterdag 24 oktober is door kunsthandel UITER-ART 

een verkoopexpositie georganiseerd van voornamelijk hedendaagse 

kunst. Schilderijen van kunstenaars, zoals Brauck, Arthur Bernard, 

Koos Modderman en anderen zijn deels afkomstig uit de particuliere 

verzameling van oud-Groenekanners Gerard en Wil Ekelenkamp. De 

bronzen beelden zijn van de bekende Maarssense kunstenaar Peter 

Petersen, met wie voor deze gelegenheid nauw wordt samengewerkt.

Een deel van de opbrengst zal worden geschonken aan het Biltse hospice 

DEMETER aan Welgelegen 3; in dit hospice wordt in een huiselijke 

omgeving toegewijde zorg geboden aan mensen in de laatste fase van hun 

leven.

Opening

De officiële opening werd zaterdag 24 oktober om 15.00 uur verricht door 

wethouder Herman Mittendorff. De Biltse cultuurwethouder wees hierbij 

op het belang van hospice Demeter en noemde de bestemming van een deel 

van de opbrengst hiervoor uiterst nuttig. Hij onderstreepte de geweldige 

zorg die daar wordt verleend. Ook een aantal kunstenaars van de geëxpo-

seerde werken was aanwezig en werden door de wethouder genoemd en 

bedankt voor hun bijdragen, welke al dan niet direct het hospice ten goede 

zullen komen. Mittendorff beëindigde zijn woorden met de wens dat er nog 

tal van dergelijke exposities zullen komen in het belang van anderen, aan 

wie de revenuen ervan uiteindelijk ten goede kunnen komen. De openings-

tijden van de expositie zijn donderdags en vrijdags van twaalf tot zes uur 

en zaterdags van elf tot vijf uur. De expositie vindt plaats in het pand Hes-

senweg 111 in De Bilt en zal ruim twee maanden duren.

.

V.l.n.r. Gerard Ekelenkamp en Wil Ekelenkamp, Peter Petersen en Herman 

Mittendorff [foto Marian van Ginkel].

Vogelshow
Vogelvereniging De Bilt organiseert van vrijdag 30 oktober tot en met 

zondag 2 november 2009  een grote vogelshow. Op deze show zullen 524 

vogels van de meest uiteenlopende soorten en kleuren te bewonderen zijn. 

Aan deze show nemen ook vogelliefhebbers uit partnerstad Coesfeld deel. 

Door een negental keurmeesters zullen de vogels vooraf op vrijdag 30 okto-

ber worden gekeurd op onder andere kleur, vorm, grote en conditie.

De vogelshow wordt gehouden in gebouw De Harmonie aan de Jasmijn-

straat 6B te De Bilt.

De officiële opening wordt vrijdag 30 oktober om 19.30 uur door wethou-

der Herman Mittendorff verricht. De openingstijden zijn vrijdag 30 oktober 

van 19.30 uur tot 22.00 uur, zaterdag 31 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur 

en zondag 1 november van 10.00 uur tot 15.00 uur. De toegang is gratis en 

er is een verkoopklasse aanwezig.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

Beeuwkes � uiszorg, De Bilthuysen en Cordaan Dijckstate zijn vanaf 1 november verantwoordelijk voor de 
hulp bij het huishouden in de gemeente De Bilt. Gezamenlijk en in samenwerking met de gemeente zijn 
wij op zoek naar gemotiveerde en fl exibele

Huishoudelijk medewerkers (m/v)

die huishoudelijke activiteiten verrichten in de gemeente De Bilt. 

Als huishoudelijk medewerk(st)er helpt u bij het organiseren van de huishouding. U bent betrokken bij het 
welzijn van de cliënt. U observeert, signaleert en rapporteert problemen en achteruitgang in de situatie van 
de cliënt. 

De huishoudelijke activiteiten bestaan voornamelijk uit:

Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden, een prettige werksfeer en prima doorgroeimogelijkheden door 
scholing. Werken onder schooltijd is mogelijk en het dienstverband is vanaf minimaal drie uur in de week. 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met het volgende algemene 
informatienummer: (0318) 658 725. Dit informatienummer geldt voor alle drie de zorgaanbieders.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u sturen naar:

De Bilthuysen, Cordaan en Beeuwkes � uiszorg

Stationsweg 95

o.v.v. vacature gemeente De Bilt

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 2115 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Vrijdag

koopavond

tot 20.00 uur

*Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis! Combineren uit verschillende Ten Cate 

collecties is mogelijk m.u.v. de gehele collectie nachtkleding, de voordeelverpakkingen 

en bepaalde seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is gratis.

 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.

Violen winterhard 4 voor 2,50

Winterheide 3 voor 5,-

Herfstchrysanten 2 bossen 4,95

Rozen bos (20) 5,75

Bes kransjes vers 6,95

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

De nieuwe
collectie
sieraden
is binnen
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November is sinds 1991 de Diabe-

tes Maand met als doel om wereld-

wijd bewustwording rond diabetes te 

bevorderen. Op 14 november wordt, 

in meer dan 160 landen, Wereld Dia-

betes Dag gehouden ter gelegenheid 

van de verjaardag van Frederik Ban-

ting die in 1922, samen met Charles 

Best, aan de basis stond van de ont-

dekking van insuline. De Nationale 

Bloedsuikertest kan gezien worden 

als een preventiecampagne en wordt 

sinds 2007 in Nederland georgani-

seerd en heel veel apotheken doen 

hieraan mee.

Diabetes

Steeds meer mensen in Nederland 

hebben diabetes. Een andere naam 

voor diabetes is suikerziekte. Er is 

sprake van diabetes als de hoeveel-

heid glucose (=suiker) in het bloed 

verhoogd is. Geschat wordt dat er in 

Nederland momenteel 850.000 men-

sen zijn met diabetes type 2. 

Van die 850.000 weten 250.000 men-

sen nog niet dat ze deze ziekte heb-

ben. Dit aantal zal de komende jaren 

nog sterk stijgen. De verwachting is 

zelfs dat in 2025 zeker 1 op de 3 men-

sen diabetes zal hebben. Belangrijkste 

redenen hiervoor zijn de vergrijzing 

en de toename van het aantal mensen 

met overgewicht. ‘Want overgewicht 

is een van de belangrijkste oorzaken 

van type 2 diabetes’, vertelt Willy 

Calis van de Noorder Apotheek. Dia-

betes kan onbehandeld leiden tot uit-

eenlopende klachten en complicaties, 

zoals hart- en vaatziekten, beroerte, 

diabetesvoet, schade aan organen 

(met name nieren), het zenuwstelsel 

en blindheid. 

Risico

Reden genoeg om bestaande diabe-

tespatiënten goed te behandelen en 

nieuwe diabetespatiënten tijdig op 

te sporen. Zeker als er sprake is van 

een verhoogd risico. ‘Het is niet altijd 

duidelijk waarom iemand diabetes 

krijgt. Wij weten alleen dat erfelijke 

aanleg een rol speelt. Voor type 2-dia-

betes is het duidelijk dat bepaalde 

mensen meer risico lopen op deze 

ziekte. Dit zijn onder andere men-

sen met overgewicht, met name rond 

de buikstreek, mensen met ouders, 

broers of zussen die diabetes hebben 

of vrouwen die zwangerschapsdiabe-

tes hebben gehad. Vorig jaar hebben 

we hier in Maartensdijk deze test ook 

al gedaan. We waren toen nog niet 

eens officieel geopend. Het is belang-

rijk dat deze ziekte zo vroeg mogelijk 

wordt gesignaleerd om erger te voor-

komen. Een groot nadeel bij diabetes 

is namelijk dat je vaak niet in de 

gaten hebt dat je diabetes hebt en met 

een bloedsuikertest heb je toch de 

mogelijkheid om dit te onderzoeken. 

Het is een eerste indicatie. Daar zijn 

we ons van bewust. Is de gemeten 

spiegel veel te hoog dan prikken we 

ook nog een keer als de cliënt nuchter 

is. Blijkt het dan nog te hoog dan ver-

wijzen wij door naar de huisarts voor 

verder onderzoek’. 

Gratis Bloedsuikertest 
in de Noorder Apotheek

door Marijke Drieenhuizen

Op 4 en 11 november is er een gratis bloedsuikertest in de Noorder Apotheek in zowel de vestiging 

in Maartensdijk als in Bilthoven. Deze test geeft een eerste indicatie. Verpleegkundigen adviseren 

vervolgens de geprikte cliënten voor het ondernemen van eventuele vervolgstappen.

Williy Calis benadrukt het belang van vroegtijdige signalering van suiker-

ziekte of diabetes. 

Onder de bezielende leiding van de 

imposante dirigent Ad Bethlehem, 

2.04 meter lang, oefent het vrou-

wenkoor iedere woensdagavond. Het 

koor bestaat in maart 2010 vijfen-

twintig jaar en verschillende vrouwen 

zingen vanaf de oprichting in het 

koor. Het vrouwenkoor is min of 

meer ontstaan op het schoolplein van 

de Laurensschool. Moeders en vrien-

dinnen besloten om samen een zang-

groepje te formeren, met als resultaat 

een serieus vrouwenkoor in 2009 

met een inspirerende en professionele 

dirigent. Het repertoire bestaat uit 

klassieke liederen en één keer per jaar 

verzorgt LudiCantare een concert. 

Zo was er op 21 december 2008 een 

kerstoptreden in het Spoorwegmu-

seum. Momenteel wordt gerepeteerd 

voor het optreden ter ere van het vijf-

entwintigjarig jubileum op zondag 21 

maart 2010.

Derde plaats

In de loop van 25 jaar is een breed 

repertoire opgebouwd. Werken van 

bekende componisten, zoals bijvoor-

beeld Brahms, Britten, Dvo ák, Elgar, 

Vaughn Williams, Fauré, Kodály, 

Poulenc, Schubert en Schumann 

hebben op het programma gestaan. 

Ook landelijk is er waardering voor 

het vrouwenkoor: in 1997 behaalde 

LudiCantare een derde plaats tijdens 

het korenfestival in De Doelen in 

Rotterdam. Bij optredens worden ter 

ondersteuning vocale en instrumen-

tale solisten en begeleiders uitge-

nodigd (piano, harp, etc.). Dicht bij 

huis is het vrouwenkoor ook actief. 

Regelmatig wordt er opgetreden is 

De Akker, het Leendert Meeshuis, 

Huize het Oosten en voor SWO De 

Zes Kernen De Bilt. 

Meedoen is véél leuker

Het vrouwenkoor bestaat uit vijf-

entwintig vrouwen, die zich met 

enthousiasme op het zingen storten. 

Gevraagd naar de motivatie worden 

vooral de gezelligheid en de ont-

spanning genoemd. En natuurlijk het 

samen zingen en daarin beter worden. 

Lidy is vanaf het begin lid van Ludi-

Cantare en roemt het jaarlijkse uit-

stapje aan het begin van het seizoen. 

Ook Ellen is al vijfentwintig jaar lid: 

‘Elkaar iedere week zien schept een 

enorme band die heel waardevol is’. 

Trees zingt twaalf jaar in het koor: ‘Ik 

ga altijd vrolijk naar huis, het is echt 

mijn avondje weg’. Jose volgde de 

concerten van LudiCantare al twintig 

jaar: ‘Meedoen is véél leuker’. De 

dirigent, Ad Bethlehem, begeleidt het 

vrouwenkoor sinds drie jaar: ‘ Het is 

een leuk en gezellig koor, dat zin heeft 

om vooruit te komen en daardoor 

bereid is om hard te repeteren. We 

gaan elk concert wat beter zingen’. 

Voor het jubileumconcert is speciaal 

voor Ludi Cantare muziek geschre-

ven door Tom Dicke (componist en 

interim dirigent) bij vijf gedichten 

van Ida Gerhardt. Het programma 

voor het concert in maart 2010 zal in 

januari bekend gemaakt worden. 

Zingen en vrouwen
door Sylvia van der Laan

Op woensdagavond druppelt een aantal vrouwen het gymzaaltje van de Laurensschool in De Bilt binnen. 

Ze nemen plaats op de stoelen die in een halve cirkel staan en klokslag acht uur klinkt het ‘blablablablabla’ 

uit de kelen van de vrouwen. De repetitie van vrouwenkoor Ludi Cantare is begonnen.

Het vrouwenkoor bestaat uit vijfentwintig vrouwen, die zich met enthousiasme 

op het zingen storten.

Abraham en mosterd 
in de Planetenbaan

door Sylvia van der Laan

De enorme Abraham op het dak van het winkelcentrum aan 

de Planetenbaan zwaaide in wind en regen heen en weer op 

zaterdag 24 oktober. Het feest van het vijftigjarig bestaan 

van het Winkelcentrum speelde zich vooral binnen af.

De gezelligheid speelde zich voornamelijk binnen af.

In het overdekte winkelcentrum was het warm en druk. Gratis koffie met 

gebak werd uitgedeeld, de kinderen konden zich laten schminken en bal-

lonnen op maat laten maken. Bij de mosterdkraam konden verschillende 

soorten mosterd gekocht worden en er werd getoond waar Abraham nu 

echt de mosterd vandaan haalt. Om 13.00 uur kondigde de voorzitter van 

de winkeliersvereniging Marcel Verhaar van de Wijn- en whiskyhandel, het 

bezoek van burgemeester Gerritsen aan. De burgemeester overhandigde 

een cheque van 500 euro aan Aleksandra Leijenhorst uit Bilthoven voor de 

Stichting Spierkracht. Het vijftigjarig jubileum was reden voor de winke-

liersvereniging van de Planetenbaan de Stichting Spierkracht mee te laten 

delen in de feestvreugde. Spierkracht is in 2006 opgericht door de ouders 

(en vrienden) van Kaya en Sayen, die lijden aan een ernstige spierziekte. 

