
Naast de burgemeester waren aanwe-
zig de beleidsmedewerker Ruimte, 
Milieu en Economie Paul Smit van 
de afdeling Beleid en Strategie en 
Teus Spelt uit Groenekan, voorzitter 
van de gewestelijke LTO. Bij alle drie 
bedrijven werden stallen en omgeving 
bezocht, waar uitleg werd gegeven. 
Daarna werden de gesprekken binnen 
geanimeerd voortgezet met de dames 
en de koffie er bij. De vragen van de 
burgemeester waren duidelijk: ‘Hoe 
gaat het met het bedrijf en wat zijn de 
problemen’. De antwoorden waren 
ook duidelijk. ‘Er heerst onzekerheid 
over de toekomst. Er komt een dot 
maatregelen op ons af. Hoe gaat het 
grote mestprobleem opgelost worden. 
Hoe gaat het met de melkprijs. Maar 
ondanks de problemen blijft het voor 
ons nu eenmaal een uitdaging om het 
rendabel te houden.’ 

Hummeltjes
52 % van het oppervlak van de 
gemeente De Bilt bestaat uit agrarisch 
landschap. Voor de gemeente is deze 
sector dus een bijzonder belangrijk 
thema. Het bezoek aan het bedrijf 
van Wijnand van Maanen aan de 
Nieuwe Weteringseweg, dat hijzelf 
een middelgroot bedrijf noemt, was 
een openbaring. In een volledig geau-
tomatiseerde stal met een lengte van 
een voetbalveld krioelt het van de 
kuikens. 

In de verwarmde ruimte groeien 
31000 donzige, druk scharrelende 
hummeltjes op. Tot ze groot genoeg 
zijn om eieren te leggen. De hel-
der verlichte lange trippelbanen zijn 
volop voorzien van voedsel en water. 
In een andere stal liggen de zeugen 
er met elk zo’n tien pasgeboren big-

gen rustig bij. Je zou verwachten dat 
bij deze 370 dieren toch wat te rui-
ken valt maar nergens stinkt het. De 
geweldige hoeveelheid voedsel voor 
deze menigte is keurig opgeslagen in 
silo’s. Als je de boer vraagt met hoe-
veel mensen hij dit bedrijf runt, zegt 
hij: ‘Met niemand. Ik doe het alleen.’ 

Personeel
De twee andere bedrijven, die wer-
den bezocht mogen er ook zijn. Op 
de boerderij Arnoldahoeve van Wim 
Verheul, sinds 1956 aan de Dorpsweg 
in Maartensdijk, wordt gewerkt met 
een zoon als toekomstig opvolger. 
Heel duidelijk verwoordt Verheul de 
problemen. De vele regelingen die 
van bovenaf worden opgelegd. De 
daling van de prijzen bij verkoop en 
de stijging van de kosten bij inkoop. 

De andere boerderij is die van LTO-
bestuurder Cor Griffioen aan de Flo-
ris V weg, helemaal achteraan in Hol-
landsche Rading achter het vliegveld. 
‘Kijk hoe ze gegroeid zijn’, zegt 
Griffioen en toont trots tussen de tros 
kalveren de unieke tweeling waarover 
we na hun geboorte eerder in De Vier-
klank schreven. Ook hier wordt goed 
onderbouwd dezelfde klachtenlijst 
uitgelegd. ‘We moeten ook nog een 
keuze maken tussen techniek of per-
soneel. Het wordt steeds moeilijker 
in ons beroep om personeel te krijgen 
en het ziekteverzuim loopt drastisch 
omhoog.’

Golfbaan
Vanzelfsprekend kwam ook de golf-
baan ter sprake. Zowel van Maanen 
als Verheul, waar beider bezit grenst 
in het Bantamgebied, zijn niet voor 
een golfbaan. Dat past hier niet om 
diverse redenen, vinden ze. Het gaf 
de burgemeester gelegenheid om 
reëel uitleg te geven. ‘Het gaat nu 
niet om de keuze tussen golfbaan of 
woningbouw. Woningbouw kan wel 
ontstaan als een bestaande golfbaan 
failliet gaat. De gemeente is met een 
objectief onderzoek bezig. Daarbij is 
het niet de bedoeling alle inwoners 

in de gemeente simpelweg te vragen 
wie er voor of tegen een golfbaan is. 
Nee, geen vinger opsteken over ja 
of nee. Dat is niet eerlijk. Het aantal 
inwoners van De Bilt en Bilthoven 
samen is immers veel groter dan 
dat van Maartensdijk. Het onderzoek 
betreft nu eerst het draagvlak onder 
zo’n golfbaan. Hoeveel banen zijn er 
al in de gemeente en omgeving. Hoe 
groot is de behoefte aan uitbreiding. 
Hoeveel van het landschap moet 
beschermd worden. Dan gaan we een 
afweging maken maar dat alles kan 
wel even duren.
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 Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www. restaurantfloyds.nl

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Burgemeester bezoekt plaatselijke boeren
door Kees Pijpers

Vorige week dinsdag bezocht burgemeester Arjen Gerritsen een drietal Maartensdijkse agrarische bedrijven 
want een burgervader moet op de hoogte blijven over wat er in elke sector van het bedrijfsleven leeft, hoe het 

werkt en wat de problemen zijn. De Gewestelijke Landbouw Organisatie LTO stimuleert dat van harte.

De bezoekers werden ervoor aangekleed. V.l.n.r. burgemeester Gerritsen, Teus 
Spelt, Paul Smit, Wijnand van Maanen en Cor Griffioen.

Bij Wijnand van Maanen groeien 31000 donzige hummeltjes op  tot ze groot 
genoeg zijn om eieren te leggen.

De natuur in ons hart
Het laatste weekend van september mochten we allemaal nog even genieten 
van de zon. 'Indian summer' noemen ze dit fenomeen waarbij je zomerse 
temperaturen geniet tijdens de herfst. Het was een heerlijk weekend om 
buiten te vertoeven. Ook de vlinders en de bijtjes genoten nog even van het 
mooie weer en haalden gauw nog even honing bij de herfstasters achter in 
de tuin. Maar de maandag erop sloeg het weer drastisch om. Enorme buien 
dreven over ons land, terwijl er zo af en toe een zonnetje fel doorheen 
prikte. Het leverde mooie wolkenluchten - dus ook mooie plaatjes - op. De 
dreigende wolkenluchten in Maartensdijk vormden een prachtig contrast 
met de zonovergoten velden eronder. Een genot om te fotograferen. We 
delen deze beelden met u hier en elders in de krant.[AvZ]

Naderend onweer vanaf Hollandsche Rading.

Garage van der Meij
Industrieweg 34
3738 JX  Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 45 40

Hierbij nodigen wij u uit voor de

feestelijke opening
van onze nieuwe showroom en

klassiekers werkplaats.

11 oktober 2008
van 9.30 uur tot 17.00 uur.
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P.K .N . - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

12 oktober - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

12 oktober - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
11 oktober - 19.00 uur
12 oktober - 10.30 uur

Woord- en Communieviering, 
Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
12 oktober - 10.30 uur

Drs. P.D.D. Steegman, Bilthoven

P.K .N . - Herv. K erk Groenekan
12 oktober - 10.00 uur

Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal
12 oktober - 18.30 uur

Kand. G.A. van Ginkel,  
Maartensdijk

Hersteld Hervormde K erk  
Groenekan

Groenekanseweg 32  
( De Nijepoortschool)

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

N ed. Ger. K erk Westbroek
12 oktober - 10.00 uur

Ds. A.J. Krol, Gorinchem
12 oktober - 18.30 uur

Hr. C. Hoogendoorn, Amersfoort

P.K .N . - Herv. K erk Westbroek
12 oktober - 10.00 uur
Ds. M. van der Zwan
12 oktober - 18.30 uur
Ds. E. Mijnheer, Oene

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

12 oktober - 10.00 uur
Ds. M. van Leeuwen, Everdingen

12 oktober - 18.30 uur
Ds. D. van den Streek, Voorthuizen

Onderwegkerkje Blauwkapel
12 oktober – 9.30 en 10.30 uur

Kapitein B. Spokkereef
Oecumenische dienst
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Leon
Zoon van 

Daniël en Wilma Bos
Patrijslaan 23
Maartensdijk

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

B. van N oort
Dag en nacht bereikbaar

Kerkdijk 63
3615 BB  Westbroek

0346 - 28 15 54 /  06 - 230 560 74

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

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

50 jaar getrouwd
Bertus en Janny van Voorst

Daarom nodigen wij u uit voor een receptie om met
Janny en Bertus het glas te heffen.

Tijd: zaterdag 18 oktober tussen 15.00 uur en 18.00 uur.
Plaats: Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26, Maartensdijk.

De kinderen en kleinkinderen.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel :  0346 281 71 1
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 11 oktober haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voordorp-
sedijk, Ruigenhoeksedijk en Achter-
weteringseweg. U  wordt verzocht het 
papier vóór  9.00 uur gebundeld of in 
dozen aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 11 oktober oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwagens 
gaan om 9.00 uur rijden. U  wordt 
verzocht het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten

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

Opbrengst collecte 
Prinses Beatrix 

F onds ( PBF )
Het Prinses Beatrix Fonds heeft 
dit jaar een bedrag van 1191 euro 
opgehaald. Het PBF wil alle collec-
tanten bedanken voor hun inzet en 
de gevers voor hun financiële bij-
drage. Deze financiële ondersteu-
ning zal o.a. gebruikt gaan worden 
voor wetenschappelijk onderzoek 
van diverse spierziekten ( zoals Par-
kinson, MS, polio)  in de hoop een 
middel te vinden die deze ziekten 
kan remmen, genezen en/ of voor-
komen.

Diabetes metingcontroledag
Woensdag 15 oktober a.s. organiseert Apotheek Maertensplein de Metingcon-
troledag voor diabetespatiënten. Op deze dag kunt u gratis en vrijblijvend uw 
bloedglucosemeter laten controleren in de apotheek. Er is een speciale ruimte 
gereserveerd waar u vrijuit uw vragen kunt stellen en uw handelswijze bij 
het 'bloedprikken' besproken kan worden. Om de controle correct te kunnen 
uitvoeren wordt u verzocht uw meter, prikapparaat, lancetjes en teststroken 
mee te nemen. De controle duurt ongeveer 15 minuten. Om wachten te voor-
komen is het verstandig de apotheek te bellen voor een afspraak. Telefoon 
0346 210605.