Na het officiële deel werd er doorgefeest en om de regen te vergeten werden 

glaasjes wijn uitgedeeld aan de aanwezigen. 

Burgemeester Arjen Gerritsen assisteert bij de overhandiging van de 

cheque van 500 euro. 



Bikeshop-Loosdrecht

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

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

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan  T 0346 - 21 12 15  E info@parelpromotie.nl
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brochures - tekst schrijven
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KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

Speculaas

brokken

Nu € 3,25

Opleidingen, Trainingen & Coaching 

www.eight-trainingen.nl

Alle prijzen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. 

Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 19,6-23,8 (Ka) 19,2-11,2 (Fiesta); liter/100 km: 4,2-5,1 (Ka) 5,2-8,9 (Fiesta); CO

2
 gr/km: 112-119 (Ka) 98-154 (Fiesta).



‘Zoals de voorgaande jaren staan we 

met onze medewerkers bij C 1000’, 

zegt Corrie Bosman. ‘Als het slecht 

weer is komt er een tentje bij. Op 

meer dan duizend locaties in Neder-

land wordt voedsel ingezameld voor 

de allerarmsten in Oost-Europa. De 

mensen moeten geen voedsel van 

huis meebrengen. Ze krijgen van ons 

op het plein een voedsellijstje. 

In de winkel van C 1000 zijn de 

producten die op dat lijstje staan, bij 

elkaar gezet. Daar kan men uit kiezen 

en gewoon aan de kassa afrekenen. 

Daarmee betalen ze hun bijdrage. 

Daarna kunnen ze hun producten bij 

ons afgeven. Natuurlijk mag men ons 

ook financieel steunen en wie helpen 

wil als medewerker is welkom, want 

we blijven het doen. Van de veertien 

keer dat de landelijke actie heeft 

plaatsgevonden doen wij nu voor de 

elfde maal mee.’ 

Vrijwilligers

De producten gaan zaterdag in de 

vrachtwagen die alles naar de regio-

nale verzamelplaats in Woudenberg 

brengt. Maandagochtend daarna ver-

trekken de eerste transporten. In de 

landen waar het heen gaat is alles voor 

ontvangst geregeld door plaatselijke 

vestigingen van Dorcas die ervoor 

zorgen dat het bij de juiste mensen 

komt. ‘Dorcas Hulp Nederland’ heeft 

rond de dertienduizend actieve vrij-

willigers en bezit het keurmerk van 

het Centraal Bureau Fondsenwerving 

(CBF). Dit jaar wordt gestreefd naar 

55.000 voedselpakketten. Geld en 

goederen gaan nu voornamelijk naar 

Oost-Europa. In die landen was de 

malaise al lange tijd groot maar die 

is door de huidige economische crisis 

nog veel groter geworden. Daar leven 

veel mensen en vooral ouderen onder 

de armoedegrens. 

Kennisoverdracht

Bij ons gesprek is Hendrik Jan Graber 

(40) uit Hollandsche Rading aanwe-

zig. Hij is Hoofd Fondsenwerver van 

Dorcas en de schoonzoon van Corrie. 

Hij heeft jaren in Groenekan gewoond 

en koos er tien jaar geleden als jonge 

bouwondernemer voor om bij Dorcas 

te gaan werken. Hij vertelt: ‘Dorcas 

is een Christelijke Ontwikkelings-

organisatie maar wij evangeliseren 

niet. Wij helpen mensen met daden 

en vooral de allerarmsten. Ik werk 

niet alleen op het kantoor in Andijk 

maar reis naar vele landen om daar 

organisaties op te zetten.’ Hendrik 

Jan gaat binnenkort met ondernemers 

naar Tanzania voor kennisoverdracht 

en steun. Hij was eerder in Soedan, 

Siberië, Noord Kenia, Moldavië en 

Rusland waar hij vreselijke plaatse-

lijke toestanden heeft gezien en zegt: 

‘Ik vraag me wel eens af in wat voor 

wereld we tegenwoordig leven’. Voor 

meer informatie. Corrie Bosman, tel. 

035 5770924.
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‘Het begint een traditie te worden’, 

zegt mevrouw van Ginkel. ‘Ooit 

in Toutenburg met drie stichtingen 

begonnen zijn we toch blij dat we van 

De Wintertuin in Dijckstate gebruik 

mogen maken. Ik doe zelf nu vier jaar 

mee. Onze organisatie bestaat uit een 

aantal plaatselijke comités van lan-

delijke organisaties en verenigingen. 

De markt wordt vooral georganiseerd 

door de stichtingen Adullam, HCR, 

NPV en Woord en Daad. De andere 

stichtingen die van harte meewer-

ken zijn: Israël Producten Centrum, 

SDOK en Ontmoeting. De opbrengst 

van elke kraam gaat naar de eigen 

organisatie. Ik werk zelf al zeven jaar 

voor Woord en Daad.  Alle groepen 

hebben een Christelijke levensvisie. 

Mijn man is marktmeester en regelt 

dat alles op zijn plaats staat en zorgt 

voor het toezicht.’

Van alles te koop

ZOA vluchtelingenzorg en de VBOK 

zijn dit jaar niet aanwezig dus zal 

ieder het zonder de gebruikelijke 

kruidnootjes moeten stellen. Maar er 

is weer van alles te koop. Boeken en 

speelgoed (nieuw en tweedehands), 

bolussen en oliebollen, appels, pop-

corn, snoep, (kerst-) kaarten, Baby-

Born, kleertjes, Israëliproducten, 

lingerie, zelf gebreide sokken, vogel-

taarten en pindakransen, sieraden en 

kado-artikelen, enzovoort. Ook dit 

jaar kan men bij de stand Woord en 

Daad terecht voor diverse producten 

uit Burkina Faso. De NPV (Neder-

landse Patiënten Vereniging) vraagt 

hulp bij het verzamelen van tweede-

hands boeken en speelgoed. Mensen 

kunnen de spullen alleen inleveren 

op 14 november zelf van 8.30 tot 

9.30 uur aan de achteringang van 

Dijckstate.

Kleurwedstrijd

Evenals vorige jaren is er een kin-

derworkshop betaald knutselen in 

een zaaltje van Dijckstate. Dan is er 

dit jaar ook een kleurwedstrijd voor 

basisschoolkinderen. De kleurplaten 

worden na de herfstvakantie op de 

School met de Bijbel uitgedeeld. De 

kinderen van de andere basisscholen 

kunnen na de herfstvakantie de pla-

ten ophalen op Noordeinde nr. 4 in 

Maartensdijk.

De gekleurde platen moeten op de 

Goede Doelenmarkt worden inge-

leverd bij de stand van de NPV. De 

winnaars zullen in De Vierklank wor-

den bekend gemaakt en voor hen is 

een leuke prijs beschikbaar. 

Goede Doelen Markt in Dijckstate
door Kees Pijpers

Zaterdag 14 november is iedereen van 10.00 tot 14.30 uur van harte welkom op De Goede Doelen Markt 

die al voor de vijftiende keer in Maartensdijk gehouden wordt. Er is van alles te koop en voor 

de basisschoolkinderen is er een kleurwedstrijd. We zijn eens gaan luisteren bij de plaatselijke voorzitter 

van de werkgroep, mevrouw Jolanda van Ginkel.

Jolanda van Ginkel: ‘De Goede Doelenmarkt wordt al voor de vijftiende keer 

gehouden’.

Dorcas Voedselactie op het Maertensplein

door Kees Pijpers

Vrijdag 6 en zaterdag 7 november is er op het Maertensplein in Maartensdijk de jaarlijks terugkerende 

landelijke Dorcas Voedselactie. Vrijdag de gehele dag van winkelopening tot sluiting en zaterdag tot begin 

middag. Initiatiefneemster en coördinator Corrie Bosman is met meer dan twintig medewerkers bezig met de 

voorbereiding. We praten met haar en haar schoonzoon die Hoofd Fondsenwerving van Dorcas is. 

Corrie Bosman en Hendrik Jan Graber. 

Toneel bij Friese vereniging
Het winterseizoen 2009 - 2010 van de Friese vereniging ‘Mei Inoar’ begint 

op vrijdag 30 oktober 2009 met de bekende toneelgroep van Huzum met 

een modern toneelstuk ‘Bitter Lemon’, een komedie van Dimitri Frenkel-

Frank en vertaald is in het Fries door Gerrit H.Tuininga.

Op vrijdag 27 november komen Nanne & Ankie, een bekende zanggroep. 

Beide avonden zijn in de zaal bij de Noorderlichtkerk, Bergweg 92 B te 

Zeist. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs € 7,50.

Inlichtingen bij B. Andringa, Bilthoven; tel. 030 2203528, Y. Knobbe, Bun-

nik; tel. 030 6562555 of T. Vos, Zeist; tel. 030 6916081.

De heer en mevrouw Golstein-van 

Kessel hebben afgelopen zaterdag 

in het bijzijn van hun  kinderen en 

kleinkinderen hun 60-jarig huwe-

lijksjubileum gevierd. Maandag 26 

oktober kwam burgemeester Ger-

ritsen langs om hen met dit heug-

lijke feit te feliciteren. De heer en 

mevrouw Golstein-van Kessel zijn 

de eerste bewoners van hun huis aan 

de Irenelaan in Maartensdijk. Toen 

zij daar 51 jaar geleden kwamen 

wonen konden zij hun huis alleen 

bereiken over het met gruis bedekte 

Prinsenlaantje dat van de Dorpsweg 

tot de Wetering liep. Aan het eind 

van de Irenelaan stond toen nog de 

boerderij van Bieshaar. Er is sinds-

dien veel veranderd maar nog steeds 

wonen zij, respectievelijk 84 en 86 

jaar oud, daar met veel plezier. 

Burgemeester Gerritsen kwam afge-

lopen maandag het echtpaar felicite-

ren met hun jubileum.

Het echtpaar heeft 6 kinderen, 13 kleinkinderen en inmiddels 13 achter-

kleinkinderen.

60-jarig huwelijk

as. zondag geopend



Het Platform Respectvol Samenleven bestaat in 

januari vijf jaar. In november 2004 is de eerste aan-

zet gegeven tot de oprichting. Het Platform wil dit 

lustrum samen met u vieren op een passende dag. 

Namelijk: de Dag van de Respect op donderdag 12 

november aanstaande. 

Het platform nodigt u dan ook van harte uit voor een bijzondere avond 

met een afwisselend programma. Burgemeester Gerritsen is aanwezig als 

presentator en gespreksleider. De avond staat in het teken van het thema 

“Altijd Respect!?”. Onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgd 

door het Intercultureel Café, blikt het Platform terug op de afgelopen vijf 

jaar. Daarnaast zijn er twee korte discussies over het thema, waarbij uw 

deelname zeer op prijs wordt gesteld. Ook kunt u uw reactie geven op het 

Platform en haar voortbestaan en kunt u vragen stellen aan de aanwezige 

leden. De theatergroep Masquerade en de toneelgroep Stut, met spelers 

uit onze eigen gemeente, verzorgen een themagerichte bijdrage. De lokale 

‘Persmuskieten’ zorgen tot slot voor een komische en kritische noot. 

Kortom, een uitgelezen kans om uw betrokkenheid bij onze gemeenschap 

te tonen en bovenal aanwezig te zijn tijdens een bijzondere avond! Het plat-

form hoopt u op 12 november te zien in de Mathildezaal van het gemeen-

tehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. De avond begint om 20.00 

uur (deuren open vanaf 19.30 uur). 

Contact met het Platform Respectvol Samenleven

Heeft u vragen over de lustrumviering of zoekt u om andere redenen con-

tact met het Platform? 

Dan kunt u contact opnemen met: 

Ada van Dis 

VVSO WVT

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven

(030) 228 49 76

info@vvsowvt.nl

Nieuws en informatie over activiteiten kunt u vinden op de website: 

www.respectvol-debilt.nl. 

Wilt u reageren op de rubriek Veilig De Bilt? Mail dan naar communica-

tie@debilt.nl.  

Reguliere bouwaanvraag 2e fase

weg 1, het oprichten van een res-

taurant;

Lichte bouwaanvraag

dakopbouw;

oprichten van een antennedrager.

U kunt tegen bovenstaande bouw- 

en/of sloopplannen pas een bezwaar-

schrift indienen nadat een vergun-

ning is verleend. Deze besluiten 

maakt de gemeente bekend in de 

BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-

de vergunningen’. 

Verleende vergunningen

Verleende ontheffing en bouwver-

gunning

Burgemeester en wethouders heb-

ben besloten om op grond van de 

Wet ruimtelijke ordening onthef-

fing van het bestemmingsplan én 

bouwvergunning op grond van de 

Woningwet te verlenen voor:

sen van een erker.

De besluiten inclusief de bijbehoren-

de stukken liggen, totdat de hierna 

aangegeven beroepstermijn is ver-

streken (6 weken), in het gemeen-

tehuis bij de afdeling Vergunningen 

en Toezicht, ter inzage op werkda-

gen van 8.30 tot 12.30 uur. 

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 

beroepschrift indienen bij de recht-

bank te Utrecht, sector Bestuurs-

Utrecht. U moet dat doen binnen 

zes weken vanaf de dag na die 

waarop het besluit ter inzage is 

gelegd. De beroepstermijn van zes 

weken begint dus te lopen vanaf de 

tweede dag na de datum van deze 

publicatie.

In het beroepschrift moet in elk 

geval worden vermeld naam, adres, 

de dagtekening, een omschrijving 

van de beslissing waartegen het 

beroep is gericht en de redenen 

waarom beroep wordt ingesteld. 

Het beroepschrift moet ondertekend 

worden. Voor het in behandeling 

nemen van een beroepschrift moet 

u griffierecht betalen. 

Ook al dient u een beroepschrift in, 

dan mag toch van de verleende ont-

heffing en bouwvergunning gebruik 

worden gemaakt. Als u dat wilt 

voorkomen, dan kunt u tegelijk met 

het indienen van een beroepschrift 

een voorlopige voorziening aanvra-

gen bij de voorzieningenrechter van 

de rechtbank, sector Bestuursrecht, 

moet voor een dergelijke voorzie-

ning ook griffierecht betalen. Voor 

meer informatie over de hoogte van 

de betalen griffierechten kunt u con-

tact opnemen met de griffier van de 

rechtbank. tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het bekij-

ken van ter inzage liggende stuk-

ken kunt u langskomen bij de 

afdeling Vergunningen en Toe-

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) 2289411. Voor informa-

tie over bestemmingsplannen en/

of een gesprek met een plantoet-

ser dient u altijd een afspraak te 

maken via bovengenoemd tele-

foonnummer.

Vergadering Welstandscommissie

Op de maandagmiddagen in de 

oneven weken vindt in principe de 

openbare vergadering plaats van de 

commissie Welstand en Monumen-

ten Midden Nederland.

De eerstvolgende vergadering van 

de welstandscommissie is op maan-

dagmiddag 2 november 2009. De 

gegevens zoals vergaderlocatie en 

agenda zijn vanaf vrijdag vooraf-

gaand aan de vergadering te raad-

plegen op de gemeentelijke website 

www.debilt.nl.   

Indien u geen toegang heeft tot inter-

net, wordt belangstellenden geadvi-

seerd vanaf vrijdag voorafgaand aan 

de vergadering, telefonisch contact 

op te nemen met de unit Administra-

tie van de afdeling Vergunningen en 

Toezicht, telefoon 030-2289180. Bij 

deze unit is tevens bekend waar de 

agenda ter inzage ligt.

Kapvergunningen

Het college van burgemeester en 

wethouders van gemeente De Bilt 

heeft op basis van artikel 4.3.2. 

van de Algemene plaatselijke ver-

ordening 2007 t/m 2e wijziging 

gemeente De Bilt een kapvergun-

ning verleend voor:

Groenekan:

weg 140, Herplant (22-10-2009)

Maartensdijk:

(22-10-2009)

(22-10-2009)

Een afschrift van deze kapvergun-

ningen ligt gedurende zes weken, 

na verzending aan de aanvrager 

(de verzenddatum staat achter de 

verleende vergunning), ter inzage 

bij de afdeling Vergunningen en 

Toezicht. Inzage van kapvergun-

ningen is mogelijk op werkdagen. 

Dit kan na telefonische afspraak op 

Belanghebbenden die door deze 

kapvergunningen rechtstreeks in 

hun belang zijn getroffen, kunnen 

binnen zes weken na de verzend-

datum van de kapvergunning een 

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders van 

de gemeente De Bilt, Postbus 300, 

3720 AH Bilthoven.
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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-

per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Kapvergunningen

Werk in uitvoering
 Gregoriuslaan, reconstructie riolering en bestrating, van 19 oktober 

tot en met 11 december 2009;

 Paltzerweg, vervangen riolering, tussen september en december 

wordt het verkeer omgeleid;

constructie en rioolrenovatie tot december;

 Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijdelijk verplaatst 

naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl onder Actueel 

 Nieuws;

 Bilthovenseweg, vanaf 14 september wordt het riool aan de Biltho-

venseweg vervangen. Dit duurt ongeveer 10 weken;

Paltzerweg t/m december afgesloten voor verkeer

De Paltzerweg is tot en met december afgesloten voor verkeer. Het riool van 

de Paltzerweg wordt in deze periode vervangen. U wordt als volgt omgeleid: 

Tolhuislaan  Taveernelaan 

zorgen voor zowel omwonenden als weggebruikers. Wij vragen uw begrip voor 

deze situatie. 

gemeentehuis

Vanaf deze week vinden werkzaamheden plaats nabij het Burgemeester Fabius-

park in Bilthoven. In de directe omgeving van het gemeentehuis worden twee 

bronnen geboord ten behoeve van de aanleg van een duurzame klimaatinstal-

latie. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken en kunnen voor enige 

(geluids)overlast zorgen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.debilt.nl 

onder Actueel  Wegwerkzaamheden. Ook kunt u contact opnemen met dhr. 

zaamheden uit aan de Herenweg en ‘t Breukeleveensemeentje in Breukeleveen. 

voor al het gemotoriseerde verkeer. Woningen en bedrijven blijven provisorisch 

bereikbaar en fietsers kunnen het werk passeren. De buslijn 122 die normaal 

van Utrecht via Breukeleveen naar Weesp (en vice versa) gaat, rijdt tijdens de 

duur van het werk niet. De gemeente Wijdemeren voert de werkzaamheden uit 

om o.a. de verkeersveiligheid van de wegen te verbeteren. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met de gemeente Wijdemeren via herenweg@wijdem-
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Platform respectvol samenleven 
viert lustrum op 12 november

De gemeenteraad 
vergadert op 29 oktober 

en 5 november

Op donderdag 29 oktober om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad van 

de gemeente De Bilt. De vergadering vindt plaats in de Mathildezaal van 

het gemeentehuis in Bilthoven. Voorafgaand aan de vergadering vindt vanaf 

19.30 uur het informeel contact plaats in de Bilthal. 

Op donderdag 5 november vergadert de gemeenteraad over de begroting. 

Deze vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in de Mathildezaal.  

Zorgloket

gemeente gesloten 

30 oktober
Op vrijdag 30 oktober is het Zorglo-

ket van de gemeente de hele dag 

gesloten.

Op maandag 2 november is het 

loket weer open van 8.30 uur tot 

12.30 uur.  
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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 MENS De Bilt Tel. (030) 221 75 50

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

e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl

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

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk Tel. (0346) 21 10 55

Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk

e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.
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Project MENS verkozen 
tot proeftuin SEV

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft het project 

MENS van de gemeente De Bilt uitgekozen als proeftuin. De SEV selec-

teerde het project MENS uit 56 kandidaat-projecten als een van de 10 pro-

jecten die gaat meedoen aan het proeftuinproject Woonservicegebieden van 

de SEV. Het proeftuinproject loopt 2 jaar, van 2009 tot 2011. MENS loopt 

als pilot anderhalf jaar, tot 1 maart 2011. 

Het project MENS heeft tot doel een volledig pakket aan diensten ter 

beschikking te stellen op de gebieden wonen, welzijn en zorg, in vooralsnog 

de twee pilotwijken De Bilt West en Maartensdijk.

Het gaat erom wijkbewoners voorzieningen en, indien nodig, ondersteu-

ning te bieden waardoor zij desgewenst zo lang mogelijk zelfstandig in 

hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De groepen waar 

MENS zich in eerste instantie op richt zijn ouderen en mensen met een 

al dan niet tijdelijke beperking. Het kan hierbij gaan om fysieke, sociale, 

psychische of verstandelijke beperkingen. Ook mee kunnen blijven doen 

met de samenleving is een belangrijk uitgangspunt in het project. Kortom: 

project MENS realiseert woonservicewijken.

De SEV is een landelijk, onafhankelijke organisatie die op basis van het 

proeftuinenproject het ministerie van VROM (Volkshuisvesting), het 

ministerie van VWS (Zorg en Welzijn) en de provincies adviseert over de 

inrichting van woonservicegebieden. Woonservicegebieden zijn het ant-

woord op de wens van ouderen en mensen met een beperking om langer en 

beter zelfstandig te kunnen wonen. Dit wijkgerichte concept is de afgelopen 

10 jaar in snel tempo in ons land verspreid, maar de meerwaarde ervan 

is echter nog niet goed aangetoond en in veel gevallen blijft het concept 

woonservicegebieden steken in planvorming en voorbereiding.

Aanbieden van bladhopen

Tijdens de bladcampagne heeft u 

de mogelijkheid om blad rond uw 

woning in de berm te deponeren. 

Dit mag +/- één week voorafgaand 

aan de week waarop de campagne 

bij u in de straat komt (dit leest u in 

onderstaande planning). Dan komt er 

een wagen langs om bladhopen op te 

laden. Het blad moet opgehoopt zijn 

en mag géén takken, hekjes van gaas 

en dergelijke bevatten. Dit bescha-

digt de veeg- en zuigwagens en dat 

zorgt voor vertraging in de campag-

ne. De bladhopen mogen niet tegen 

bomen aanliggen omdat de bomen 

beschadigd kunnen worden tijdens 

het opzuigen van het blad.

Ook adviseren wij u uw auto niet in 

de berm te parkeren in de week dat 

de bladzuigwagen bij u in de straat 

komt. De gemeente vraagt u om over-

hangend groen in uw tuin tijdig te 

snoeien. Dit maakt het opruimen van 

blad makkelijker. De bladcampagne 

komt maar één keer langs: aanbieden 

van blad wanneer de campagne al is 

geweest is dus niet toegestaan. 

Bladcampagne op doorgaande routes

Op de doorgaande wegen kan de 

bladcampagne voor oponthoud zor-

gen. Daarom wordt zo veel mogelijk 

buiten de spitsuren op deze wegen 

gewerkt. Voor uw en onze veiligheid 

worden daarbij veiligheidsmiddelen 

en verkeerssignaleringen ingezet. Wij 

doen een dringend beroep op u als 

weggebruiker om deze signaleringen 

op de juiste wijze te passeren en de 

aanwijzingen ter plekke op te vol-

gen.

Tot slot een tip

Het blad in uw tuin kunt u ook nut-

tig gebruiken door het te laten liggen 

waar het kan. Het biedt een ideale 

bescherming aan bollen en planten, 

kleine dieren en insecten en voorkomt 

het uitdrogen van de bodem. 

Bladcampagne 2009 start
op 17 november 

Op maandag 17 november gaat de gemeentelijke bladcampagne weer van start! De bladzuigwagen 

zal hoofdzakelijk in boom- en bermrijke gebieden van de gemeente aan de slag gaan. Het verwijderen 

van het blad in de wijken en overige plaatsen in de gemeente wordt verzorgd door medewerkers 

van de aannemers die het wijkonderhoud verzorgen. 

Routes

Week 47: 16 t/m 20 november 

Julianalaan, Paltzerweg, Pr. Hendriklaan(zuid), Kortelaan, Soestdijkseweg 

Zuid vanaf Groenekanseweg tot de Spoorbomen, 1e en 2e Brandenburger-

weg, Boslaan, wijk Overbosch en het gebied tussen Leijenseweg, Spoorlaan 

en Soestdijkseweg in Bilthoven.

Week 48: 23 t/m 27 november

Gebied tussen Jan Steenlaan, Soestdijkseweg, Gezichtslaan, Heidepark in 

Bilhoven. Groenekanseweg, omgeving Vijverlaan en Oranjelaan in Groe-

nekan.* Dorpsweg in Maartensdijk, omgeving Dennenlaan in Hollandsche 

Rading.*

Week 49: 30 november t/m 4 december

Gebied tussen Gezichtslaan, H. Segherslaan en Soestdijkseweg Noord en de 

straten met naaldbomen waaronder de Evert Cornelislaan, Gregoriuslaan, 

Dr.Julius Röntgenlaan, Oranje Nassaulaan, Dillenburglaan en Willem de 

Zwijgerlaan in Bilthoven.

Week 50: 7 t/m 11 december 

Gebied tussen Soestdijkseweg Noord , Lassuslaan en Bilderdijklaan in 

Bilthoven

* Bewoners aan de Kon. Wilhelminaweg en de Tolakkerweg worden wegens 

de beperkte ruimte langs deze doorgaande wegen nadrukkelijk verzocht 

alléén in week 48 blad langs de weg te deponeren.

De Bilt biedt verordeningen 

aan via overheid.nl 
Sinds 1 september 2009 zijn alle verordeningen en een groot aantal beleids-

regels van de gemeente De Bilt digitaal ontsloten via www.overheid.nl. 

Op grond van de wet elektronische bekendmaking is iedere gemeente in 

Nederland wettelijk verplicht om alle algemeen verbindende voorschriften 

('verordeningen') via www.overheid.nl te ontsluiten. Streefdatum vanuit het 

ministerie van Binnenlandse Zaken om dit voor alle gemeenten gerealiseerd 

te krijgen is 1-1-2011. De Bilt heeft vaart gezet achter deze digitalisering, 

omdat het inwoners en ondernemers beter wil faciliteren. De gemeente 

behoort nu tot de top 100 van gemeenten (van de 440 gemeenten) die alle 

wetgeving al via www.overheid.nl heeft ontsloten. 

Er is nu een betrouwbaar, compleet en makkelijk hanteerbaar overzicht van 

alle regelingen. Op de pagina Regelgeving op website van de gemeente 

De Bilt is het oude overzicht inmiddels vervangen door een link naar de 

pagina met alle De Biltse verordeningen op www.overheid.nl. Geïnteres-

seerden hoeven dus niet meer naar het gemeentehuis om de regelgeving te 

raadplegen. De gemeente De Bilt kan tegelijkertijd daardoor effectiever en 

efficiënter zijn in handhaving, rechtspraak en beheer.

Meer informatie? Kijk op www.debilt.nl onder Bestuur en Organisatie 

Regelgeving gemeente De Bilt. Klik dan op het overzicht met de vastge-

stelde verordeningen die momenteel gelden in De Bilt.

Sommige mensen lopen extra risico 

als zij Nieuwe Influenza A H1N1 krij-

gen. Deze risicogroep bestaat uit:

-

ten, diabetes (suikerziekte), nieraan-

doeningen, verminderde  weerstand 

door een andere ernstige aandoening 

of door een medische behandeling 

zoals chemotherapie;

Als u tot deze groep behoort en inge-

schreven staat bij een huisarts in de 

gemeente De Bilt, kunt u een vac-

cinatie tegen de Nieuwe Influenza A 

H1N1 krijgen.