Lezingen ‘ In de R echte straat’
In het winterseizoen 2008-2009 zal het regionale comité  Gooi en Sticht van 
‘In de Rechte Straat’ lezingen verzorgen over het thema Vreemdelingschap. 
Op 15 oktober a.s. zal evangelist J.M. Commelin een inleiding verzorgen 
over ‘Vreemdelingschap: gasten en vreemdelingen op de aarde ( n.a.v. 
Hebr.11) ’. Het doel van deze avonden is onderwijs te ontvangen vanuit de 
Bijbel en tot verdieping en verrijking van het geestelijk leven te komen. Na 
de lezing is er gelegenheid vragen in te dienen, welke na de pauze door de 
inleider behandeld worden. De locatie voor de bijeenkomsten is een zaal 
van de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk. Aanvang: 19.45 
uur. Entree 3 euro. De netto opbrengst van deze avonden komt ten goede 
aan een van de projecten van de IRS. Van iedere lezing wordt een samenvat-
ting uitgereikt. Voor nadere informatie: www.inderechtestraat.nl, e-mailen 
naar ja-st@hetnet.nl of contact opnemen met voorzitter G.A. van Ginkel, 
Tel. 0346 213445.

F ietstocht met verhalen
Wie houdt er niet van een goed verteld verhaal?  Stichting Kunst en Cultuur 
de Bilt organiseert in de Week van de Geschiedenis twee fietstochten met 
waargebeurde verhalen van vroeger, onder animerende leiding van Anne 
Doedens. Als Maartensdijker en historicus weet Doedens zeer deskundig 
en enthousiast de verhalen over vroegere bewoners van onze gemeente 
voor het voetlicht te brengen. De slag bij Westbroek, de grote gezinnen in 
hun monumentale boerderijen en de adellijke families komen tijdens deze 
fietstocht weer even tot leven. Zaterdag 11 oktober start de fietstocht ( ca. 
15 km.)  om 14.00 uur bij restaurant Mauritshoeve vlakbij Maartensdijk 
( Maartensdijkseweg 9 te Bilthoven) . Woensdag 15 oktober start de tocht om 
14.00 uur bij de Hervormde kerk in Westbroek ( Kerkdijk 12 te Westbroek) . 
De route is dan iets korter, zodat ook jonge geï nteresseerden met gemak 
mee kunnen doen. Deelname is kosteloos en op eigen risico. Van te voren 
aanmelden is niet verplicht, wel han-
dig, want u wordt dan geï nformeerd 
over eventuele programmawijzigin-
gen. Kijk voor het aanmelden en 
meer praktische info op www.kunst-
debilt.nl. Tijdens de Week van de 
Geschiedenis van 11 t/ m 19 oktober 
staat heel Nederland in het teken van 
waargebeurde historische verhalen. 
Kijk voor het complete landelijke 
programma op www.weekvandege-
schiedenis.nl .

Woensdag 15 oktober start de tocht 
om 14.00 uur bij de Hervormde kerk 
in Westbroek. ( foto Martijn Nek-
kers)

- rectificatie -
in plaats van kaartjes

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

Gijsbertus van Zijtveld
betuigen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Het heeft ons echt getroffen.
Desondanks is het voor ons helaas niet mogelijk u allen persoonlijk te 
bedanken.
   Uit aller naam:
   N. van Zijtveld – van Dijk

Hollandsche Rading, september 2008
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advertentie

Een goed gevulde zaal volgde met 
grote interesse de voordracht van 
de onderzoeker. Graancirkels zijn 
figuren die plotseling ontstaan in 
graanvelden. Het lijkt er op alsof er 
een stempel van bovenaf in het veld 
is gedrukt. Ze kunnen ontstaan op 
graanakkers maar ook op velden met 
andere gewassen. De gewassen zijn 
niet dood en groeien hierna gewoon 
door. Aan het einde van het seizoen 
vindt dan ook de gebruikelijke oogst 
plaats.

Meestal ontstaan graancirkels ’s 
nachts, bij uitzondering overdag. Ze 
komen overal op de wereld voor, ook 
in Nederland. De meeste graancirkels 
ontstaan echter in zuid en midden 
Engeland met als zwaartepunt het 
graafschap Wiltshire. 

Gereserveerd
Ossebaard bekende aanvankelijk heel 
gereserveerd te staan tegenover dit 
verschijnsel. Niet in de laatste plaats 
doordat er altijd grappenmakers zijn 
geweest die ook proberen graan-
cirkels te maken. Ze doen dat met 
behulp van plankjes die ze aan hun 
voeten binden en dan in nachtelijke 
uren door het gewas heen stappen. Ze 
gebruiken meetlinten om een figuur 
te creëren. De resultaten hiervan zijn 
zo anders dan de vaak heel gecompli-
ceerde figuren die in de velden wor-
den aangetroffen dat onderzoekers 
geen moeite hebben om deze ‘nepcir-
kels’ te ontmaskeren. Daarnaast zijn 
er veel zaken die worden aangetrof-
fen in de ‘echte’ cirkels die aantonen 
dat deze niet door mensen kunnen 
zijn gemaakt. Na onderzoek van 300 
graancirkels is ontdekt dat het in 6 % 
aantoonbaar om mensenwerk ging. 
De rest van de cirkels waren authen-
tiek.

F antastische figuren
Ze laat de bezoekers vervolgens een 
serie opnames zien van graancirkels 
in Engeland. Prachtige, fantastische 
en vaak zeer gecompliceerde figu-
ren. Deze opnames maakte ze bijna 

allemaal zelf. Regelmatige steekt ze 
over naar Engeland om daar samen 
met een piloot in een klein vlieg-
tuigje opnames te maken. Wie de 
afbeeldingen ziet begrijpt dat die niet 
door mensenhanden gemaakt kunnen 
zijn, vooral niet als men bedenkt dat 
deze figuren bijna altijd ‘s nachts zijn 
ontstaan. Hoe worden ze dan gemaakt 
en door wie?  Dat is een volgende 
logische vraag. 

Graancirkels worden gemaakt door 
wat Ossebaard noemt ‘elektro mag-
netische puntbronnen’ in de vorm van 
lichtgevende bollen. Die zijn veelvul-
dig waargenomen door vele getuigen. 
De onderzoeker heeft ze zelf ook 
vaak gezien en gefotografeerd. Ze 
laat foto’s zien waarop de bollen 
duidelijk staan afgebeeld. Door die 
bollen ontstaan elektromagnetische 
velden die de gewassen doen ombui-
gen zodat de figuren ontstaan. Maar 
ook laat ze een korte videofilm van 
het ontstaan van een graancirkel zien 
die bij uitzondering bij daglicht is 
gemaakt. Hij is afkomstig van een 
andere onderzoeker die in Wiltshire 
aanwezig was op de plaats waar vaak 
graancirkels worden ontdekt. We zien 
een veld met daarop enkele bollen die 
met een waanzinnige snelheid over 
het veld schieten. Opeens, binnen een 
paar seconden, ontstaat er een figuur. 
De film is uitgebreid onderzocht en 
deskundigen hebben tot nu toe niet 
kunnen ontdekken dat het een ver-
valsing is.

Verschillen
Maar er is meer ontdekt. Biofys ici 
hebben in de graancirkels opmerke-
lijke verschillen ontdekt ten opzichte 
van de omgeving buiten de cirkel. 
Geologen zagen dat de structuur van 
de bodem veranderd was. In de winter 
smolt de sneeuw wel op de plek van 
de graancirkel maar niet er om heen. 
Opmerkelijk is ook dat aan er op de 
stengels van de gewassen tekenen 
waren te zien van hitte die daar ken-
nelijk was opgewekt of ontstaan. Het 
effect was een evenwichtige buiging 

van de stengels, ze waren persé  niet 
geknakt. Hierdoor konden de gewas-
sen naderhand ook gewoon door-
groeien. De zaden van de planten ble-
ken echter vaak verschroeid. Effecten 
die men nooit kan verkrijgen met 
mensenhanden. Er wordt steeds meer 
onderzoek gedaan naar de graancir-
kels, ook door verschillende universi-
teiten waaronder die van U trecht.

Boodschap
Maar waar komen die graancirkels 
dan vandaan?  Wie ‘stuurt’ ze naar 
de wereld?  Ossebaard geeft als haar 
mening dat de bollen die de cirkels 
maken afkomstig zijn van wat zij 
noemt een ‘intelligente niet natuurlij-
ke bron’. Een bron van ‘grenzeloze en 
oneindige wijsheid’ bovendien. Het is 
volgens haar duidelijk dat deze bron 
door middel van de cirkels met de 
mensen op deze wereld wil communi-
ceren en de mensheid wil helpen. 

Ze heeft met haar collega’s zorgvuldig 
de afbeeldingen van de graancirkels 
bestudeerd. Ze ontleedden de afbeel-
dingen als astronomische voorspel-
lingen. Een datum die daarbij steeds 
naar voren komt is 21 december 
2012, het einde van de Maya kalender. 
In de Maya cultuur was het fenomeen 
graancirkel overigens al lang bekend. 
Ze legt echter ook verbanden met 
andere godsdiensten. Zo komt ook de 
terugkeer van Christus naar voren. Ze 
ziet de boodschap van de graancirkels 
als voortekenen van de komst van het 
‘1000 jarig vrederijk’. 

Ze is heel positief over wat de mens-
heid te wachten staat. De huidige 
problemen op de wereld in allerlei 
opzicht ziet ze als het einde van een 
negatieve periode en een opmaat naar 
een betere wereld van vrede en har-
monie. Het is een bijzondere theorie. 
Ze legt daarnaast ook verbanden met 
zeer recente ontwikkelingen waaron-
der het vastgelopen onderzoek naar 
elementaire deeltjes in het Zwitserse 
Cern.

Boeiende avond
Het was een opmerkelijk en soms fan-
tastisch verhaal wat er op deze maan-
dagavond te horen was. Het werd 
laat. De toehoorders waren zeer geï n-
teresseerd en de enthousiaste inleid-
ster wilde veel vertellen. Dit was 
duidelijk haar boodschap. Ze zou nog 
uren door kunnen gaan, liet ze haar 
gehoor weten.  Daar was natuurlijk 
geen tijd voor. Wie meer wil weten 
kan terecht op www.thirdcircle.nl. Al 
is het maar om die prachtige feno-
menale en verbluffende afbeeldingen 
van de graancirkels te bekijken.
De volgende lezing van de Spirituele 
Kring Isis is op 6 oktober, weer in 
De Schakel. De inleider is dan Jacob 
Slavenburg die het zal hebben over 
de Nag Hammadi geschriften en de 
Gnossos.