De risicogroep krijgt dit jaar drie prik-

ken aangeboden. De reguliere griep-

prik en twee prikken tegen Nieuwe 

Influenza A (H1N1). Voor de Nieuwe 

Influenza A (H1N1) is één prik niet 

genoeg. Daarom geven we  ongeveer 

vier weken na de eerste prik een 

herhalingsprik. Pas dan is er sprake 

van een goede bescherming. De risi-

cogroep wordt begin november per 

brief uitgenodigd voor de vaccinaties. 

Mocht u geen brief ontvangen, neem 

dan contact op met de assistente van 

uw huisarts. 

Overige risicogroepen die in aan-

merking komen voor vaccinatie

Daarnaast zijn er nog drie andere 

risicogroepen die voor de vaccinatie 

in aanmerking komen:

Zwangere vrouwen uit een medische 

risicogroep en gezonde zwangere 

vrouwen vanaf de vierde maand 

(week 13) van de zwangerschap:

Deze laatste krijgen geen oproep. 

U wordt op de mogelijkheid tot 

vaccinatie gewezen door uw verlos-

kundige of u kunt zich melden bij 

uw huisarts. In de eerste 12 weken 

van de zwangerschap wordt niet 

gevaccineerd vanwege eventuele 

bijwerkingen.

Mantelzorgers: Het is de bedoeling 

dat patiënten met een zeer hoog risi-

co op complicaties ten gevolge van 

influenza hun mantelzorgers mel-

den dat ook zij een indicatie voor 

vaccinatie hebben. De behandelend 

artsen zullen hun zeer hoog risico 

patiënten hierover informeren. De 

huisarts roept mantelzorgers niet op. 

Zij kunnen wel een prik vragen aan 

de huisarts.

Jonge kinderen: Jonge kinderen 

komen soms in aanmerking voor 

twee seizoensgriepvaccinaties en de 

Mexicaanse griep vaccinaties. De 

volgorde is dan: eerste seizoensprik, 

na  2 weken de eerste Mexicaanse 

griep vaccinatie, na 3 weken de 

tweede Mexicaanse griepprik, na 

2 weken de tweede seizoensprik. 

Neem contact op met uw huisarts 

voor meer informatie. 

De organisatie van de vaccinaties 

wordt gedaan door MediBilt, een 

samenwerkingsverband van alle Bilt-

se en Bilthovense huisartsen.

Planning vaccinatie en locatie prik-

centrum

De eerste vaccinatie van de nieuwe 

griep vindt plaats in week 47.De 

tweede vaccinatie van de nieuwe 

griep vindt plaats in week 51.

Mocht u op de in de brief genoemde 

tijd verhinderd zijn dan kunt u, zon-

der vooraf te bellen, die dag op een 

andere tijd komen. Ook kunt u in 

noodgevallen gebruik maken van één 

van de andere prikdagen die week.

Het prikcentrum in het HF Witte 

Centrum (Henri Dunantplein 4, De 

Bilt) is open op dinsdag, woensdag 

en donderdag (in week 47 en 51) van 

08.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 

tot 17.00 uur.  

Meer informatie 

Voor meer informatie over de vacci-

natiecampagne kunt u contact opne-

men met uw huisarts, of kijken op 

www.debilt.nl  Actueel  Nieuws. 

Via deze website houden de gemeente 

en MediBilt u op de hoogte van even-

tuele wijzigingen in de campagne. 

Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A 
(Mexicaanse griep) 
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Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. 

Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, 

waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. 

Volledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt 

en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de website van de 

gemeente De Bilt www.debilt.nl.

De geldigheid van bijschrijvingen van kinderen in het paspoort vervalt 

op 26 juni 2012. Daarna moeten alle kinderen die willen reizen een eigen 

document hebben. Dit is een gevolg van een wijziging van de Europese 

verordening die voorschrijft waaraan reisdocumenten moeten voldoen.

De Europese raad heeft op 27 april 2009 met deze wijziging ingestemd.

Om gezinnen financieel tegemoet te komen in de kosten voor een eigen 

reisdocument voor kinderen, wil staatssecretaris Bijleveld vanaf 1 januari 

2010 de prijs van een Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en met 

13 jaar verlagen tot een prijs die vergelijkbaar is met de huidige bijschrij-

ving. Om dit te financieren wordt met ingang van 1 januari 2010 de gratis 

verstrekking van de identiteitskaart aan 14-jarigen afgeschaft.

Kinderen van 14 jaar of kinderen die uiterlijk 25 februari 2010 14 jaar wor-

den, kunnen tot en met uiterlijk 31 december 2009 een gratis identiteitskaart 

aanvragen.

Met de Nederlandse identiteitskaart kan worden gereisd binnen de Europese 

Unie en naar Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, 

Turkije, IJsland en Zwitserland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Burgerzaken van 

de gemeente De Bilt via (030) 228 94 11. 

Kinderbijschrijving paspoort vanaf juni 

2012 ongeldig en afschaffing van de gratis 

identiteitskaart voor 14 jarigen 

De gemeente heeft voor de uitvoering van de hulp bij het huishouden nieu-

we contracten afgesloten met Beeuwkes, De Bilthuysen en Cordaan. Deze 

drie instellingen gaan vanaf 1 november aanstaande de hulp bij het huishou-

den in onze gemeente uitvoeren. Zij nemen de werkzaamheden over van 

de zorgaanbieders die op dit moment werkzaam zijn in De Bilt. Daarmee 

vervallen per 1 november alle contracten met de huidige zorgaanbieders.

Wat merkt u als cliënt? 

Voor u betekent dit concreet dat u per 1 november te maken krijgt met een 

andere instelling die de hulp bij het huishouden komt uitvoeren. Wel pro-

beert de gemeente samen met Beeuwkes, De Bilthuysen en Cordaan ervoor 

te zorgen dat de persoon die nu bij u de hulp uitvoert u ook kan blijven 

helpen. De gemeente en de instellingen kunnen echter niet garanderen dat 

dit in alle gevallen mogelijk is. De gemeente heeft u inmiddels schriftelijk 

op de hoogte gesteld over de veranderingen per 1 november. 

Ontvangt u al hulp van Beeuwkes, De Bilthuysen en Cordaan of woont u in 

een aanleunwoning of verzorgingshuis, dan verandert er voor u niets.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket van de 

gemeente via telefoonnummer (030) 228 94 11 of e-mail zorgloket@debilt.

nl. Het Zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 

12.30 uur en op dinsdag op afspraak van 15.00 tot 17.00 uur.

Persoonsgebonden Budget

U heeft de mogelijkheid om een Persoonsgebonden Budget (PGB) aan te 

vragen. In dat geval krijgt u geen hulp van een van de bovengenoemde 

instellingen, maar krijgt u van de gemeente een geldbedrag waarmee u zelf 

de hulp bij het huishouden betaalt. Voor meer informatie kunt u ook hier-

voor contact opnemen met het Zorgloket van de gemeente. 

Voor meer informatie over dit onderwerp raadpleeg de gemeentelijke web-

site www.debilt.nl.

Gemeente sluit contracten 

met Beeuwkes, De Bilthuysen 

en Cordaan
De Stichting heeft de ideële doelstel-

ling het boeddhisme als levensfilo-

sofie onder de aandacht te brengen 

zonder voorkeur voor een bepaalde 

richting of stroming binnen het boed-

dhisme. De Stichting biedt de mensen 

daarnaast de gelegenheid om vanuit 

de boeddhistische filosofie en medi-

tatie in contact te komen met andere 

filosofieën en religies.

Om dit doel te kunnen verwezen-

lijken organiseert zij boeddhistische 

filosofie- en meditatielessen, cursus-

sen, lezingen, dialoogavonden en 

themadagen. Bovendien beschikt de 

Stichting over een uitgebreide biblio-

theek om de opgedane kennis door 

studie te verdiepen.

Dharma

De Stichting Bodhisattva is opgericht 

door drs. Dorien Quik en Peter Schuh. 

Beiden praktiseren het boeddhisme al 

vele jaren en hebben in loop van de 

tijd diverse boeddhistische studies 

zoals bijvoorbeeld de LamRim en 

de vijfjarige opleiding Boeddhisti-

sche Filosofie met succes afgesloten. 

Daarna hebben zij diverse cursussen 

bij verschillende boeddhistische lera-

ren gevolgd. Omdat het betreden van 

het pad van de Dharma een eeuwig-

durende ontwikkelingsweg in zich 

draagt gaan ze nog altijd verder met 

het bestuderen van de Dharma. Het 

is hun grootste wens om het zuivere 

denken, dat door boeddhistische filo-

sofie en meditatie verkregen wordt, 

bij een groter publiek onder de aan-

dacht te brengen. Uit deze gedachte 

ontstond ook de stichting. Zij kozen 

voor de naam Bodhisattva om aan te 

geven dat het om geestelijke rijkdom 

gaat. Een Bodhisattva is een mens, 

die zijn geest zodanig heeft ontwik-

keld dat hij zich ten volle bewust is 

geworden van zijn ware aard en van 

zijn innerlijk licht. De Bodhisattva 

is de universele mens, die boven 

alle dualistische denkbeelden is uit-

gegroeid. Al deze aspecten herkent 

hij in ieder levend wezen. 

Dorien Quik

Bilthovense Dorien Quik studeerde 

biologie aan de Universiteit Utrecht. 

Na haar doctoraalexamen bestudeerde 

zij christelijke esoterische stromingen 

(het esoterische houdt zich bezig met 

het wezen van de mens), totdat ze vijf-

tien jaar geleden in aanraking kwam 

met het boeddhisme. Zij volgde vele 

boeddhistische studies, waaronder de 

vijfjarige boeddhistische filosofie en 

haar scholen. Samen met Peter Schuh 

richtte zij in 2004 Stichting Bodhi-

sattva in Bilthoven op. In april 2008 

verscheen Dorien Quiks eerste boek, 

'Inzicht in de grondgedachten van het 

boeddhisme', dat opgedragen is aan 

de stichting.

Boek

Wanneer je wat rondkijkt naar recen-

sies (een auteur recenseert het eigen 

werk nooit), dan ontdek je dat het een 

uitstekend boek moet zijn, geschre-

ven in een begrijpelijke taal, waarbij 

de meest complexe thema’s van het 

boeddhisme door de auteur voor de 

lezer toegankelijk worden gemaakt. 

Zonder enige afbreuk te doen aan 

de Leer van de Boeddha worden de 

thema’s aan de hand van dagelijkse 

praktijkvoorbeelden verduidelijkt. 

Hierdoor wordt de vaak abstracte 

kennis herkenbaar in de alledaagsheid 

van het bestaan. De kracht van het 

boek is dat de auteur de eeuwenoude 

boeddhistische wijsheid meer toegan-

kelijk en toepasbaar heeft gemaakt 

voor de westerse mens. Het is een 

lees-studieboek over het boeddhis-

me als levensfilosofie en geschreven 

voor iedereen die geïnteresseerd is 

in de levensfilosofie van het boed-

dhisme. Een bepaalde levenshouding 

waarmee je jezelf kunt blijven. 

Opbrengst

Peter Schuh: ‘Daar we al onze dona-

ties, na aftrek van de onkosten, wil-

den schenken aan kansarme kinderen 

kwamen we in contact met de ‘Jean-

nine and Billy’s Children’s Founda-

tion’ in Cambodja en het Vista-pro-

ject voor nomadenkinderen in Oost 

Tibet. De opbrengsten van het boek 

van Dorien gaan ook geheel naar de 

goede doelen van de stichting.

Feest

Op 7 en 8 november 2009 viert de 

Stichting Bodhisattva haar 5-jarig 

lustrum met een prachtig feest; een 

bekroning voor al het harde wer-

ken wat in de afgelopen jaren met 

elkaar is gedaan. Peter Schuh: ‘Het 

feest is bestemd voor alle cursisten 

en belangstellenden van de Stichting 

Bodhisattva en wordt gehouden in 

de Werkplaats Kindergemeenschap, 

Kees Boekelaan 12, Bilthoven. Het 

geld voor het feest is dankzij de vele 

creatieve initiatieven van cursisten 

en belangstellenden gegenereerd. Het 

is dubbel feest: voor onszelf en voor 

‘onze kinderen’. Voor inlichtingen: 

info@stichtingbodhisattva.eu of tel. 

06 28373039.

Vijf jaar Stichting Bodhisattva 
in Bilthoven

door Henk van de Bunt

In november 2009 bestaat de Stichting Bodhisattva, gevestigd in Bilthoven, vijf jaar. Het bestuur zal dit 

heuglijke feit niet ongemerkt voorbij willen laten gaan en heeft alle cursisten en belangstellenden 

van harte uitgenodigd om aan het jubileumfeest deel te nemen. Met de oprichters Dorien Quik uit Bilthoven 

en Peter Schuh uit Ede spraken we over die eerste vijf jaren.

De Stichting Bodhisattva is opgericht door drs. Dorien Quik en Peter Schuh.

De Regiobibliotheken Utrecht Mid-

den en ABN AMRO bieden samen 

de workshop Internetbankieren voor 

senioren in de bibliotheken in Biltho-

ven, Soest en Zeist. In de workshop 

wordt geleerd hoe eenvoudig het is 

om vanuit huis de bankzaken te rege-

len.

Met Internetbankieren kan iedereen 

op elk moment van de dag, snel en 

veilig de bankzaken regelen. In een 

oefenomgeving leren twee medewer-

kers van ABN AMRO de deelnemers 

inloggen, bij- en afschrijvingen bekij-

ken en geld overmaken. Het is van 

belang om over muis-, computer- en 

internetvaardigheden te beschikken. 

De workshop vindt plaats in de bibli-

otheek en is toegankelijk voor ieder-

een en dus niet alleen voor klanten 

van ABN AMRO. De workshop is 

echter niet geschikt voor mensen die 

bankieren bij de ING bank. Deze han-

teert een ander systeem. Er wordt per 

persoon op één computer gewerkt. 