Graancirkels:  
een opmerkelijk fenomeen

door Martijn Nekkers

Jan et Ossebaard noemt zichzelf graancirkelonderzoeker. Ze houdt zich al 15 jaar bezig met dit fenomeen en 
werkt nauw samen met andere onderzoekers uit verschillende landen. E r wordt steeds meer ontdekt over 

graancirkels, tegelijkertijd blijven er heel veel vragen over. Op maandag 22 september hield Jan et Ossebaard 
een lezing, georganiseerd door de spirituele K ring Isis in gebouw de Schakel in De Bilt. De titel van de lezing:  

‘ De boodschap van de Graancirkels’ . Dat er namelijk een boodschap is verbonden aan dit fenomeen
 is volgens haar meer dan duidelijk.

J anet O ssebaard had een aandachtig gehoor.

Graancirkels blijven verwondering oproepen. Z ijn ze echt of nep?

Bilts Belang roept wethouder 
ter verantwoording

Ebbe Rost van Tonningen van Bilts 
Belang doet op donderdag 23 okto-
ber in de gemeenteraad een inter-
pellatieverzoek. Hij concludeert dat 
wethouder Kamminga in 2006 en 
2007 geweigerd heeft de gemeen-
teraad relevante informatie te ver-
schaffen over inhuur derden. De 
wethouder zou verzuimd hebben de 
administratie daarvan goed op orde 
te brengen. Rost van Tonningen stelt 
verder dat Kamminga heeft toegela-
ten dat de gemeente De Bilt in strijd 
met de aanbestedingsregels heeft 
gehandeld, en heeft nagelaten dit 
tijdig te corrigeren. Hij onderbouwt 
een en ander met een overzicht van 
gebeurtenissen en verslagen uit 2006 en 2007, waarbij hij de wethouder om 
verduidelijking verzocht. Het raadslid voelt zich gesteund door het rapport 
van de Rekenkamercommissie. Hij nodigt wethouder Kamminga uit duide-
lijk te maken welke conseque nties hij hieraan verbindt. [GG].

Gemeenteraadslid E bbe Rost van 
Tonningen.

Ook dat willen we nog ‘ effe’  kwijt…
In juli schreef ik voor de SP in De Vierklank een stuk ‘Over hangjongeren 
en Overlast’. De essentie van dit artikel was vooral de insteek, dat we veel 
meer naar de jeugd toe moeten. Jongerenwerkers en ruimtes, zoals ‘t Hoe-
kie, Sojos e.d. en ook de JOP in Groenekan slaan goed aan. In het artikel 
noemde ik ook de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar ( BOA) . De kwa-
lificatie die we in die bijdrage aan deze mensen gaven was ongenuanceerd 
en niet van deze tijd. Na een gesprek met enkele BOA’s in het gemeentehuis 
willen wij dit nog even kwijt. De BOA’S doen wat ze moeten doen binnen 
het kader van wat de politiek aangeeft. Het zijn mensen met een gedegen 
opleiding. BOA's bij de politie hebben geen politierang. Wel hebben de 
BOA's van politie net als alle andere buitengewoon opsporingsambtenaren 
bevoegdheden, zoals het staande houden van verdachten en het opsporen 
van strafbare feiten, waarvoor zij zijn aangewezen. De roep voor meer inzet 
van BOA’s wanneer er gesproken wordt over jeugdbeleid, vinden wij nog 
steeds geen goede zaak. Op de weblog van de SP is alles nog terug te lezen. 
www.debilt.sp.nl/ weblog 

Harry  Sangers, voorzitter SP De Bilt



Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals ( schuifdeur)  kasten, 
( tuin) tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens?  Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

U iteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“M aartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738C L Maartensdijk
  Tel/ F ax 0346 211579De eerste de beste

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

 

CHAUFFEUR’s zoeken wij voor
trekker opl. met B.C.E. & CCV-B.
Int. Transportbedrijf H. van Keulen bv.
Info 0346-281220

Transportbedrijf H. van Keulen
Kerkdijk 42
3615 BG Westbroek

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

407 SW 2.0 XT HDIF AUT, GRIS FER, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV,
CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD, PANORAMA DAK, ABS, AIRBAGS, 105.000KM .................  `04 €.19.950,-

PEUGEOT
1007 1.4 GENTRY, ZILV. GR. MET., ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ................  `06 €.12.950,-
206 CC 1.6 16V ,ZILV GRIJS, CLIMATE C, LEDER INT, ER, MLV, ESP,
CV, ABS, RAD/CD, LMV, 44.000KM ........................................................................................  `02 €.11.950,-
307 SW 2.0 HDI 110PK, ZIL GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, ESP, TREKH, RAD/CD, 16.0000KM ....................................................................  `03 €.8.750,-
307 SW 2.0 16V AUT, D PAARS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER,
ESP, LMV, ABS, RAD/CD WISS, AIRBAGS, HALF LEDER INT, 54000KM ...............................  `06 €.19.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C3 1.4, BLAUW MET., AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH., 40.000KM..............  `04 €.9.950,-
CITROEN  C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS., ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, ABS,
AIRBAGS, CLIMATE C.,CRUISE C., 73.000KM ......................................................................  `05 €.14.950,-
CITROEN C4 PICASSO 1.8 16V 7PERS, GRIJS/BLAUW MET, ER, CV, SB,
CRUISE C, RAD/CD, ABS, CLIMATE C, REGENS, 37.812KM .................................................  ’07 €23.500,-
CITROEN C5 BREAK 2.0 HDI, BLAUW MET, CLIMATE C, ABS, ER,
CV, SB, RAD/CD, REGENS, 162.000KM .................................................................................  `04 €.11.250,-
ITROEN XANTIA 1.8 16V, ER, CV, SB, CLIMATE C, RAD/CD WISS, 148.000KM ....................  `98 €.2.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V AUT, ZWART MET, CRUISE C, ER, CV, SB,
ESP, CLIMATE C, RAD/CD, PARKEERS, LMV, MLV, 49.000KM ..............................................  `04 €.16.950,-
RENAULT SCENIC 1.6 16V, ZILV. GRIJS MET., 4ER, CV, SB, ABS, LMV, MLV,
TREKH., RAD/CD, CLIMATE C., HALF LEDER, 106.000KM ...................................................  `02 €.9.950,-
VOLVO V70 D5 AUT, ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER,
CV, SB, TREKH, RAD/CD, LMV, MLV, ESP, 164.000KM ..........................................................  `04 €.21.500,-
FIAT DOBLO CARGO 1.3 JTD, WIT, PRIJS ECL BTW, 26.000KM ...........................................  `06 €.8.500,-

BUDGET CARS
FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, RAD/CASS, NW APK, ................................................  `96 €.2.250,-
OPEL KADETT 2.0 CABRIO GSI, APK JUNI ’09, 101.800KM ..................................................  `88 €.1.700,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Spinazie ...................  2x300 gr 0,99

Soepgroenten ................  250 gr 0,49

Geschrapte Bospeentjes .....  500 gr 0,69

Bistro Krieltjes ..............  500 gr 0,99

Grapefruits ................. héél kilo 0,99

Jonagold 

       of Elstar handappels .....  kilo 0,99

Perssinaasappels ............. 2 kilo 1,99

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

100 gr. 0,79

Spaghetti met 

paddestoelen

Herfst

literbak 3,95
OssestaartsoepDe lekkerste

p. st. 7,95
Vispotjes

Onze bekende

Vers gewassen

Vers gesneden

Sap.. sap.. sap..

Dubbelrode

 

OssestaartsoepOssestaartsoepp.p. 6,95

Hertengoulash met 

rode kool en puree

Nieuw
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Na de inspreekronde van burgers 
beantwoordt Jan Bos, onderzoeker 
van het COT, vragen van de com-
missieleden. De heer Werner van het 
Duitse bedrijf Sprengtechnik Werner 
is verhinderd. Een aantal technische 
vragen kon daardoor niet direct wor-
den beantwoord, maar worden wel ter 
beantwoording aan hem voorgelegd. 
Het valt Johan Slootweg ( SGP)  op 
dat er veel wantrouwen bij de omwo-
nenden is. De commissieleden stellen 
dat de gemeente er alles aan moet 
doen om het vertrouwen bij hen te 
herwinnen.

E rvaringen
‘Wij waren een van de weinigen die 
wisten dat er een ontploffing op han-
den was, omdat net voor de explosie 
een medewerker van het sloopbedrijf 
een meetapparaat kwam plaatsen’, 
vertelt Ilse Geerars. De bunker staat 
pal achter haar woning. De mede-
werker raadt haar aan naar binnen te 
gaan. ‘Ik heb mijn kinderen puur van-
wege een slecht gevoel bij het raam 
weggehaald. En dat was maar goed 
ook. Vlak daarna volgde een enorme 
klap, alsof er een bom in de achtertuin 
was ontploft. Onze kinderen raakten 
in paniek. Gelijk na de klap hoorden 
we nog meerdere knallen. Later ble-

ken dit de brokkenstukken te zijn die 
op ons huis zijn beland. De lamp in de 
kinderkamer was door de klap van de 
explosie naar beneden gevallen.’ Er 
bleek een omvangrijke schade te zijn 
en ook de auto was door een steen 
beschadigd. ‘Onze kinderen hebben 
erg geleden onder de gebeurtenis.’ 
Mevrouw Geerars heeft heel veel 
vragen. Op het ingediende verzoek 
om een voorschot is na zes weken 
nog geen reactie van de gemeente 
gekomen. Zij vindt dat de veiligheid 
en het welbevinden van burgers bij 
verdere sloop de allerhoogste priori-
teit moet krijgen.

Zand erover 
‘U  heeft niet goed voor uw burgers 
gezorgd’, zegt Nathalie van der Poel. 
Zij had bij een voorlichtingsbijeen-
komst, een maand voor de sloop 
zou beginnen, om een risicoanalys e 
gevraagd. ‘Die bleek er niet te zijn. 
Ik heb toen letterlijk gezegd dat ik 
bang was. Bestuurders, ambtenaren 
en uitvoerders hebben blijkbaar zoiets 
van laat die burger maar praten.’ 
Zij constateerde dat de politie en de 
meldkamer op 7 juli niet op de hoogte 
waren van de sloop. Mevrouw van 
der Poel heeft geen vertrouwen meer 
in de verantwoordelijke ambtenaren 

en de wethouder. Zij eist maatregelen 
zodat ze zich nu en in de toekomst 
weer veilig kan voelen. ‘Zand erover?  
Ja zand over de bunker. Niet de kop 
in het zand.’ 
Meer geluk dan wijsheid noemt de 
heer Korstjens het feit dat er geen 
slachtoffers zijn gevallen. Hij advi-
seert de raad af te zien van verdere 
sloop. 