Deze workshop kost 10 euro. Belang-

stellenden kunnen zich voor deel-

name bij één van de bovengenoemde 

bibliotheekvestigingen aanmelden 

aan de balie. 

De cursusdatum voor Bilthoven is 

dinsdag 10 november van 09.30 tot 

11.30 uur. Aanmelden voor de cursus 

in Soest of Zeist kan ook via e-mail. 

De cursus in Soest is donderdag 26 

november van 13.30 tot 15.30 uur en 

te Zeist op maandag 26 oktober en 

maandag 2 november, beide keren 

van 13.30 tot 15.30 uur. Meer infor-

matie is ook te vinden op de websites: 

www.bibliotheekdebilt.nl, www.ide-

asoest.nl of www.bibliozeist.nl. 

Workshop Internetbankieren in de bibliotheek



Naar aanleiding van de evaluatie van 

het Wijk- en Dorpsgericht Werken 

zijn aanbevelingen gedaan om dit 

verder te optimaliseren. Een van de 

aanbevelingen was om door middel 

van wijkbezoeken het college meer 

zichtbaar te maken. In 2009 is gestart 

in Groenekan. Vervolgens werden 

Hollandsche Rading en Westbroek 

bezocht Op maandag 16 november 

wordt de reeks voor 2009 afgesloten 

met een bezoek aan Maartensdijk. 

Gevallen

In de eerder genoemde kernen bestaan 

er reguliere overlegstructuren, zoals 

de Dorpsraad van Groenekan, het 

Dorpsoverleg in Hollandsche Rading 

of het Dorpsberaad van Westbroek. 

Maartensdijk kende vele jaren een 

Dorpsraad, maar door allerlei oorza-

ken koos dit bewonersoverleg voor 

een beëindiging van haar activiteiten. 

Daarna is het niet meer gelukt een 

redelijk alternatief te vinden. 

Wijkcontact

Per januari 2009 is Lianne Oosterlee 

begonnen als wijkcontactambtenaar 

voor de kern Maartensdijk. Zij vertelt 

dat het college de behoefte heeft in 

contact te komen met de burgers om 

op die manier te horen wat er leeft. 

En andersom is er ook voor de inwo-

ners gelegenheid met het college in 

contact te komen. Omdat Maartens-

dijk een regulier overleg ontbeert, 

zocht en vond zij de afgelopen tijd 

een zevental enthousiastelingen, dat 

bereid was de organisatie van het col-

legebezoek op 16 november samen 

met haar vorm te geven. Een drietal 

was jl. vrijdagavond in de gelegen-

heid van hun enthousiasme en betrok-

kenheid blijk te geven. De directeur 

van de Martin Luther Kingschool 

Magda Bouwer, Philip en Antoinet-

te Gerards en Cornelis Kronenburg 

genoten van een welverdiende herfst-

vakantie. De zeven haasten zich om 

aan te geven, dat dit geenszins een 

reanimatie van de Dorpsraad betekent 

hoewel zij er gelijk bijzeggen dat dit 

naar hun mening wel een sterk leven-

de gedachte is. Op z’n minst zouden 

daar dan nog wel anderen bij betrok-

ken dienen te worden. Vooralsnog 

kent het komende werkbezoek van 

het college de eerste prioriteit. 

Programma

Het programma bestaat uit een 

rondwandeling langs verschillende 

locaties, alwaar telkens een presen-

tatie plaatsvindt, welke betrekking 

zou kunnen hebben op een van de 

overeengekomen thema’s. Publieke 

belangstelling tijdens deze rondwan-

deling is mogelijk, maar inbreng tij-

dens of na afloop van de presentaties 

is vanwege de beperkte tijdsplanning 

niet gewenst. Daarvoor is mogelijk 

ruimte te vinden in de afsluitende 

bijeenkomst in Dijckstate.

Gert Mulder is benaderd vanuit de 

politiek (SGP-achterban) en neemt 

samen met pastor Gerard de Wit (R.K. 

parochie St. Maarten) het thema zorg 

en kerken voor zijn rekening. Gert 

zegt van mening te zijn, dat het ken-

merkende van Maartensdijk is, dat 

het een nog een echt kerkelijk dorp 

is met een grote betrokken achterban 

van de drie respectievelijk geloofs-

gemeenschappen. Het bezoek start 

op 16 november a.s. om 16.00 uur in 

het Hervormd Centrum achter Her-

vormde Kerk aan de Dorpsweg, waar 

het college iets over het ontstaan van 

dit 16e eeuwse bedehuis zal worden 

verteld. In het programma is ook 

een presentatie van de St. Maarten-

sparochie en de Ontmoetingskerk 

(door respectievelijk pastor de Wit en 

ds. Rene Alkema opgenomen. Ook 

wordt Sojos met een bezoek vereerd, 

waar de thema’s jeugd en jongeren-

werk, alsmede cultuur zullen wor-

den belicht. Het onlangs geopende 

Thomashuis krijgt opnieuw in korte 

tijd gemeentelijk bezoek; een ideale 

plaats om aandacht te schenken aan 

de zorg binnen deze kern. 

Nestor

Wim de Rooij was de nestor van de 

voormalige dorpsraad en was graag 

bereid opnieuw het voortouw te 

nemen met betrekking tot de cluster 

vrijetijdsbesteding en cultuur. Hij ver-

telt zich in de dorpsraadperiode altijd 

sterk te hebben gemaakt voor het 

voorkomen van afbraak van het voor-

malige gemeentehuis en kijkt wat dat 

betreft tevreden daarop terug nu het 

gebouw er tenminste nog steeds staat. 

De Rooij: ‘Op dit moment hebben 

veel sport- en vrijetijdsactiviteiten 

mijn aandacht, zoals koersbal, jeu de 

boules, sooswerk, PCOBactiviteiten; 

kortom alles wat echt Maartensdijks 

is op het terrein van vrije tijd, ouderen 

en cultuur’. Wanneer de Rooij in een 

adem het koor De Woudzang uit Lage 

Vuursche hierbij noemt, weet hij als 

penningmeester direct en exact daar-

bij te vertellen, dat 80 % van de leden 

daarvan afkomstig is uit Maartens-

dijk. Hij hoopt tijdens het bezoek het 

college niet alleen te laten zien wat er 

is (‘er alleen maar langs lopen’), maar 

ook het hen te laten beleven.

Gemeenschap

Pastor Gerard de Wit vertelt dat hij, 

gezien zijn leeftijd, niet staat te trap-

pelen om actief lid te worden van een 

nieuw op te richten georganiseerd 

dorpsoverleg, maar onderstreept wel 

de noodzaak ervan. De Wit: ‘Maar-

tensdijk is een gemeenschap. Ik zeg 

het iedere keer, als ik in gesprek 

raak met instanties in De Bilt en ze 

denken, dat Maartensdijk een wijk of 

kern is. Het is geen wijk; het is iets 

aparts. Het is een gemeenschap met 

een eigen karakteristiek, die je dient 

te behouden. En om dat te behou-

den heb je mensen nodig, die dat 

gezamenlijk willen oppakken en zich 

daarvoor willen inzetten en bescher-

men’. Hij hoopt, dat deze bijeen-

komst op de zestiende november iets 

van het bestaan van die gemeenschap 

zal aantonen en dat mogelijk daaruit 

iets van een hernieuwd dorpsoverleg 

mogelijk wordt gemaakt. 

Na het bezoek aan het scholencom-

plex aan de Nachtegaallaan en aan 

De Vierstee wordt de rondgang afge-

sloten in de recreatiezaal van Dijck-

state.

In gesprek

Tijdens deze afsluitende ontmoeting 

in Dijckstate kunnen burgers ook - 

een beetje afhankelijk van de tijds-

ruimte en belangstelling - met het 

college in gesprek. Hierbij is het pret-

tig, dat het college op de vraag wordt 

voorbereid en/of zich alvast voor wat 

betreft het antwoord kan laten advise-

ren. Daarvoor wordt gevraagd aan de 

individuele inwoner van Maartensdijk 

of een betreffende groep een sugges-

tie, idee of wens aan te dragen, kort 

toegelicht op maximaal een A4tje. 

De inzending kan tot en met vrij-

dag 6 november worden gestuurd of 

gemaild naar Lianne Oosterlee, wijk-

contactambtenaar voor Maartensdijk 

en tevens aanspreekpunt namens het 

organisatiecomité (Lianne Oosterlee, 

Postbus 300, 3720 AH Bilthoven, 

e-mail oosterleel@debilt.nl, tel. 030 

2289491 (aanwezig op di, do en vr). 

Alle ingezonden suggesties, ideeën 

en wensen worden gebundeld en aan 

het einde van het bezoek overhandigd 

aan het college.
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‘Maartensdijk is geen kern maar een 
gemeenschap’

door Henk van de Bunt

Wijk- en dorpsgericht werken wil de invloed van bewoners op en de betrokkenheid van bewoners bij 

hun woon- en leefomgeving vergroten. Met een wijk- en dorpsgerichte aanpak kiest de gemeente voor 

een gebiedsgerichte benadering. Belangrijk hierbij is een goed en regelmatig overleg met bewoners en 

instellingen die in het dorp/de wijk actief zijn. In Maartensdijk vindt maandag 16 november een dergelijk 

ontmoetingsmoment plaats 

Expositie tot 16 november

Door een misverstand is de einddatum van de expositie van Connie van 

Winssen uit Westbroek in de bibliotheek van winkelcentrum De Kwinkelier 

op 16 oktober gezet. Geheel onjuist want u kunt nog steeds naar de kleurige 

expositie gaan kijken. Pas op 16 november is de expositie gesloten. Hier 

ziet u Connie bij haar schapen in warm avondrood. De sprekende kleuren 

zijn typerend voor haar. Ze zijn heerlijk om naar te kijken.(Foto:Annemieke 

van Zanten)

Gert Mulder: ‘Maartensdijk is nog een echt kerkelijk dorp is met een grote 

betrokken achterban.

Lianne Oosterlee is vanaf januari 2009 wijkcontactambtenaar 

voor Maartensdijk.

Pastor Gerard de Wit: ‘Maartensdijk is een gemeenschap. Het is geen wijk; 

het is iets aparts.

Wim de Rooij laat tijdens het bezoek het College liefst vrijetijdsbesteding en 

cultuur beléven.



Harry Luiten (42) komt oorspron-

kelijk uit Utrecht en woont nu tien 

jaar tot grote tevredenheid in Bilt-

hoven. De media hebben hem altijd 

getrokken. Hij begon in 1989 met 

enkele vrienden in Baarn de ille-

gale radiozender Roulette 103. ‘Er 

waren toen nog geen commerciële 

omroepen in Nederland en de pira-

tenzenders hadden een aanzienlijk 

marktaandeel.’ Harry heeft ook bij 

de publieke omroep in Hilversum 

gewerkt. ‘Ik ben altijd semiprofes-

sioneel bezig geweest. Er is me wel 

een paar keer gevraagd om in vaste 

dienst te komen, maar mijn visie 

op radio is dusdanig, dat ik die niet 

onder een werkgever kan uitvoeren. 

Eigen creativiteit staat bij mij heel 

hoog in het vaandel. Als je nu bij-

voorbeeld bij Radio 2 werkt, bepaalt 

iemand anders wat je mag draaien. 

Ik vind dat een wezenlijk deel van 

het programma en wil dat helemaal 

niet uit handen geven. In de jaren 

tachtig deed je als dj alles. Je nam 

de telefoon op, zocht muziek uit en 

startte zelf de plaatjes. Dat vond ik 

geweldig.’

Regionieuws

‘Het mooie van lokale radio en tele-

visie maken is dat het heel dicht bij 

je staat. Het kernnieuws voor de 

kabelkrant komt uit De Bilt, maar 

er zijn allerlei dingen om ons heen 

die voor de streek belangrijk kun-

nen zijn. Het nieuws stopt dus niet 

bij de gemeentegrens’, zegt Harry 

Luiten. Hij noemt als voorbeeld de 

onthulling van het gedenkteken in 

Soesterberg voor 75 militairen die 

in de meidagen van 1940 sneuvel-

den. Politiek nieuws komt alleen 

uit De Bilt en sinds september zijn 

gemeenteraadsvergaderingen live op 

RTV De Bilt te volgen. Van sport 

maakt Luiten vaak op zondag een 

regioverhaal. Jongeren worden niet 

zo gemakkelijk bereikt. ‘Die halen 

nieuws veel gerichter op en zijn 

ook niet bereid twintig minuten een 

kabelkrant te lezen. Kijkers zijn dan 

ook meestal ouderen. Vooral als ze 

niet veel de deur uitkomen kijken ze 

er vaak dagelijks naar.’ Luiten is niet 

van plan interviews te gaan uitzen-

den. ‘Dat is in De Bilt niet haalbaar. 

Video is heel bewerkelijk en kost 

heel veel tijd en geld. Ik zou dan de 

hele dag aan het filmen zijn voor 5 

tot 10 minuten televisie. Ik verkoop 

er ook geen advertentie meer door.’

Mediawet

Op lange termijn wil Harry een 

vrij en ondogmatisch platform vor-

men voor streekgebonden zaken op 

gebied van cultuur, sport, politie, 

religie. ‘Eigenlijk alle hoofdstromin-

gen die je in de maatschappij vindt. 

Ik zie mijn werk bij de kabelkrant 

meer als maatschappelijk onderne-

men. Voor het geld hoef je het echt 

niet te doen. Ik mag blij zijn dat ik 

daarvan mijn telefoon, internet en 

een autootje van twaalf jaar oud 

kan rijden. Dat komt ook omdat De 

Bilt in vergelijking met Zeist econo-

misch veel minder te bieden heeft. 

Hier hebben we het Maertensplein, 

de Hessenweg, Planetenbaan en De 

Kwinkelier en dat is het wel zo’n 

beetje. Als advertenties dan ook nog 

over meerdere media verdeeld moe-

ten worden, wordt het heel erg dun. 

Verder ben ik in tegenstelling tot 

kranten aan de mediawet gebonden. 

RTV De Bilt hoort bij de publieke 

omroep en is ondergebracht in een 

stichting. Ik mag geen commerciële 

films uitzenden. Dat is vastgelegd in 

het contract dat ik met de stichting 

heb afgesloten. Reclames mogen 

maar zes procent van de zendtijd 

uitmaken en dan ook nog in een 

afgebakend blok, omdat herkenbaar 

moet zijn wat nieuws en wat reclame 

is. Dat staat dus in geen enkele 

verhouding met de Biltsche Cou-

rant, die voor 70 procent volstaat 

met advertenties en dertig procent 

berichten bevat.’

Verkiezingen

De leukste ervaring bij de lokale 

omroep vond Harry de radioacti-

viteiten rond de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2006 

in De Bilt. ‘Ik heb altijd muziek-

programma’s gemaakt en dat bevre-

digde mij steeds minder. Tijdens die 

campagne was het voor mij de eerste 

keer dat ik inhoudelijk diepgaander 

radio ging maken. Dat doe je dan 

wel voor minder luisteraars, maar 

het gaf mij veel voldoening.’ Bij 

de komende raadsverkiezingen doet 

Harry Luiten die uitzendingen niet, 

omdat hij zich kandidaat gesteld 

heeft voor de politieke partij Bilts 

Belang. ‘Ik vind niet dat je als kan-

didaat van een partij anderen aan de 

tand moet gaan voelen. Dan ben je 

niet meer zuiver bezig. Daarom gaan 

anderen dat nu bij de radio doen. 

Mocht ik in de raad gekozen worden 

dan ga ik er met heel veel energie 

tegenaan.’ 

Per 1 januari krijgt de stichting Sti-

lob, de zendgemachtigde waarvoor 

Luiten RTV De Bilt produceert, 

rechtstreeks budget van het Commis-

sariaat voor de Media. Dus zonder 

tussenkomst van de gemeente. Dat 

maakt de radio en telvisie onafhan-

kelijker. ‘Ik heb wel bewezen dat ik 

het nieuws zonder aanzien des per-

soons breng. Vanwege mijn politieke 

activiteiten ga ik een hoofdredacteur 

aanstellen. Mocht er dus een conflict 

zijn, dan kunnen mensen zich tot 

hem wenden. Verder ga ik zelf niet 

meer over politiek schrijven, zodat 

er geen sprake kan zijn van belan-

genverstrengeling. De Vierklank, 

RTV De Bilt en Roulette FM gaan 

samenwerken. Het politieke gedeelte 

wordt dan opgevangen door de ver-

slaggevers van De Vierklank.’ 

Gemeentenieuws

Harry Luiten betreurt het besluit van 

de gemeenteraad om het gemeente-

nieuws nog maar in één medium te 

plaatsen. Hij vindt het een verschra-

ling en noemt de bezuiniging die het 

oplevert minimaal. Luiten vindt dat 

met de huidige twee lokale kranten 

en de kabelkrant de nieuwsvoorzie-

ning binnen de gemeente goed gere-

geld is. ‘Daar ga je toch niet, zoge-

naamd om te bezuinigen, aan rom-

melen. We hebben het hier redelijk 

goed voor elkaar als je naar plaatsen 

om ons heen kijkt. We besteden 

wel twee maal 40.000 euro aan een 

haalbaarheidsonderzoek naar een 

dorpshuis in Hollandsche Rading 

met 1500 inwoners, maar een krant 

die gemeentebreed verschijnt zou ter 

ziele kunnen gaan omdat we 40.000 

euro willen besparen. Dat krijg je 

mij niet uitgelegd.’

Ontvangst kabelkrant

Harry Luiten wil ook kwijt dat de 

kabelkrant nog steeds in de gehele 

gemeente te ontvangen is. ‘De digi-

talisering van het kabelnetwerk is 

in opmars. Ziggo heeft er zoveel 

geld en reclamecampagnes tegenaan 

gegooid, dat inmiddels 60 procent 

digitaal televisie kijkt. Alleen de 

lokale omroep zit niet in het digitale 

pakket. Ziggo heeft steeds verkon-

digd dat iemand die overstapt op 

digitale televisie alle zenders die 

in het analoge pakket zaten, ook 

in het digitale zou krijgen. Dat is 

maar deels waar, want de lokale 

omroep zit daar niet bij. Wie digitaal 

gaat kijken krijgt een decoder met 

een bijbehorende afstandsbediening. 

Die vervangt de afstandsbediening 

die bij de televisie hoort. Mensen 

gebruiken nu alleen nog maar de 

afstandsbediening van de decoder 

en vinden ons dus niet. Met de 

afstandsbediening van hun televisie, 

dus niet die van de decoder, is RTV 

De Bilt echter nog steeds te vinden 

op het kanaal waar de zender in het 

analoge pakket zat.’

Harry Luiten mediaman 
in hart en nieren

door Guus Geebel

‘Toen ik in 2003 de kabelkrant ging doen werden de mogelijkheden nog niet meteen optimaal benut. 

Nu weten instanties, instellingen en verenigingen ons heel goed te vinden en komen zelf met berichten 

en foto’s’, vertelt Harry Luiten van RTV De Bilt. Hij wil met de kabelkrant uiteindelijk toe naar een open 

kanaal waarvoor hij stukken die journalistieke input nodig hebben bewerkt, maar waar hij verder 

inhoudelijk zo min mogelijk bemoeienis mee wil hebben.

Harry Luiten met zijn hondje Balou dat hem overal volgt.

De adresgegevens van RTV De Bilt op de kabelkrant.

Restaurant Zilt & Zoet de locatie voor uw lunch of diner,

zakelijk of privé!

Vind jij het leuk om in de horeca te werken, ben je spontaan, 

vrolijk en heb je werkervaring in het restaurantvak, 

dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega! 

Wij zijn op zoek naar een parttime

medewerker voor de bediening (m/v)

Salaris conform CAO, werktijden: vanaf 18.00 uur, met name

in het weekend.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer info.

Mail dan naar info@restaurantziltenzoet.nl 

Rob en Monica Beckers

Restaurant Zilt & Zoet

Dorpsweg 153

3738 CD  MAARTENSDIJK

Tel. 0346-212627

www.restaurantziltenzoet.nl

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



Van den Houten noemt de nomina-

tie alleen al een hele prestatie. ‘Het 

feit dat jullie genomineerd zijn wil 

zeggen dat De Bilt goed scoort op 

infrastructuur, sportbudget, het aantal 

en typen binnen- en buitensporten 

en accommodaties.’ De 34 deelne-

mende gemeenten hebben daarnaast 

een essay geschreven met als thema 

De sportvereniging. Een adviescom-

missie heeft die allemaal beoordeeld, 

zonder te weten van welke gemeente 

die essays kwamen. Op 28 oktober 

houden de sportwethouders van de 

vijf genomineerde gemeenten in Delft 

een presentatie. Ook die presentatie 

telt mee voor het slotoordeel van de 

jury op 10 november in Vianen. Er 

komt één winnaar uit de bus die zich 

Sportgemeente van het Jaar 2009 

mag noemen. De vier anderen krijgen 

geen rangorde.

Verdiend

‘Ik vind ook wel dat we de nominatie 

verdiend hebben’, aldus Wethouder 

Mittendorff. ‘Het is niet alleen te 

danken aan ambtenaren als Ineke 

Winkel en Wim Tigelaar, die zich al 

jaren voor de gemeente op sportge-

bied inspannen, maar vooral ook aan 

de verenigingen in de gemeente zelf. 

De ruim 40 sportverenigingen die we 

hier hebben kunnen alleen door de 

inzet van de vele vrijwilligers zo goed 

functioneren. Dat zou bij de beoorde-

ling voor Sportgemeente van het Jaar 

eigenlijk ook een criterium moeten 

zijn. De participatie van burgers bij 

de sport is bij ons heel hoog. Duizen-

den mensen spannen zich wekelijks 

in om hun vereniging draaiende te 

houden.’ De sportdeelname in De Bilt 

is landelijk gezien met 85 procent van 

de bevolking erg hoog. ‘Daarvan is 

62 procent georganiseerd in vereni-

gingen.’ De wethouder noemt ook de 

aandacht die er is voor breedtesport 

en het bevorderen van ouderen om te 

gaan bewegen. 

Sportonderzoek

Mittendorff weet zich bij het sport-

beleid gesteund door de politiek. 

‘Die maakt een en ander financieel 

mogelijk.’ Hij is blij met de goede 

contacten die de gemeente heeft met 

De Biltse Sport Federatie (BSF). ‘Als 

het over bezuinigingen gaat, zoeken 

we samen met de sportverenigin-

gen naar oplossingen, om de pijn 

zo goed mogelijk te verdelen.’ Dat 

De Bilt niet eerder deelnam aan de 

verkiezing voor Sportgemeente van 

het Jaar komt omdat het benodigde 

cijfermateriaal voor deelname niet 

beschikbaar was. De uitkomsten van 

het sportonderzoek dat de gemeente 

begin dit jaar vanwege de golfbaan-

discussie liet uitvoeren leverden dat 

materiaal wel op. ‘Het was dus geen 

weggegooid geld.’ De verkiezing 

tot sportgemeente van het jaar heeft 

tweevoudig winnaar Enschede veel 

aandacht opgeleverd. ‘Veel gemeen-

ten kwamen in Enschede kijken hoe 

daar de wijkgerichte aanpak werd 

vormgegeven’, vertelt Gerard van 

den Houten. ‘Het sportbeleid in een 

gemeente krijgt door de nominatie 

een enorme impuls. Je kunt de prijs 

in de kast zetten, maar je kunt het ook 

met de gehele gemeente vieren.’

Oplossingen

Wethouder Mittendorff vertelt dat 

de gemeente in februari 2010 een 

eerste Sportgala organiseert. ‘Daar-

mee willen we alle sportverenigingen 

een podium bieden. Ook de gehan-

dicaptensport.’ Hij hoopt dat veel 

sportverenigingen zich voor dat gala 

aanmelden. Ook hoopt de wethouder 

dat de gemeenteraad besluit om een 

nieuw zwembad te bouwen. Door 

projecten met meerdere participanten 

aan te pakken ontstaan nieuwe moge-

lijkheden. Zo is de gemeente met 

het Groenhorstcollege in gesprek om 

gezamenlijk een oplossing te zoeken 

voor de verouderde sporthal in Maar-

tensdijk. ‘Op die manier kan niet 

alleen Maartensdijk weer een fan-

tastische sportaccommodatie krijgen, 

maar ook de onderwijsinstelling. Het 

mes snijdt zo aan twee kanten.’ De 

wethouder hoopt om realisatie moge-

lijk te maken ook voor een nieuw 

zwembad een dergelijke constructie 

te vinden. De gemeente werkt op dit 

moment aan een sportnota die bin-

nenkort uitkomt.
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Nominatie mede te danken aan
Golfbaanprotest 

door Guus Geebel

Sportwethouder Herman Mittendorff ontving dinsdag 20 oktober in gemeentehuis Jagtlust het 

nominatiecertificaat voor de verkiezing van Sportgemeente van het Jaar 2009. Gerard van den Houten 

van de Vereniging Sport en Gemeenten reikte het document uit. Het is de vierde keer dat deze verkiezing 

plaatsvindt. De gemeente De Bilt nam voor de eerste keer deel en werd meteen genomineerd. 

Gerard van den Houten van de Vereniging Sport en Gemeenten reikt het nomi-

natiedocument uit aan wethouder Herman Mittendorff.

Hét verhaal over vitaler 
en fitter!

Sportcentrum Kees heeft Chi L. Chiu uitgenodigd om op zondag 1 novem-

ber een presentatie te verzorgen over vitaler en fitter worden en hoe sport 

hieraan bijdraagt. Chiu is directeur van Chivo, kenniscentrum voor vitali-

teit, fitness en leefstijl.

De presentatie is bedoeld voor iedereen die zich het volgende wel eens 

afvraagt; ‘Ik weet dat ik moet bewegen, maar ik heb er geen puf voor, hoe 

kan dat? Cholesterol, Omega3, BMI, hoe zit het nou eigenlijk? Ik sport 

regelmatig, maar die buik wil niet weg! Ik eet heel gezond, toch…’?

Vet Fit! Zondag 1 november van 15.00 tot 16.30 uur. Iedereen is welkom, 

je hoeft geen lid te zijn bij Kees. Aanmelden: www.sportcentrumkees.nl De 

toegang is gratis. Adres: Sportcentrum Kees, Kees Boekelaan 3, 3723 BA 

Bilthoven. Tel. 030 2291768.

Goed begin BZC Brandenburg Dames 

Na 3 overwinningen trad Branden-

burg onder de 13 C aan tegen de het 

A team van Woerden. Uit de uitslagen 

en stand was op te maken dat het een 

zware wedstrijd zou worden en dat 

kwam ook uit. Via periodestanden 

van 4-0, 6-0 en 8-0 werd een 13-0 

nederlaag geleden. De paar kansen 

op een tegen doelpunt werden door de 

lange keeper van Woerden vakkundig 

verijdelt.

Brandenburg trad aan met een relatief 

jong team, in tegenstelling tot de 

tegenstander, die allemaal tweede-

jaars pupillen had opgesteld. Daar-

door was er zeker sprake van een 

ongelijke strijd, maar de 2e en 3e 

periode werd er erg hard gewerkt en 

dat geeft vertrouwen voor de komen-

de thuiswedstrijden.

Het volledige team (zonder invallers) met teammanager Marian en trainer 

Bas.

Biltse Bridge
Kampioenschappen.