‘Het had op zijn minst voor de hand 
gelegen dat het COT contact had 
opgenomen met de Nederlandse Ver-
eniging van Springmeesters’, zegt 
mevrouw Korstjens. ‘Wij hebben met 
hen gesproken en het blijkt dat Jowen-
ko de geldende veiligheidsregels niet 
heeft toegepast. Jowenko is overigens 
niet bij deze vereniging aangesloten.’ 
Zij noemt het verbazingwekkend dat 
het COT-rapport geen melding maakt 
van de veiligheidsvoorschriften van 
de beroepsvereniging. Dit geeft ons 
het gevoel dat het COT -rapport op 
onderdelen niet volledig is, dan wel 
onjuiste informatie geeft.’ 

Geschrokken
John van Brakel noemt het oordeel 
over de aannemer in het rapport 
zwaar, zo niet vernietigend. En de rol 
van de gemeente, op een afstand en 

afstandelijk. De heer de Wolf denkt 
dat bij de aansprakelijkheidsvraag de 
burgers de rekening wel zullen moe-
ten betalen.

Jan-Maurits de Beij stond op het 
moment van de explosie op zijn bal-
kon met uitzicht op het terrein. ‘Ik 
heb het letterlijk horen neerkomen 
en ben mij rot geschrokken.’ Hij 
begrijpt niet dat het COT niet op zijn 
aanbod om als belangrijke getuige op 
te treden heeft gereageerd. ‘Ik kan 
feiten leveren die maar weinig men-
sen hebben kunnen waarnemen. Het 
bedrijf Jowenko is, als de conclusies 
van de heer Werner kloppen, een zeer 
slechte keuze geweest. Het bedrijf 
heeft amateuristisch, te snel, met een 
te grote hoeveelheid explosieven, met 
een onjuist ontstekingsmechanisme, 
slordig en vooral met te weinig oog 
voor de veiligheid van mens en dier 
gewerkt.’ Hij vraagt of de gemeente 
De Bilt niet veel te gemakkelijk voor 

de laagste inschrijver is gegaan. ‘Ik 
heb vanavond gehoord dat er fouten 
gemaakt zijn waar ik nu echt van sta 
te trillen.’

Gemeenteraad
De vragen die de commissieleden 
stellen hebben betrekking op vier 
aspecten. Het technische, maatschap-
pelijke en financiële aspect en de aan-
besteding. Verschillende vragen kan 
onderzoeker Jan Bos niet beantwoor-
den. ‘We zijn afhankelijk van wat we 
gehoord hebben. Sommige mensen 
zeggen bijvoorbeeld dat het fietspad 
afgesloten was, anderen zeggen dat 
dit niet het geval was. We hebben het 
rapport gebaseerd op de informatie 
die we hadden en ons aan onze eigen 
opdracht gehouden. We hebben het 
concept niet laten beoordelen op de 
wenselijkheid van de gemeente.’ De 
datum waarop de gemeenteraad het 
COT-rapport bespreekt wordt zo snel 
mogelijk bekendgemaakt.

Omwonenden bunker geë motioneerd, 
verontrust en verontwaardigd

door Guus Geebel

Donderdag 2 oktober besprak de commissie Burger &  Bestuur het onderzoeksrapport van het Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanagement ( COT) , over de sloop van de bunker op Larenstein. Zes omwonenden 

maken daarbij gebruik van het spreekrecht voor burgers. Vaak emotioneel, maar steeds waardig vertellen 
zij over hun ervaringen voor, tijdens en na de exp losie op 7 juli jl. Zij hebben veel vragen. Om die allemaal 

tijdig te kunnen beantwoorden wordt besloten de gemeenteraadsvergadering die op 8 oktober gepland stond 
uit te stellen.

De leden van de commissie Burger &  Bestuur.

Bij velen komen nog steeds moei-
teloos de melodieën van de liedjes, 
die we vroeger op school zongen in 
gedachten terug en neuriën van ‘Drie 
kleine kleutertjes die zaten op een 
hek’, ‘Kinderen van é é n vader reikt 

elkaar de hand’ of ‘Hela gij bloem-
pje slaapt gij nog? ’ met opkomende 
veelal prettige herinneringen kost 
meestal geen enkele moeite. Deze 
evergreens uit onze jeugdjaren wer-
den door Catharina van Rennè s op 

muziek gezet. Onder leiding van de 
bas-bariton Pieter Vis en met mede-
werking van de sopraan Isabel Dele-
marre zullen er die zondagmiddag 
naast de kinderliedjes van Catharina 
van Rennè s ook bekende liedjes van 
Hendrika Tussenbroek ( 1854 -1935)  
en Manna de Wijs-Mouton ( 1873 
-1947)  worden gezongen. 
Hendrika componeerde o.a. de melo-
die van het zeer bekende liedje: 
‘Wordt wakker, het zonnetje is al 
op’. De vele liedjes waarvoor Manna 
de Wijs de muziek maakte en in de 
periode tussen de wereldoorlogen 1 
en 2 in het land mee optrad, werden 
daarna o.a. door Wim Sonneveld en 
Jasperine de Jong vertolkt. Bekendere 
liedjes van Manna zijn: ‘Spelevaren, 
De Schooier, Het Snoepwinkeltje en 
Oud Heertje’. 

Christian Faddegon en Piet van Noort 
begeleiden a.s. zondag de solozang, 
duetten en samenzang op piano en 
orgel. De inmiddels 89 jarige U trecht-
se musicologe en oud-leerlinge van 
Catharina van Rennè s, Nancy van der 
Elst, zal tussen de uitvoeringen door 

aan de hand van anekdotes vertellen 
over het leven en werk van Catharina 
van Rennè s en het U trechtse muziek-
leven. 

Hollandsche R ading en Groenekan
Catharina van Rennè s was goed 
bevriend met de kunstenaarsfami-
lie Pieck uit Hollandsche Rading. 
Vaak kwam zij in de jaren dertig 
van de vorige eeuw in het na het 
overlijden van Adri Pieck in 1982 
afgebroken karakteristieke huisje ‘St. 
Maartenshoeve’ aan de Tolakkerweg 

5 op bezoek. Hier ontmoette zij o.a. 
de daar ook verblijvende uit België 
verbannen Vlaamse dichter René  De 
Clercq ( 1877-1932)  en zette verschil-
lende van de door hem geschreven 
liedjes op muziek. Van hem is o.a. 
de tekst van ‘ ’s Avonds als ik slapen 
ga, volgen mij honderd engeltjes na’. 
Ook wordt verteld dat er enkele leer-
lingen van Catharina van Rennè s in 
Groenekan woonden en zij bevriend 
was met de in Groenekan wonende 
beeldhouwster Bella van Beeck Cal-
koen.

Herdenkingsconcert Catharina van R ennè s
door Koos Kolenbrander

Zondagmiddag 12 oktober a.s. wordt in de Lutherse K erk te U trecht ( Hamburgerstraat 11 van 14.30 en 
duurt tot 16.00 uur, toegangsprijs tien euro)  de 150s te geboortedag van Catharina van R ennè s met 

een concert herdacht. Deze U trechtse componiste en zangpedagoge leefde van 1858 tot 1940 en maakte met 
de door haar gecomponeerde melodieë n bekende kinderliedjes tijdloos. In 1887 stichtte ze haar eigen 

zangschool voor kinderen, die ook in verschillende steden dependances kreeg. Ze ontwikkelde een eigen 
onderwijsmethode voor kinderen. Tot haar leerlingen behoorden Prinses Ju liana en Jo Vincent.

De L utherse Kerk in U trecht is een kerk in de Hamburgerstraat, in gebruik 
door de E vangelisch- L utherse gemeente van U recht. Het oudste gedeelte 
van de kerk is de voormalige kloosterkapel van het U rsulaklooster uit 1412, 
gewijd aan de heilige U rsula. Na de hervorming kreeg de kapel verschillende 
bestemmingen totdat zij in 1743 gekocht werd door de L utherse gemeente. O p 
de gevel prijkt het jaartal van de opening 1745.

J ochem van Z ijtveld was een huisvriend van de kunstenaarsfamilie Pieck.  
Hij tekende het in 19 82 afgebroken karakteristieke huisje ‘ St. Maartenshoeve’  
aan de Tolakkerweg 5.



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

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

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK

 
Prachtige herfstdagtochten
incl. luxe bus met reisleiding

koffie-koek-lunch-diorama voor € 25,- p.p.

dinsdag 28 en donderdag 30 oktober.

Betaal- informatieochtend 
Zat. 18 Oktober
Dijckstate 10.00 - 11.30 uur

Tel. aanmelden 0346-212288

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

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

WEEKEND ACTIE

Kaiser broodjes
4 voor €1,-

normaal €0,40 per stuk

Speculaas-
caketaart

€4,95

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Decoratieve  
  Tuinplantenbakken vanaf 6,95
Minicyclaam  1,95
Rozen bos 20 stuks 5,75
Geurige freesia's bos 3,95

Bloembollen v.a. 1,50 per pakje
Plant ze nu!

Plantenmest hele liter 2,95

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

TEN CATE
KINDER - ONDERGOED

UITLOPENDE
KLEUREN

BIJ AANKOOP VAN
HEMDJE + BROEKJE

NU
2E BROEKJE GRATIS

OP=OP

RESTANTEN

DAMES - PANTY'S EN

MAILLOTS

FANTASIE / UNI

NU 2E PAAR GRATIS

KINDER - MAILLOTS

FANTASIE

NU 2E PAAR GRATIS

SJAALS + MUTSEN
VOOR

DAMES - HEREN - KINDEREN
NU 25% KORTING 

NAJAARS - VOORDEEL

A dv erteren in de  V ierkl ank!  I ets  v oor  u ?

B el  dan  0346 21 19  92

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

D.I.O. Giga weken Giga-feest
29 september t/m 8 november

Gedurende 6 weken kunt u elke dag prijzen 
winnen. Er worden elke dag dag - en troostprijzen 
weggeven in 6 weken tijd! Deze prijzen worden 

direct in de winkel meegegeven.
Naast deze dag- of troostprijzen maakt u ook 
nog eens kans op één van de drie spectaculaire 
hoofdprijzen per D.I.O. winkel. Deze drie 
hoofdprijzen worden achteraf bekend gemaakt 
en bestaan uit een Nespresso apparaat, een Puch 

damesfiets, of een Welness cadeaubon.
Bij besteding vanaf €5,- en bij de speciale 
actieproducten te vinden in de Giga-folder 

ontvangt de u een Giga-kaart.
Zie je wel. We moeten het wel de

Giga-weken noemen!!