De waterpolodames van BZC Bran-

denburg zijn hun competitie goed 

begonnen, na afgelopen week een 

18-6 overwinning in en tegen Haar-

lem was dit weekeinde SG De Gou-

we-AZC hun tegenstander. Een moei-

zaam, ongeconcentreerd begin leidde 

tot een 2-5 achterstand, na een kleine 

omzetting in de tactiek begon het te 

lopen en was het binnen de kortste 

tijd 8-6 met onder meer vier tref-

fers van good-old Alice Lindhout. De 

wedstrijd verhardde maar de dames 

bleven volharden in hun spel en dit 

leidde tot een overwinning van 16-8 

met onder meer de eerste treffer van 

Lianne Lolkema. Tineke Vrij Peerdeman schoot 5 van de 16 treffers.

Brandenburg verliest van Woerden 
Op vrijdag 20 november 2009 zal in 

het H.F. Witte Centrum te De Bilt, 

Henri Dunantplein 4 weer gestreden 

worden om de Biltse Bridgekampi-

oenschappen. De start is om 19.30 

uur en de zaal gaat open om 19.00 

uur. Er zijn diverse prijzen in natura 

te winnen met o.a. de wisselbeker 

voor het hoogst eindigende paar. 

Er is een maximaal aantal deel-

names van 64 paren. De kosten 

zijn € 8,50 per paar. Aanmelden 

geschiedt per e.mail: vogelaar.m@

planet.nl met vermelding van vol-

ledige namen van beide spelers, 

adres en tel.nr., en speelsterkte A 

of B. Als men lid is van een club, 

dan ook clubnaam vermelden. 

Meer informatie kan men inwin-

nen bij Bert Nijdam, 030-2250172 

of Mariëtte Vogelaar 030-6062137. 

De inschrijving is pas definitief, als 

het inschrijfgeld binnen is vóór 16 

november op giro 1754236 t.n.v. 

M.G.E. Vogelaar te Bilthoven. De 

organisatie is in handen van leden 

van diverse Biltse bridgeclub



Organisator Aster Bark-

meijer heeft het concert in 

Zeist bezocht en was hier 

zo enthousiast over dat 

ze de Raad van Kerken 

van de gemeente De Bilt 

benaderde om hun mede-

werking voor een concert 

in de gemeente De Bilt. 

De Raad van kerken was 

bereid het initiatief te 

steunen en Het Nieuwe 

Lyceum wilde de school 

wel ter beschikking stel-

len voor het concert. De 

muziek van U2 is over 

de hele wereld bekend. 

Deze zomer trokken ze 

volle voetbalstadions en 

ze speelden tijdens de 

inauguratie van Barack 

Obama. U2 bestaat al 

ruim dertig jaar. De band 

is politiek actief en steunt 

vele goede doelen, onder 

andere door benefietcon-

certen en inzamelingsac-

ties.

Strot

De rockmuziek van U2 

heeft Pieter Feddema, 

gitarist en medeorganisa-

tor van het U2-concert in 

Zeist geïnspireerd. Pieter: 

‘We realiseren ons heel 

goed dat U2 een band is 

die nauwelijks valt te eve-

naren. Daarom moet je 

zorgen dat de essentie van 

de band zo goed moge-

lijk uit de verf komt. Bij 

U2 is dat de zang en de 

gitaarsound, die herken je 

uit duizenden. We heb-

ben een zanger gevonden, 

Wim de Wild, die een 

geweldige strot heeft met 

een vergelijkbare inten-

siteit als die van Bono. 

En we beschikken over 

originele Fender gitaren 

(Telecaster en Stratocas-

ter) met Vox- en Fender-

versterkers, dezelfde 

gereedschappen die The 

Edge ook gebruikt’. 

In the name of love

Tijdens het concert in Het 

Nieuwe Lyceum speelt de 

band veel nummers van 

U2, waaronder ook een 

aantal van de nieuwe CD 

No line on the horizon. 

Het concert heet In the 

name of love, wat ver-

wijst naar het liedje Pride. 

Tussen de nummers door 

wordt een interview met 

Bono getoond op groot 

scherm. Wij vinden het 

geweldig om dit te kun-

nen organiseren, wij 

doen dit voor alle U2- 

en muziekliefhebbers van 

alle leeftijden’. 

Het concert op 14 novem-

ber begint om 20.30 uur 

(zaal open 20.00 uur). 

Kaartjes kosten €7,50. 

Voorverkoop gaat via 

U2concert.bilthoven@

gmail.com of op de avond 

zelf aan de deur. 

Kinderwagenzak TFK rood. € 

20,-. Z.g.a.n. draagzak van lod-

ger. € 30,-. Tel. 035-5771918

Ikea kinderstoel wit. € 6,-. 

Rood skipak Prenatal mt. 80 

met handschoentjes en voetjes. 

€ 10,-. Tel. 035-5771918

Houten kinderstoel. € 25,-. 

Ovale salontafel. € 50,-. Tel. 

06-28643352

Racefiets moet weg. € 45,-. Tel. 

06-20858856.

Voor leuk gezin betrouwbaar 

en goede WERKSTER in 

Maartensdijk liefst 2 x 3 uur 

per week. Tel. 06-53549421

Avondje weg en oppas nodig? 

Meisje van 15 wil graag (in 

Groenekan) oppassen. Bel na 

17.00 uur 0346-213204

Voordelig en goed geknipt bij 

BETTY’S CORNER!

Speciale 65+ tarief en knip-

kaartsysteem met 10e knipbe-

handeling gratis! Elke vrijdag 

en zaterdag bij “Kapper Hans” 

in Maartensdijk. Bel voor info. 

of een afspraak: 06-33722022. 

Zorg voor uw haar!

De FRANSE taal leren spre-

ken en verstaan in kleine groep 

voor beginners/gevorderden. 

Tel. 0346-211667

Thuis KAPSTER Karine 

Permanent v.a. € 40,-. Tel. 

0346-211141

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iedere 

gewenste hoeveelheid. We heb-

ben er bergen van. Stal Arends, 

Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 

Tel 06-54753516
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4 jonge witte KONIJNEN 

met blauwe oogjes, 10 weken 

oud. € 10,- per konijntje. Tel. 

06-11124376

Zandstra Easy Glider kinder-

schaatsen. Maat S ( 26-31). 1 

keer gebruikt, zeer makkelijk 

om schaatsen op te leren. € 20,-. 

Tel. 0346-213625 ('s-avonds)

Dakdragers Ford Focus station 

1999. Voor Focus zonder vaste 

dakrailing. Merk: Thule. € 35,-. 

Tel: 0364-213625 ('s-avonds)

Philips platen SP radio toren-

stereo. FP 9300 7-delig i.z.g.s. 

€ 45,-. Tel. 0346-212607

4-pits camping gastoestel met 

deksel. € 25,-. 2-pits camping 

gastoestel met deksel. € 15,-. 

Tel. 06-13682123

Originele olielamp (hang) gla-

zenkap 40 cm. doorsnee. € 35,-. 

Tel. 0346-214573

Grasmaaier elec. met opvang-

bak. € 25,-. 1 lamps solarium 

Philips met voet. € 49,-. Tel. 

06-13682123

Wedstrijd dartbord in kastje. 

€ 20,-. Draagbare radio-cd-

speler en casetterecorder merk 

Sony. € 25,-. Tel. 06-44420668

Anti inbraakroosters afm. 

70x80 cm. en 70x60cm. € 15,-. 

Anti inbraakstrip 2mtr. € 5,-. 

Tel. 0346-211738

Nieuw van Arcopal 17 borden, 

3 schalen met deksel, 3 ronde 

schalen. € 15,-. Tel. 0346-

213501. Tafelventilator op voet. 

€ 7,50. Tel. 0346-213501

Leuke commode 1 handvat 

stuk. € 10,-. Bob de Bouwer 

regenlaarzen mt. 22/23. € 1,50. 

Tel. 035-5771918

Hobbelpaard. € 10,-. 

Wipstoeltje. € 6,-. Tel. 035-

5771918

Te koop aangeboden

Nootjes

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

geleverd worden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adverteren met een Nootje

1

2

3

4

5

6

7

Kruis de betreffende rubriek aan:

Te koop aangeboden

(particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van  De Vierklank kunnen artikelen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

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

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

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

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 

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

afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 

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

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

06-54967985

Een voedingsshake in de morgen betekent een dag zonder 

zorgen. Vragen voor advies en begeleiding bel 0346-571377 of 

e-mail vink-herbalife@filternet.nl

Outlet Vloerbedekking tegen bodemprijzen

Maartensdijk 06 30186342 

www.mevoshop.nl

Personeel gevraagd

Fietsen/Brommers

Personeel aangeboden

Diversen

Nootjes per e-mail*

De Vierklank breidt uit. Het best gelezen huis-aan-huisblad komt 
vanaf oktober ook in De Bilt en Bilthoven.

Kom ons team versterken. Haal een frisse neus op woensdag-
middag. Vul je zakgeld aan en bezorg De Vierklank bij jou in de 
buurt. De kranten worden bij je thuis aangeleverd.

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

Geschikt voor jongeren tot 65+

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

Stuur een mail of bel.

Actieweekend in 

buurthuis ’t Hoekie
Jaarlijks krijgen 12500 vrouwen en 71 mannen te 

horen dat ze borstkanker hebben; voor het onder-

zoek naar deze ziekte is geld nodig. Daarom orga-

niseert een groep actieve buurtbewoners uit De Bilt 

i.s.m. Stichting Animo een actieweekend in buurt-

huis ’t Hoekie. Dit weekend staat in het teken van 

Stichting Pink Ribbon, de strijd tegen borstkanker. 

Gedurende het weekend zullen er diverse activi-

teiten worden georganiseerd met als doel om zo 

veel mogelijk geld op te halen voor Pink Ribbon. 

Op zaterdag 31 oktober is er van 14.00 tot 16.00 

uur een kinderbios voor kinderen t/m 12 jaar. De 

kosten hiervan zijn 2,50 euro. Vanaf 14.00 uur is er 

in het buurthuis ook een rommelmarkt. Op zondag 

1 november kunt u genieten van een heerlijke pom-

poenmaaltijd. Ook worden er loten verkocht voor 

het rad van avontuur, hiermee zijn leuke prijzen te 

winnen deze zijn beschikbaar gesteld door diverse 

winkeliers. De kosten voor de pompoenmaaltijd 

zijn 12,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar voor 

de helft van de prijs). Vooraf aanmelden via onder-

staand telefoonnummer.

Meer informatie is te verkrijgen via 030 2201702 of 

info@animowerkt.nl. Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. 

T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt.

Muziek van U2 in 

Het Nieuwe Lyceum

door Sylvia van der Laan

Zaterdagavond 14 november wordt door een 

band uit Zeist een U2-concert gegeven in Het 

Nieuwe Lyceum. In februari van dit jaar gaven ze 

eenzelfde concert in Zeist.

De opbrengst van het U2 

concert gaat naar het 

AIDS-fonds.

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

1/11 - 12.45u SCHC - Rotterdam (D)

1/11 - 12.45u Voordaan - Shinty (D)

1/11 - 14.45u Voordaan - Qui Vive (H)

Voetbal

31/10- 14.30u SVM 1- VSC 1

1/11 - 14.00u FC De Bilt - Vriendenschaar

Tennistoernooien voor iedereen
door Sylvia van der Laan

Van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november wordt op de binnenbanen van Tenniscentrum 

Groenekan een dubbeltoernooi gehouden. Op het tenniscomplex aan de Copijnlaan worden het hele jaar 

activiteiten georganiseerd. Stuwende kracht hierachter is Kees Overvest.

De Voordaan Advocaten dubbels, 

zoals de officiele naam luidt, heeft 

een open inschrijving. Dat bete-

kent dat iedereen die kan tennissen, 

mag meedoen aan het toernooi. Er 

wordt gespeeld in heren-, dames- 

en gemengd dubbels en de indeling 

gebeurt in speelsterkte. Zowel spelers 

op niveau als recreanten zijn welkom. 

De wedstrijden duren één uur. 

Vaker

Tennisclub Groenekan organiseert 

vaker officieuze open toernooi-

en, waarbij iedereen welkom is. 

Kees Overvest: ‘ Tussen Kerst en 

Oud&Nieuw wordt het Slottoernooi 

gespeeld en van 23 januari tot en met 

31 januari zijn de winterkampioen-

schappen. Het is ook mogelijk om 

de hele winter te spelen in de Lindab 

Door Wintercompetitie. Deze compe-

titie is bedoeld voor dubbels, zowel 

dames, heren als gemengd’.

Portugese trainer

Twee banen van TC Groenekan zijn 

overdekt en de overige vier banen 

zijn all weather-banen, waar het 

hele jaar op gespeeld kan worden. 

Naast lid worden van de tennisclub 

is het ook mogelijk om een baan te 

huren. Voor de jeugd is een speciaal 

Jeugdplan opgezet. Overvest: ‘Er zijn 

zomer- en wintertrainingen voor de 

jeugd, maar ook selectietrainingen. 

Voor de kleinsten(van 4 tot 6 jaar) 

is het Project Mini’s; dan kunnen ze 

spelenderwijs kijken of tennis iets 

voor ze is. De grotere kinderen doen 

mee aan de KNLTB-competitie en 

we maken uitstapjes, we gaan bij-

voorbeeld bowlen en naar het ABN 

tennistoernooi. We bieden een ten-

nisprogramma aan op basisscholen en 

voor minder draagkrachtigen is er het 

Leaf Tennis Project’.

De training aan de jeugd wordt gro-

tendeels verzorgd door de Portuge-

se trainer Zé Silva. Zelf geeft Kees 

Overvest ook training, voornamelijk 

aan volwassenen: ‘Dat vind ik nog 

steeds het leukst van alles, ook na 

eenendertig jaar’.

Informatie

Informatie over toernooien of speel-

mogelijkheden zijn te vinden op de 

website: www.tcgroenekan.nl. Tele-

fonisch bereikbaar op 0651 269772. 

Gewoon langskomen op het tennis-

complex en naar de wedstrijden kij-

ken of een kop koffie is ook prima. 

Kees Overvest: ‘Iedereen is híer welkom.'

Kobutan vergroot eigen weerbaarheid
Doeltreffend antwoord op zinloos geweld

Sla een willekeurige krant open en het komt op je af. Bedreiging, molestatie, overval, moord, verkrachting, 

doodslag, verminking. Het zijn realistische scenario’s die iedere Nederlander kunnen overkomen. Op straat, 

in het verkeer, op school, zelfs in je eigen huis. Rechterlijke macht en politie zijn niet in staat om ons altijd en 

à la minute te beschermen tegen geweld en lichamelijke aanvallen. Wij zijn gebaat bij eigen weerbaarheid.

EighT – Opleidingen, Trainingen 

& Coaching vond in Kobutan een 

passend antwoord op de toename 

van fysiek geweld: ‘De Kobutan is 

een klein metalen staafje, waarmee 

je op verbluffend eenvoudige wijze 

je eigen weerbaarheid vergroot. De 

Kobutan is bedoeld om je aanvaller(s) 

een heftige pijnprikkel uit te delen en 

zo voor jezelf een veilige vluchtweg 

te creëren. Je hangt de Kobutan aan 

je sleutelbos zodat je het altijd bij je 

hebt.’ De Kobutan is door iedereen 

makkelijk te gebruiken. In een trai-

ning van een paar uur maken man, 

vrouw of kind zich de basisprincipes 

eigen.

Ze leren de Kobutan goed vasthouden 

en effectief inzetten tegen een aantal 

verschillende aanvallen. Tijdens de 

Kobutan-training staat het creëren van 

een veilige vluchtweg centraal. Het 

bijzondere van het Kobutan-systeem 

is dat de cursist na de training de han-

delingen als vanzelf herhaalt. Met de 

Kobutan aan de sleutelbos oefent men 

ongemerkt talloze malen en zal men 

dus als het ooit nodig is, de Kobutan 

effectief kunnen inzetten.

De trainingen zijn op Zaterdag 7 

november van 09.30 tot 12.30 uur in 

De Vierstee aan de Nachtegaallaan 30 

te Maartensdijk. De kosten bedragen 

60 euro per persoon (incl. Kobutan). 

Voor meer informatie en inschrij-

vingen: Erik Timmerman, EighT – 

Opleidingen, Trainingen & Coaching, 

e-mail info@eight-trainingen.nl. Zie 

ook www.eight-trainingen.nl.

De plaatselijke SP maakt zich hard voor een nieuw buitenbad bij Branden-

burg. Vijfde van links is Maaico Maarsen.

Ruim 4600 kinderen
schaatsen of zwemmen voor 

drinkwater in Afrika
Maandag 2 november start de landelijke scholierenactie ‘Schaatsen en 

Zwemmen voor Water’ van ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland. In 

heel Nederland schaatsen en zwemmen die hele week ruim 40.000 kinderen 

voor een waterprogramma in Zambia. De kinderen laten zich sponsoren per 

geschaatst rondje of gezwommen baantje. Op de Vechtsebanen, Mississip-

pidreef 151 te Utrecht starten, na het startschot van burgemeester Wolfsen, 

op maandag 2 november ca. 300 leerlingen per uur!

De gemeente De Bilt is met de deelname van 10 scholen goed vertegen-

woordigd. De kinderen van basisscholen uit alle kernen zullen hun uiterste 

best doen zoveel mogelijk rondjes te schaatsen in een uur tijd en dus zoveel 

mogelijk stempels op hun stempelkaart te krijgen. Het is voor veel kinderen 

niet de eerste keer dat ze meedoen: voor de Martin Luther Kingschool uit 

Maartensdijk is het al de 8ste keer! 

De gehele opbrengst zal ten goede komen aan veilig drinkwater in de pro-

vincie Luapula in dit Afrikaanse land. Plan legt hier waterputten aan, bouwt 

latrines bij huizen en scholen en geeft de bevolking uitleg over hygiëne, het 

onderhoud en beheer van drinkwatersystemen en het opzetten van groen-

tetuintjes. Ruim 120.000 volwassen en kinderen profiteren van dit project. 

Via ‘gastlessen’ die de afgelopen weken zijn gegeven door vrijwilligers op 

de diverse scholen in Nederland, probeert Plan tevens om de kinderen hier 

bewust te maken van de waterproblematiek in andere werelddelen. 

De scholen in deze gemeente schaatsen op:

Ma. 2 nov. 10.45 - 11.45 uur De Bosberg, Hollandsche Rading

Di. 3 nov. 09.30 - 10.30 uur Van Dijckschool, Bilthoven

Di. 3 nov. 10.45 - 11.45 uur De Kievit, Maartensdijk

Di. 3 nov. 10.45 - 11.45 uur ’t Kompas, Westbroek

Wo. 4 nov. 09.30 - 10.30 uur Julianaschool, Bilthoven

Wo. 4 nov. 10.45 - 11.45 uur Julianaschool (Groep 8), Bilthoven

Do. 5 nov. 10.45 - 11.45 uur Van Everdingenschool, Bilthoven

Vrij. 6 nov. 09.30 - 10.30 uur Nijepoort, Groenekan

Vrij. 6 nov. 09.30 - 10.30 uur Laurensschool, Bilthoven

Ma. 9 nov. 10.45 - 11.45 uur De Poolster, Bilthoven

Ma 9 nov. 13.15 - 14.15 uur Martin Luther Kingschool, Maartensdijk

De Socialistische Partij legt bij het 

begrotingsdebat in de Biltse gemeen-

teraad op 5 november a.s. opnieuw de 

behoefte aan een nieuw buitenzwem-

bad bij Brandenburg op tafel. Bij haar 

onderzoek van de laatste maanden is 

gebleken dat de gemeenschap dat bui-

tenbad gewoon noodzakelijk vindt. 

Duizenden mensen hebben met hun 

handtekening deze eis gesteund. Wan-

neer men dit in de zomer van 2010 

gerealiseerd wil zien moet volgens 

een uitgegeven persbericht daarover 

nu een besluit worden genomen. 

De handtekeningen zullen op een 

ludieke manier aangeboden worden. 

Mensen die vanaf de publieke tribune 

de eis willen steunen worden opge-

roepen om 19.00 uur in de raadzaal 

te zijn. 

Zaterdag 29 augustus hield de Soci-

alistische Partij een kleine manifes-

tatie bij het zwembad Brandenburg 

aan de Oude Brandenburgerweg in 

Bilthoven. Er was een zwembadje 

opgesteld als ‘voorschotje’ op een 

nieuw buitenbad en er was ook ander 

spelmateriaal zodat de kinderen kon-

den ervaren hoe leuk een buitenbad 

is met wat speelgelegenheid er om 

heen. Woordvoerder en gemeente-

raadslid Maaico Maarsen vertelde dat 

de belangstelling voor de manifestatie 

ongeveer datgene is wat men ervan 

had verwacht. Men vindt het nog 

steeds onbegrijpelijk dat men hier het 

bad heeft dichtgegooid’ [HvdB].

Opnieuw aandacht voor 
buitenbad gevraagd 



De speeltuinactie begon twee maan-

den geleden met het aanbieden van 

een brief bij de gemeente. Daarin 

maakten de kinderen hun ongenoegen 

kenbaar over de staat van onder-

houd van de speeltuin. Die brief werd 

ondersteund met ruim 130 handte-

keningen van buurtbewoners. Bij 

de ontvangst op het gemeentehuis 

afgelopen woensdag waren naast de 

wethouder ook wijkcontactambte-

naar Gerard Kosterman en de ambte-

naar die over speeltuinen gaat Albert 

Noorlander aanwezig. Noorlander 

vertelt dat in de speeltuin verouderde 

speeltoestellen staan die voor kinde-

ren maar weinig uitdaging bieden. 

Bovendien heeft de gemeente er heel 

veel onderhoud aan. 

Enquête

‘De speeltuin stond eigenlijk al voor 

dit jaar op de lijst om aangepakt 

te worden, maar vanwege tijdgebrek 

en om budgettaire redenen is het 

niet doorgegaan. Volgend jaar komt 

er extra budget en hebben we de 

mogelijkheid wat speelplaatsen op te 

knappen’, aldus Albert Noorlander. 

Hij vertelt dat de speeltuin in het 

Burgemeester Fabiuspark de eerste 

helft van volgend jaar aan de beurt 

komt. Albert hoopt dat de kinderen 

hem daarbij kunnen helpen en dat ze 

samen uitzoeken wat voor toestellen 

er moeten komen. Via een enquête 

wordt onderzocht wat de behoefte 

van de kinderen is. ‘Van de uitkom-

sten worden drie plannen gemaakt 

en dan mogen jullie met je vriendjes 

en vriendinnetjes een keuze maken. 

Het plan dat de meeste stemmen 

krijgt laten we uitvoeren.’ Noorlander 

verwacht in ieder geval dat de ver-

nieuwde speeltuin voor de zomerva-

kantie klaar is. 

Speeltoestellen

Pascale, Jamila en Renée willen nu al 

aangeven waar ze niet tevreden over 

zijn. ‘Maar daar houden we juist de 

enquête voor. Daaruit moeten ideeën 

naar voren komen. Jullie schrijven op 

wat je wilt hebben en dan gaan we 

onderzoeken wat er allemaal mogelijk 

is’, vertelt Albert Noorlander. ‘Wat 

dikwijls uit een enquête komt is een 

heel uitdagend klimtoestel. Meestal 

komt er dan een klimtoestel waar 

heel veel mogelijkheden inzitten. Een 

toestel waarmee je kunt klimmen, 

maar ook bijvoorbeeld schommelen. 

Jongens willen vaak iets sportiefs met 

klimmen.’ De aanwezige meisjes wil-

len graag een grote schommel waar je 

met een paar kinderen in kan zitten. 

Albert Noorlander wil nog uitzoeken 

of kinderen bij een leverancier of in 

een andere gemeente kunnen kijken 

naar mogelijkheden.

Wethouder Ditewig onderzoekt ook of 

er speeltoestellen bij kunnen komen 

voor kinderen met een lichamelijke 

handicap. De meisjes zeggen wijk-

contactambtenaar Gerard Kosterman 

graag te willen helpen bij de voorbe-

reiding van de nieuwe speeltuin, door 

bijvoorbeeld folders rond te brengen. 

Ze ergeren zich nu aan de vernielin-

gen die soms worden aangebracht. 

Kapotte schommels, een bankje met 

graffiti en ander vuil. Afgesproken 

wordt dat wanneer de kinderen dat 

signaleren ze Gerard Kosterman gaan 

bellen.
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De sport blijkt hier goed te floreren

dus mag een prijs ook niet ontberen

Sportgemeente van het Jaar

het is echt niet zo raar

dat ze De Bilt daarvoor nomineren

Guus Geebel
Limerick

Kinderen adviseren gemeente bij 
herinrichting speeltuin

door Guus Geebel

Pascale Goudkamp, Jamila Godefroy en Renée van Doleweerd werden woensdag 21 oktober in het 

gemeentehuis ontvangen door wethouder Ditewig. Ze kwamen met hem praten over het opknappen van de 

speeltuin in het Burgemeester Fabiuspark in Bilthoven. De kinderen kwamen niet met lege handen. Om de 

kosten voor de gemeente wat draaglijker te maken hadden ze een sponsorloop gehouden en voor de speeltuin

bijna 300 euro opgehaald.

Jamad, Renée, Jamila en Pascale in de speeltuin in het 

Burgemeester Fabiuspark.

Schilderen op doek
door Marijke Drieenhuizen

Vijfentwintig kinderen hebben vorige week dinsdag bij Sojos in Maartensdijk een dag naar hartelust en vol 

concentratie kunnen knutselen. Er was een ruime keuze in activiteiten waaronder figuurzagen, een lampion 

maken en een pindasnoer rijgen. Thimo, Diedjee en Jasper (v.l.n.r.) staan hier geconcentreerd te schilderen 

op doek met echt acrylverf.

Schaakkampioenschappen
Woensdag 4 november a.s. organiseert schaakvereniging DBC het school-

schaaktoernooi 2009/10 in De Voorhof, Burgemeester de Withstraat 29a, 

De Bilt. Het begint om 13.00 uur. Alle basisscholen van De Bilt, Bilthoven, 

Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek, kunnen hier-

aan meedoen. Teams bestaan uit 5 leerlingen.

Het winnende team ontvangt een taart en een wisselbeker en mag meedoen 

aan het regionale schoolschaaktoernooi dat georganiseerd wordt door de 

Stichts-Gooise Schaakbond in het voorjaar van 2010. De winnaar van vorig 

jaar was het team van de Van Everdingenschool. 

Voor meer informatie en aanmelden: Joop Faber, tel. 030 2201360.

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

Dit kan alleen in Westbroek!!!

Varkenshaasblokjes met 

champignonroomsaus,

friet en sla voor

22 jaar

€ 4,95

En voor de kinderen:

kom nu je kleurplaat halen en lever 

hem in bij Zwarte Piet op woensdag

2 dec. en je krijgt een leuk kado.

Tolakkerweg 3, 3739 JG Hollandsche Rading, 

Tel: 035 - 577 12 27, www.memoriesofchina.nl

*weekend en feestdagentoeslag € 2,-

Dagelijks geopend van 16.00 – 22.00 uur

dinsdag gesloten (behalve op feestdagen)

Onbeperkt

culinair genieten van het

Chinees/Japans keuzemenu

€ 17,50 p.p.*
'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
5-11

Woe.
4-11

Vrij.
6-11

13,50

9,95

Do.
29-10

Woe.
28-10

Vrij.
30-10

9,95

Vers gekookte Zeeuwse 

mosselen met div. sausjes

of

Babi Ketjap

Geconfijte eendenbout

met ratatouille

of

Gevulde forel
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