De rekenkamerfunctie is sinds 1 janu-
ari 2006 voor gemeenten verplicht. 
De Bilt stelde die functie januari 
2005 al in. Inhuur derden is het twee-
de onderzoek dat de onafhankelijke 
Rekenkamercommissie heeft verricht. 
Voorzitter De Jong zou willen dat de 
productie hoger zou zijn. Vooral om 
de herkenbaarheid van de commissie 
te stimuleren. ‘Het onderwerp dat nu 
is gekozen leeft politiek heel erg. Aan 
de ene kant wordt gestreefd het amb-
telijk apparaat te verkleinen, aan de 
andere kant moet daardoor personeel 
worden ingehuurd.’ De commissie 
merkte gedurende het onderzoek dat 
het proces rond de externe inhuur bij 
de gemeente niet erg inzichtelijk is. 
‘Via de projectadministratie was alles 
wel terug te vinden, maar niet met 
een druk op de knop. Dat was ook de 
reden dat het zo lang geduurd heeft 
om het allemaal op een rij te krijgen’, 
aldus Pieter de Jong. 

Het onderzoek
Het onderzoek heeft anderhalf jaar 
geduurd. ‘We zijn eerst gaan onder-
zoeken wat in de periode 2005-2006 
is ingehuurd. Dat bleek 3,5 miljoen 
euro in 2005 te zijn en 5,5 miljoen in 
2006’, vertelt Pieter de Jong. Er zijn 
57 uitgavenposten geselecteerd tot een 
bedrag van ruim 5 miljoen euro. Er is 
daarbij gekozen voor een evenwich-

tige spreiding over de diensten van de 
gemeente. Van 23 gevallen is aan de 
hand van een gestructureerde vragen-
lijst het verloop onderzocht. Op die 
manier is de commissie tot bevindin-
gen gekomen. ‘Daar hebben we con-
clusies en aanbevelingen aan gekop-
peld.’ De commissie concludeert dat 
er nauwelijks dossiervorming was. Er 
was niet na te gaan waarom de inhuur 
van derden zou hebben bijgedragen 
aan de kwaliteit van de organisatie of 
een beter presterende overheid. Over 
het rechtmatigheidsaspect kan de 
commissie geen conclusies trekken. 
De aanbestedingsprocedure wordt in 
veel gevallen niet of deels schriftelijk 
vastgelegd.

Op de rails
‘Als je besluit bij mensen op een 
bepaald terrein iets te gaan onderzoe-
ken, dan zie je dat er al wat gebeurt. 
Als je dat tijdens het proces niet 
weet te bewerkstelligen heb je een 
kans gemist’, aldus De Jong. ‘U it de 
reacties van B en W is ook wel af te 
leiden dat er vanaf het moment van 
onderzoek al het nodige op de rails 
gezet is.’ De commissie wilde met dit 
onderzoek de situatie echter wel over 
een bepaalde periode gespecificeerd 
hebben. Zij heeft al aangekondigd het 
daarbij niet te laten. Over een aantal 
jaren gaat de commissie een vervolg-

onderzoek doen, dat dan eenvoudiger 
en sneller uit te voeren moet zijn. 

R eactie
‘Als je aan de gang gaat hoop je dat 
het allemaal overzichtelijk is, dat had-
den we ook verwacht. We werden dus 
wel verrast dat het zo moeilijk was om 
er een overzicht van te krijgen. Waar 
wij dachten bepaalde zaken gemak-
kelijk te kunnen traceren, lukte dat 
vaak niet of heel moeilijk. Wij vinden 
dat er heel wat schepjes bovenop 
moeten.’ De Jong constateert aan de 
andere kant dat onderzoeken in ande-
re gemeenten vergelijkbare resultaten 
opleveren. De Jong noemt als een van 
de oorzaken van de wanorde de woe-
lige periode die de gemeente heeft 
doorgemaakt. Hij constateert dat het 
nu wat meer stabiliseert. B en W 
onderschrijven de conclusies van de 
Rekenkamercommissie. Het college 
geeft aan dat de aanbevelingen van 
de commissie in dezelfde lijn liggen 
als de oplossingen die het college 
heeft gevonden om de inhuur van der-
den zo goed mogelijk te beheersen. 
De commissie is tevreden met deze 
reactie en wil over twee jaar kijken 
hoe het dan is. Het rapport van de 
Rekenkamercommissie staat op de 
agenda van de gemeenteraadsverga-
dering van 23 oktober a.s.
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Wanordelijke administratie bij
ext erne inhuur

door Guus Geebel

‘ Ik kan zeggen dat we al werkend toch wel geschrokken zijn van wat we tegenkwamen’ ,  zegt Pieter de Jon g. 
De Jon g is voorzitter van de R ekenkamercommissie van de gemeente De Bilt. De commissie deed onderzoek 

naar inhuur derden bij de gemeente in de jaren 2005- 2006. Zij komt tot de conclusie dat er nauwelijks 
sprake was van dossiervorming.

De Rekenkamercommissie. V.l.n.r. Ruud Woutersen, Dé siré e Schmalschläge r,  
Pieter de J ong Hans L os en Marcella van E sterik.

Dossiervorming nu wel op orde?
Publicaties rond het rapport inhuur derden van de Rekenkamercommissie 
waren voor  B en W aanleiding om op 2 oktober een extra persgesprek in 
te lassen. Wethouder Bert Kamminga constateert dat de toonzetting van het 
rapport tot misverstanden heeft geleid. ‘Het persbericht over de presentatie 
onthult de mankementen in de bedrijfsvoering van de gemeente op een 
zodanige wijze, dat het lijkt alsof het over de tegenwoordige tijd gaat.’ Hij 
vindt dat jammer en wil voorkomen dat de situatie die het rapport schetst 
wordt opgevat als de positie van dit moment. Het onderzoek gaat over de 
periode 2005-2006.

Kamminga trof bij het aantreden van dit college in april 2006 een geha-
vende gemeentelijke organisatie aan. De bezuinigingen en de reorganisatie 
drukten nog duidelijk hun stempel op het ambtelijk apparaat. Door de 57+  
regeling waren veel ambtenaren vertrokken, de buitendienst was geprivati-
seerd en er lag een waarschuwing van de Provincie. ‘In 2005 zijn 100 men-
sen weggesaneerd en omdat er geen gedwongen ontslagen mochten vallen, 
werd niet elke vacature vervuld. Er lag dus een grote druk op het personeel. 
Het nieuwe college heeft snel maatregelen genomen om de administratieve 
organisatie op zo kort mogelijke termijn op orde te brengen. Er zijn heel 
veel maatregelen genomen en sinds eind vorig jaar is er wel degelijk sprake 
van dossiervorming.’ De wethouder meldt de komst van een bedrijfsbureau 
dat de gang van zaken gaat controleren. 

Bij het persgesprek schoof ook gemeenteraadslid Ebbe Rost van Tonningen 
aan. De wethouder noemde zijn aanwezigheid niet gebruikelijk en ook niet 
gewenst. ‘Het college heeft zijn eigen contacten met de pers en de raadsle-
den ook. Hij is dus als ongenode gast hierbij aanwezig’, aldus Kamminga. 
Vanwege zijn vele malen getoonde interesse voor het onderwerp inhuur 
derden, was de aanwezigheid van Rost van Tonningen wel begrijpelijk. De 
persbijeenkomst is openbaar. Het raadslid besluit uiteindelijk, maar onder 
protest, te vertrekken. ( GG)

F otoclub Bilthoven
Maandag 13 oktober komt fotograaf Mich Buschman een educatieve lezing 
geven bij de Fotoclub Bilthoven e.o. De lezing zal ondersteund worden 
door presentatie van eigen fotowerk. De lezing zal worden gehouden in het 
H.F.Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 te Bilthoven. De avond begint om 
20.00 uur. Inlichtingen over de fotoclub: Tel. 0346 213363 of 
Tel. 030 2280609.

Wandelen over het water
Over dit onderwerp publiceerde ds. Carel ter Linden 'Wandelen over het water, over bijbelse beelden en hun geheim' 
( Meinema 2004) . De inleider was, na een aantal jaren legerpredikantschap, verbonden aan de gemeenten Hoogvliet, 
Oegstgeest en Den Haag ( Kloosterkerk) .Op donderdag 9 oktober a.s. houdt de auteur in De Woudkapel ( Beethoven-
laan 21 te Bilthoven)  over dit boek en het daarin genoemde thema een inleiding. De aanvang is 20.00 uur.

Bekkenbodem voorlichting/ spreekuurvoor vrouwen
door Marijke Drieenhuizen

Deze maand start een bekkenbodem voorlichting/ spreekuur in de praktijk van huisarts Jan  van Leer in 
Bilthoven. E en gespecialiseerde continentieverpleegkundige van Alant Vrouw gaat daar vrouwen voorlichten 

over de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden met betrekking tot de 
behandeling van bekkenbodemklachten.

Het aantal vrouwen met bekkenbo-
demklachten bedraagt naar schatting 
25 tot 30 % van de totale vrouwelijke 
Nederlandse bevolking. Binnen deze 
groep zijn urineverlies, een verzak-
king en een overactieve blaas de 
meest voorkomende problemen. Ech-
ter, het taboe rond deze klachten is 
groot. Driekwart van de vrouwen met 
deze klachten durft er niet over te pra-
ten. Veel vrouwen blijven rondlopen 
met pijn of ongemak. Onnodig, want 
het overgrote deel van de bekkenbo-
demklachten is goed te behandelen. 
Dat betekent niet dat ze altijd honderd 
procent verdwijnen, wel dat ze flink 
verminderen en dat de kwaliteit van 
leven er sterk op vooruit gaat. 

Alant Vrouw 
Alant Vrouw is onderdeel van Alant 
Medical en is gevestigd in gebouw 

60 op het Berg en Boschterrein aan 
de Prof. Bronkhorstlaan in Biltho-
ven. Hoewel het hier een privé kli-
niek betreft, vergoeden de meeste 
zorgverzekeringen de behandelingen. 
November 2002 werd de bekken-
bodemzorg van het U MC U trecht 
ondergebracht bij de nieuw opgerich-
te Alant Vrouw en werd dr. Huub van 
der Vaart naast staflid gyna ecologie in 
het U MC U trecht ook medisch direc-
teur van Alant Vrouw. In deze kliniek 
werken verschillende specialisten 
onder é é n dak zoals gyna ecologen, 
urologen, continentieverpleegkundi-
gen en bekkenfys iotherapeuten. Alant 
Vrouw werkt samen met het U niver-
sitair Medisch Centrum U trecht. 
 
Voorlichting/ spreekuur
Tijdens het spreekuur is er voldoende 
tijd voor iedere bezoeker en wordt er 

slechts een korte anamnese gehouden 
( geen onderzoek) . Op basis daarvan 
wordt verdere informatie verstrekt. 
Ook wordt gekeken naar optimaal 
gebruik van incontinentiemateriaal 
en toiletgedrag. Er zijn geen kosten 
verbonden aan het spreekuur. Voor 
inschrijving voor het spreekuur kun-
nen vrouwen terecht bij de Noorder 
Apotheek gevestigd aan de Ruben-
slaan in Bilthoven en de Kring-Apo-
theek Hessen, Hessenweg 192 in de 
Bilt. Het spreekuur vindt plaats in 
de praktijk van huisarts Jan van Leer 
aan de Jan Provostlaan 79/ 81 in Bilt-
hoven. Voor nader onderzoek en of 
behandeling zullen de vrouwen altijd 
worden doorverwezen naar hun eigen 
huisarts.

De natuur in ons hart

Slecht weer op komst. ( foto:  A nnemieke van Z anten)



MEE, voortgekomen uit de Sociaal 
Pedagogische Dienst, is een koepel 
van regionale MEE organisaties. Het 
is een centrale basisvoorziening, waar 
deskundige mensen werken die kun-
nen helpen bij vragen op het gebied 
van onderwijs, opvoeding, wonen, 
werken, sociale voorzieningen, inko-
men, vervoer en vrije tijd. MEE infor-
meert, helpt bij moeilijke afwegingen 
en wijst zo nodig de weg naar de juiste 
instanties. MEE is onafhankelijk van 
zorgaanbieders en alleen het belang 
van de cliënt telt. Deze diensten van 
MEE worden door de overheid betaald 
en zijn voor de gebruikers gratis. Bij 
MEE U trecht, Gooi & Vecht werken 
generalisten ( allrounders)  en con-
sulenten die gespecialiseerd zijn in 
opvoedingsondersteuning, arbeid en 
sociaal juridische vragen. . 

ME E  en Wmo
Volgens de Wet maatschappelij-
ke ondersteuning ( Wmo)  moet de 
gemeente De Bilt zorgen voor cli-
entondersteuning voor alle groepen 
inwoners. Met het in zee gaan met 
MEE voldoet de gemeente hier-
aan voor de groep mensen met een 
handicap, beperking of chronische 
ziekte. MEE staat voor een persoon-
lijke, professionele raadgever naast 
de cliënt die MEEleeft, MEEdenkt, 
MEEzoekt, ook MEElacht , zo nodig 
MEEgaat en altijd MEEwerkt. MEE 
is de belangenbehartiger van indivi-

duele cliënten. Er werken bij MEE in 
totaal ongeveer 3.300 mensen die in 
2007 samen 100.000 cliënten gehol-
pen hebben bij de inrichting en invul-
ling van hun leven. MEE U trecht, 
Gooi & Vecht heeft vorig jaar 5.000 
mensen bijgestaan.

Missie 
De missie van MEE is om er te zijn 
voor mensen uit de doelgroep en hun 
kwaliteit van leven te verbeteren. 
Er wordt ondersteuning geboden bij 
het maken van keuzes bij de inrich-
ting van het leven van de cliënt. 
Het maximaal haalbare van de eigen 
mogelijkheden wordt nagestreefd, het 
behouden van de regie over het eigen 
leven staat centraal net zo als het als 
een gelijkwaardig burger deelnemen 
aan de samenleving. Als visie deelt 
men de opvatting dat ze er zijn voor 
mensen die het zonder ondersteuning 
niet of slechts moeizaam redden in de 
maatschappij. 

Spreekuur De Bilt
Het spreekuur van MEE in het 
gemeentehuis draait al vanaf juni 
2008. Een aantal mensen heeft inmid-
dels de weg naar dit loket gevonden. 
Martje Geerts is de vaste consulent 
die mensen met raad en daad verder 
helpt. Martje Geerts is maatschappe-
lijk werker met een jarenlange erva-
ring in de hulpverlening aan, onder 
andere, mensen met een verstande-

lijke beperking. ‘Ik heb jaren bij de 
Sociaal Pedagogische Dienst gewerkt 
en werk nu voor MEE. De manier 
van werken bij MEE omvat een totaal 
pakket. De cliënt kan bij ons infor-
matie, advies é n kortdurende begelei-
ding krijgen. En juist dat laatste is zo 
belangrijk. We gaan samen een traject 
in. Daarbij staan we naast de cliënt 
en uiteindelijk kiest de cliënt zelf hoe 
hij weer beter mee kan doen in de 
samenleving. Onze attitude is daarbij 
dat we altijd uitgaan van mogelijkhe-
den. Ik probeer in een gesprek zo snel 
mogelijk voor mijzelf een beeld te 
krijgen van het werkelijke probleem 
en dan gaan we samen zoeken naar 
mogelijkheden. Soms lukt het om een 
vraagsteller gelijk te helpen. Vaak 
ook stuur ik ze door naar é é n van de 
andere MEE consulenten. Allemaal 
kennen wij heel goed de weg in deze 
regio. Daarnaast bieden we ook heel 
veel verschillende cursussen aan’.

Voorbeeld
Vele vragen hebben Martje Geerts al 
bereikt, soms waren ze gemakkelijk 
op te lossen. Soms vergde het meer. 
‘MEE is er voor jong en oud. Voor 
mensen met een lichamelijke, verstan-
delijk of zintuiglijke beperking, voor 
chronisch zieken, voor mensen met 
een ontwikkelingsachterstand of met 
een vorm van autisme. Maar we zijn 
er ook voor mantelzorgers, partners 
en familieleden. Er is geen verwijzing 

van een huisarts of een indicatie van 
het CIZ voor nodig. Iedereen kan 
ons gewoon benaderen. Zo kwam er 
onlangs een ouder echtpaar langs. Ze 
hebben een zoon van 42 jaar met een 
ontwikkelingsachterstand. Hij woont 
nog thuis bij zijn ouders. Op de é é n 
of andere manier hadden deze ouders 
zich gerealiseerd dat ze niet altijd 
voor hun zoon kunnen blijven zorgen. 
Samen hebben we de mogelijkheden 
onderzocht. Een ander voorbeeld is 
de vraag van een moeder met een 
zoontje van zes jaar met een verstan-
delijke beperking. Het jongetje kon 
niet zelf fietsen en samen op de fiets 
was niet meer haalbaar. Ook alleen 
thuisblijven was geen optie. Samen 
hebben we gekeken naar mogelijke 
oplossingen’. 

Contact
Voor het stellen van een vraag of het 
bespreken van een probleem zijn er 
veel mogelijkheden om in contact te 
komen met een consulent van MEE. 
Naast het bezoeken van het spreekuur 
( de eerstvolgende zijn op 30 okto-
ber en 26 november van 10.00 tot 
12.30 uur in het gemeentehuis)  zijn 

er meer mogelijkheden om in contact 
te komen met de consulenten van 
MEE. Er staat elke eerste vrijdag van 
de maand van 10.00 tot 12.00 uur een 
goed herkenbare MEE Infobus bij het 
winkelcentrum Planetenbaan in Bilt-
hoven. De website van MEE U trecht, 
Gooi & Vecht www.mee-ugv.nl biedt 
een schat aan informatie. Daarnaast 
kunnen mensen langskomen bij het 
kantoor aan de Pallas Athenedreef 
nummer 10 op werkdagen tussen 
08.30 en 17.00 uur. MEE is telefo-
nisch gedurende deze tijden bereik-
baar ( tel. 0900 633 63 63) . Er kan 
ook een vraag gesteld worden via de 
mail: info@mee-ugv.nl of er kan via 
de website gechatt worden met een 
medewerker van MEE. De inhoud 
van de chattsessie kan na afloop 
via de mail worden toegestuurd. In 
alle bovenstaande gevallen zoeken 
de MEE consulenten samen met de 
vraagsteller naar mogelijkheden en 
helpen ze de cliënt de eigen keuzes te 
maken waardoor hij deel kan blijven 
nemen aan de maatschappij.
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Maandelijks spreekuur ME E  
Persoonlijke, professionele raadgevers voor mensen met een 

handicap, beperking of chronische ziekte

door Marijke Drieenhuizen

Op 17 september jl. hebben de gemeente De Bilt en Stichting ME E  een overeenkomst ondertekend:  
maandelijks kunnen mensen met een handicap, een beperking of een chronische ziekte terecht op het 

spreekuur van ME E  in het Zorgloket van het gemeentehuis Jagt lust.

Martje Geerts is de vaste consulent die mensen met raad en daad verder 
helpt.

U trechts Archief geeft weer Moesman-kalender uit
door Henk van de Bunt

Het U trechts Archief is met 19 kilometer archieven, 75000 publicaties en vele honderdduizenden 
beelddocumenten ( kaarten, tekeningen, prenten, foto'  en films)  een waar geheugen van stad en provincie 

U trecht. Om dit voor iedereen toegankelijk te maken, opende het in 2008 zijn nieuw locatie aan de 
Hamburgerstraat 28, op een steenworp van de Dom. Voor 2008 presenteerde het U trechts Archief een mooie 

kalender met twaalf foto’ s van J.A . Moesman, een vermaarde fotograaf rond 1900.

De Lange Jansstraat, gezien van de 
Neude en prachtige beelden van de 
Oudegracht vanaf de Weesbrug en 
met de Geertebrug en de Geertestraat 
werden allemaal rond 1900 door J.A. 
Moesman op de gevoelige plaat vast-
gelegd. De markt op de Neude in 
oude spullen en tweedehandskleding 
was de voorloper van de stoffen-
markt op de Breestraat en Moesman 
fotografeerde op een zonnige tweede 
pinksterdag in 1906 De Biltse Ker-
mis in de Biltstraat. Liefhebbers van 
( nog)  oude( re)  U trechtse stadgezich-
ten komen opnieuw volledig aan hun 
trekken door de uitgave van een twee-
de editie van een Moesmankalender;  
ditmaal geldend voor 2009. 

Zoon van
Johannes Anthonius Moesman ( 1859 
- 1937)  was de zoon van een boekbin-
der en bekwaamde zich als lithograaf. 
Na een dienstverband bij 'Stoomdruk-
kerij De Industrie' begon hij een eigen 
drukkerij in de Voorstraat. In 1894 
vestigde hij zich aan de Neude, op 

nummer 7, met een drukkerij en een 
winkel in prenten. Moesman was zeer 
geï nteresseerd in de geschiedenis van 
U trecht en verzamelde van alles wat 
daarmee te maken had. Rond 1890 
was hij begonnen met fotograferen. 
Veel van zijn foto's gebruikte hij voor 
prentbriefkaarten. Moesrnan trouw-
de laat;  zijn enige zoon, Johannes 
Hendrikus ( 'Joop')  Moesrnan, werd 

bekend als schilder. Het U trechts 
Archief bezit een grote collectie foto's 
van J.A. Moesman. 

De Kalender van Moesman 2009 is 
in co-productie uitgegeven en kan 
o.a. besteld worden bij Het U trechts 
Archief, Hamburgerstraat 28, 3512 
NS U trecht, tel. 030 2866611.

De maand juli wordt in de Moesman- kalender 2009 opgefleurd met een foto 
van de Biltse Kermis in de Biltstraat van 103 jaren terug.

Blote Billetjes, Oranje
Dropzwammetjes en
Geweizwammetjes

Hoe komt de Vliegenzwam aan zijn naam?  Hoe kun je met paddenstoelen 
schrijven?  Waarom stinken sommige paddenstoelen en ruiken anderen juist 
weer heel lekker?  Met welke paddenstoelen kun je vuur maken?  Wat doen 
de paddenstoelen in de natuur?  Wie eten van de hoedjes?  Kun je in een 
Doolhofzwam verdwalen?  Wat hebben padden en kabouters met padden-
stoelen van doen?  Rusten er wel eens elfjes op Elfenbankjes?  Hoe groeien 
eieren uit tot andere vormen van paddenstoelen. En wat zijn die aardappels 
die je overal op de grond vindt?

Het U trechts Landschap heeft een heel bijzondere rare, kleurrijke persoon 
( meer dan deze tip van de sluier lichten we niet op)  gevonden die met de 
kinderen de geheimzinnige wereld van paddenstoelen en zwammen binnen-
gaat en op vele van deze vragen een antwoord gaat zoeken.

wanneer: woensdag 15 oktober 2008
wie:  kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar 
waar:  Landgoed Beerschoten
start:  om 14.00 uur
terug:  rond 16.00 uur
kosten:   2 euro per kind   -   kaartje kopen in het paviljoen
meenemen: spiegeltje 
kleding:  oude stevige warme ( regen-) kleding en schoenen die
  tegen een stootje kunnen.

Tegelijkertijd is er een paddenstoelenwandeling voor de ouders. Deze wan-
deling wordt verzorgd door een gids van het IVN. 



Het filosoferen leidde ertoe dat onge-
veer een jaar geleden de beide direc-
teuren gingen onderzoeken of een 
vergaande samenwerking mogelijk 
was. Het idee werd voorgelegd aan de 
besturen van de Muziekschool en De 
Werkschuit. Die gaven toestemming 
om het plan verder te ontwikkelen. 
Ook cultuurwethouder Herman Mit-
tendorff reageerde positief. ‘In deze 
verlovingstijd moet je proberen de 
dingen gewoon op een rij te zetten. 
Het streven is dat beide instellingen 
over twee jaar in é é n privaatrechte-
lijke stichting verdergaan’, aldus Ad 
Van Strien. Het wordt een fusie van 
De Werkschuit Zeist en De Bilt, en 
de Biltse Muziekschool. De muziek-
school van Zeist is bij dit fusieplan 
nog niet betrokken.

Verbeelding
Goorhuis en Van Strien hebben dan 
wel het idee aangedragen, zij zullen 
er wanneer de fusie gerealiseerd is 
met pensioen zijn. ‘Het lijkt me wel 
aardig met de gemeente een wed-
strijdje te doen wat eerder klaar is, 
de fusie of het cultuurhuis’, zegt 
Rob Goorhuis met een glimlach. De 
directeuren denken dat het ook voor 
het gemeentebestuur efficiënter is om 

met een grotere cultuurinstelling te 
praten. De winst van de samenwer-
king zien Goorhuis en Van Strien in 
het elkaar aanvullen bij kunstzinnige 
disciplines. ‘Er zijn producten waar-
in zowel muzikale als kunstzinnige 
kwaliteiten zitten. Denk aan muziek-
theater, musicals en vormen waarin 
beeld en geluid door elkaar heenlo-
pen. Wat ons bindt is het leren kiezen 
in omgaan met geluidproducerend- of 
beeldmateriaal. We werken beiden op 
het gebied van de verbeelding.’

Cultuurhuis
Het cultuurhuis is niet de aanlei-
ding geweest voor het fusieplan. ‘De 
bezuinigingen eerder. We zouden het 
plan ook hebben geopperd als we niet 
naar het cultuurhuis zouden gaan en 
apart bleven. U iteindelijk komt er 
winst in de organisaties.’ De directeu-
ren zouden het een goed plan vinden 
als ook de Zeister Muziekschool zou 
toetreden. ‘Dan maak je echt een slag, 
maar dat zit er nu even niet in.’ Voor 
de leerlingen verandert er niet veel. 
Ze gaan straks wel door é é n deur. 
‘Er zal ongetwijfeld interactie zijn 
en dat zullen we ook stimuleren. Er 
zijn al overlappingen. Verder blijven 
het dezelfde docenten.’ Ook voor de 

fys ieke inrichting van het cultuurhuis 
heeft de fusie weinig conseque nties. 
‘We hebben wel de wens geuit de 
wanden flexibel te maken. Het aan-
bod is nu op theater en dans gericht 
en straks misschien op iets waarvoor 
de ruimte anders moet zijn. Fys ieke 
samenwoning zal ongetwijfeld leiden 
tot andere productvormen’, aldus Van 
Strien. Hij vindt de plannen die de 
Woonstichting SSW voor het cultuur-
huis heeft gepresenteerd de moeite 
waard om ermee aan de gang te 
gaan. 

Cultuuromslag
Na de fusie ontstaat een organisatie 
die op jaarbasis zo’n 1800 leerlin-
gen bedient. In natuurlijke personen 
heeft De Werkschuit bijna 50 perso-
neelsleden. In fte’s zijn dat er 13. De 
muziekschool telt er 25 en in fte’s 12. 
‘De druk van ons naar de overheid 
zal niet groter worden. De weerbaar-
heid ten opzichte van de overheid met 
é é n grote organisatie denk ik wel’, 
stelt Rob Goorhuis. Hij blijft een 
cultuurhuis zonder theaterzaal een 
stuk armoede vinden. ‘Zo’n zaal is 
wel nodig. We hebben het losgelaten, 
maar ik kijk er wel met argusogen 
naar, want ik vind het wel belangrijk. 

Ik heb in de muziekschool jaarlijks 
meer dan honderd activiteiten met 
publiek in de zaal. Waar dat dan moet 
gebeuren? ’ 

Een grote cultuuromslag hoeft de 
nieuwe organisatie niet te ondergaan. 
‘Ons soort mensen heeft de vaardig-
heid om voor zichzelf te kunnen spre-
ken. Het zijn natuurlijk stuk voor stuk 
eigenheimers’, zegt Ad van Strien 
lachend. Ongetwijfeld zal er door 
de fusie in organisatorische zin wel 
een en ander veranderen. Regelingen 

zullen worden gelijkgetrokken. ‘We 
gaan nu hard aan het werk en ik denk 
dat in mei, juni een aantal producten 
wordt opgeleverd. Dit is klaar en 
staat in de steigers. Er begint nu een 
periode van even goed doorakkeren 
over de vorm en inhoud van de orga-
nisatiestructuur en de fasering. Ook 
de politiek moet instemmen met de 
nieuwe stichting.’ Goorhuis is niet in 
dienst van de gemeente, maar volgt 
wel gemeentelijke rechtspositie. Over 
een naam van de stichting is nog niet 
gesproken.
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advertentie

F usieplannen Muziekschool en Werkschuit 
nader toegelicht

door Guus Geebel

R ob Goorhuis van de Biltse Muziekschool en Ad van Strien van De Werkschuit gaven dinsdag 23 september 
een toelichting op de fusieplannen van beide instellingen. Het idee voor de fusie ontstond in de tijd van de 
bezuinigingsronden en ze elkaar wat vaker zagen. ‘ We kwamen ook tegenover dezelfde partijen te staan. 
Je  discussieert dan samen wat dieper en dan komen er ook zo maar opeens idealen om de hoek kijken.’

A d van Strien ( links)  en Rob Goorhuis denken dat er uit de fusie iets moois 
kan groeien.

Biltse Ontmoetingen
Ook dit seizoen is het Walter Maashuis, Gerard Doulaan 21 in Bilthoven 
er weer in geslaagd een drietal lezingen te organiseren. Om vooral het in 
muziek geï nteresseerde publiek te plezieren hebben de voordrachten alle 
betrekking op de kunst die onlosmakelijk aan het Walter Maas Huis is ver-
bonden. Gehoopt en verwacht wordt daarmee een mooi aanbod gedaan te 
hebben, dat op een ruime belangstelling kan rekenen en een gezellig volle 
muziekkamer oplevert. Zoals altijd kan na de causerie in informele sfeer 
nog wat worden nagepraat.

Zondag 12 oktober 2008 is de start. De geniale, excentrieke Franse compo-
nist Erik Satie ( 1866 - 1925)  is het onderwerp van de eerste lezing die, in 
het kader van ‘Biltse Ontmoetingen’ verzorgd wordt door plaatsgenoot en 
kunsthistoricus Dr. Marijke Peys er.
Zij zal de nadruk leggen op de fascinerende jaren 1915 - 1925. De musicus 
is dan een vooraanstaande en erkende avant-garde kunstenaar in het Parijse 
culturele leven en heeft contacten met de ‘groten’ in de kunst. Hij werkt 
dan met o.a. Pablo Picasso, Jean Cocteau en Serge Diaghilev. Ook is hij het 
grote voorbeeld voor talentvolle, jonge musici. Sociaal gezien leidt Satie 
een dubbelleven: hij woont nog steeds in de armoedige Parijse voorstad 
Arcueil, maar wordt ontvangen bij de Parijse ‘chic’, le monde, die hem 
belangrijke opdrachten geeft. 

Virgenie ( 50)  die viool speelt en Geti-
ne ( 47) , dwarsfluit, kennen elkaar uit 
een orkest in Maarssen waar ze een 
licht klassiek repertoire spelen. Bei-
den wonen al meer dan twintig jaar 
in Westbroek. Momenteel is er nog 
een derde deelnemer die de 12-sna-
rige akoestische gitaar bespeelt. De 
oproep in De Vierklank heeft tot nu 
toe twee reacties opgeleverd die ech-
ter niet hebben geleid tot uitbreiding 
van het groepje en dat is jammer 
vinden de dames. Ze hebben ook 
behoefte aan iemand met ervaring in 
de volksmuziek die de spelers op weg 
kan helpen want ze zijn net bezig. 
Twee keer pas hebben ze tot nu toe 
samengespeeld op maandagavond, de 
vaste oefenavond. Virgenie en Getine 
hopen vooral op uitbreiding met een 
accordeon ( heel bruikbaar voor volks-
muziek)  en slagwerk. Maar eigenlijk 
zijn alle instrumenten welkom. Ook 
als je nog niet zo ver gevorderd bent 
kun je mee doen. De leeftijd speelt 
evenmin een rol.

Versterking
Volksmuziek is toch echt iets anders 
dan het welbekende klassieke reper-
toire, vertelt Virgenie. Het is veel 
minder strak, luchtiger en vrolijker. 
Je kunt er meer emotie in kwijt en 
het is tegelijkertijd heel ontspannend. 

Met elkaar muziek maken is zo leuk. 
Ze vertelt over een weekend waar 
ze aanwezig was met 100 andere 
muzikanten, zangers en dansers. Het 
werd een groot feest van enthousiaste 
mensen. Iets van dat enthousiasme 
wil ze ook terugvinden in dit clubje. 
Beide dames zouden het leuk vinden 
om in de toekomst ook op te treden in 
bijvoorbeeld bejaardenoorden en ver-
zorgingstehuizen. Ook willen ze dan 
wellicht deelnemen aan concoursen. 
De twee musici willen dan ook een 
naam voor de groep bedenken maar 
voorlopig zijn ze lang zo ver nog niet. 

Eerst moet er versterking komen. Wel 
hebben ze gemerkt dat mensen tegen-
woordig over weinig tijd beschikken. 
Ze zijn altijd druk en hebben zo veel 
te doen, ook in hun vrije tijd. Virgenie 
en Getine blijven hopen op reacties en 
zijn ook van plan langs andere kana-
len deelnemers te werven. Folders bij 
de muziekschool bijvoorbeeld. Bei-
den willen er met elkaar iets gezelligs 
van maken. 

Wie wil reageren, kan bellen op tele-
foonnummer 06 15446664 ( Virgenie)  
of 0346 281000 ( Getine) .

Muzikale dames zoeken versterking
door Martijn Nekkers

Onlangs deden Virgenie Hoogendoorn en Getine van der Toom een oproep in De Vierklank. Ze willen een 
volksmuziekgroepje beginnen in Westbroek. Het lijkt de dames leuk om met elkaar volksmuziek te spelen uit 
vele landen. Ze denken daarbij aan Ierland, Hongarije en Zweden maar er zijn natuurlijk nog veel meer lan-

den waar leuke volksmuziek vandaan komt.

Virgenie Hoogendoorn ( l.)  en Getine van der Toom zoeken enthousiaste 
medespelers.



U  kunt terecht bij de gemeente De Bilt, Publieksbalie, Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven of via de digitale balie van de gemeentelijke website. Meer informatie over 
het aanmelden van gevonden of verloren voorwerpen kunt u vinden op www.debilt.nl 

Is uw eigendom misschien gevonden?
U  weet pas zeker dat uw eigendom is gevonden wanneer u uw voorwerp heeft gezien 
en herkend. Houdt dus rekening met een teleurstelling!
 
Waar moet u rekening mee houden als u uw voorwerp ophaalt?  
Veel organisaties verlangen dat u aannemelijk kunt maken dat u de eigenaar bent. Bereidt 
u er op voor dat u specifieke informatie over uw eigendom heeft, bijvoorbeeld:
•  specifieke kenmerken van uw verlies
•  mogelijke plaatsen en tijdstippen van verlies
•  een document of voorwerp dat bij uw verloren voorwerp past, zoals het (reserve) 

fietssleuteltje van uw fiets, een aankoopbewijs, een registratienummer, enzovoort
•  Veel organisaties eisen dat u zich legitimeert met een geldig legitimatiebewijs.

Gevonden en verloren voorwerpen 
kunt u melden bij de gemeente

Heeft u een voorwerp verloren of gevonden in de gemeente De Bilt? U  kunt voor uw aanmelding van 
gevonden en verloren voorwerpen terecht bij de gemeente. Sinds april 2007 heeft de gemeente deze taak 

overgenomen van de politie. Vermoedt u dat uw eigendom gestolen is? Dan kunt u natuurlijk wel 
op het politiebureau of op de website www.politie.nl terecht. Diefstal blijft een politiezaak.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Aanvragen om vergunning ( arti-
kel 41 Woningwet)
R eguliere bouwaanvraag
•  Groenekan, Koningin Wilhelmi-

naweg 493, gedeeltelijk verande-
ren opslagruimte.

Lichte bouwaanvraag
•  Groenekan, Veldlaan 54, plaatsen 

dakkapel.

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

Vrijstellingsverzoeken
Soms is op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening vrijstelling 
van het bestemmingsplan nodig 
voor met het bouwplan kan wor-
den ingestemd. Als dat zo is, dan 
wordt dat bekend gemaakt onder de 
rubriek ‘vrijstellingen’.

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

artikel 19 lid 2 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:
•  Westbroek, Dr. Welfferweg 94, 

vernieuwen/vergroten stallings-
ruimte en bergruimte;

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

Verleende bouwvergunning
•  Maartensdijk, Koningin Juliana-

laan 59, uitbreiden woning (29-
9-2008);

•  Maartensdijk, Tuinlaan 20, plaat-
sen drie dakkapellen (1-10-2008).

Verleende bouwvergunning 1e 
fase
•  Groenekan, Groenekanseweg 151, 

oprichten loods (29-9-2008);
•  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

52, vernieuwen schuur (26-9-
2008).

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

ning griffierecht betalen. Voor meer 
informatie over de hoogte daarvan 
kunt u contact opnemen met de grif-
fier van de rechtbank.

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

Verkeer

Geslotenverklaring Westbroek
Op 27 augustus is in de Vierklank 
medegedeeld dat eind september 
de borden van de geslotenverkla-
ring zouden worden geplaatst. In 
de tussentijd heeft zich echter een 
aantal specifieke belanghebbenden 
gemeld die zich niet in het nieuwe 
besluit kunnen vinden. De belangen 
van deze partijen zijn dusdanig, 
dat besloten is om voor hen een 
aparte regeling in de vorm van een 
proef, aan het college voor te stel-
len. Het voorstel wordt in de eerste 
helft van oktober door het college 
behandeld. In de week volgend op 
de collegevergadering, worden de 
borden geplaatst. U  wordt hierover 
zo spoedig mogelijk geï nformeerd.

Verkeersbesluiten
Bij de receptie in de hal van het 
gemeentehuis ligt het volgende ver-
keersbesluit en bijbehorende teke-
ning ter inzage:

Omschrijving 
Het instellen van éénrichtingsver-
keer op de parallelweg van de Groe-
nekanseweg in Groenekan (onder 
het viaduct A27). Deze parkeer-
strook wordt gebruikt als haal- en 
brengvoorziening voor de school 
Nijepoort. Het blijkt dat er onge-
wenst gedrag voorkomt, omdat 
automobilisten tegen de natuur-
lijke rijrichting inrijden en hierbij 
onverwachtse manoeuvres maken. 
Omwille van de verkeersveiligheid 
is het gewenst om op deze strook 
é é nrichtingsverkeer in te stellen.

Informatie
Dit besluit ligt gedurende zes weken 
na de dag van bekendmaking bij het 
informatiecentrum van het gemeen-
tehuis (adres) tijdens openingsuren 
ter inzage. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met de 
heer M. Corsèl telefoon (030) 228 
95 37.

Bezwaar en voorlopige voorzie-
ning
Indien u het niet met dit besluit 
eens bent, dan kunt u op grond van 
artikel 7: 1 van de Algemene wet 
bestuursrecht, binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking schrifte-
lijk bezwaar maken bij het college 
van burgemeester en wethouders 
van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH 
in Bilthoven.

U w bezwaarschrift dient door u te 
worden ondertekend en dient ten-
minste te bevatten (artikel 6: 5  van 
de Algemene wet bestuursrecht):
a.  uw naam en adres;
b.  de dagtekening;
c.  een omschrijving van het besluit 

waartegen uw bezwaarschrift is 
gericht;

d.  de gronden van uw bezwaar.

Belanghebbenden kunnen ook om 
een voorlopige voorziening ver-
zoeken bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank U trecht, sector 
Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 
LA Utrecht. Postbus 13023, 3507 
LA.

Een voorlopige voorziening kan 
door de voorzieningenrechter van 
de rechtbank worden getroffen als 
onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Van 
de verzoeker van een voorlopige 
voorziening wordt een griffierecht 
geheven en deze wordt door de grif-
fie van de rechtbank geï nformeerd 
over de hoogte van het griffierecht 
en de wijze van betaling.

Samenlevingszaken

Wijziging in register kinderop-
vang 
Het college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt maakt 
bekend dat in het Register kinderop-
vang gemeente De Bilt de volgende 
wijzigingen hebben plaatsgevonden 
(29 september 2008). De volgende 
vestigingen mogen in exploitatie 
zijn:
•  BSO De Steenarend (Stichting 

Kinderopvang De Bilt), met uit-
breiding naar 40 kindplaatsen 

•  Gastouderbureau Via Viela 

Het volledige Register kinderop-
vang De Bilt ligt permanent tijdens 
kantooruren ter inzage bij de balie 
van het gemeentehuis, Soestdijk-
seweg Zuid 173 in Bilthoven en 
is in te zien via de zoekfunctie op 
de website van gemeente De Bilt: 
www.debilt.nl.

Bilthoven, 8 oktober 2008 

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

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:
•  Bilthoven: herinrichten Van Dijcklaan rondom de Van Dijckschool: 

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

Vergunningen en Toezicht 

Verkeer Samenlevingszaken

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.
Vervolg op pagina 11

Voorbeelden van zaken waarvoor u 
terecht kunt zijn:

•  diverse fietsen
•  sleutelbossen
•  mobiele telefoons
•  gehoorapparaten
•  (zonne)brillen 
•  digitale camera’s
•  computerspellen
•  kleding
•  sierraden (goud en zilver)
•  portemonnees
•  tassen
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Melden van storing 
straatverlichting 

Het onderhoud van de straatverlichting wordt uitgevoerd door CityT ec. De 
gemeente heeft met dit bedrijf een overeenkomst gesloten over het onder-
houd van de straatverlichting en het oplossen van storingen.

Storingen aan de straatverlichting kunt u rechtstreeks melden aan dit 
bedrijf, via het algemene storingsnummer van CityT ec 0800 dan wel via 
de webside van CityT ec www.cityt ec.nl 

Storingen worden in het algemeen binnen maximaal 5 werkdagen verhol-
pen. Het opheffen van complexe storingen kunnen soms langer duren. Bij 
de melding dient u aan te geven op waar de storing betrekking op heeft. 
Iedere lichtmast heeft daarvoor een eigen identiek nummer dat u dient te  
vermelden.

Concept Visie 
op Groenekan beschikbaar

In juli hebben enkele tientallen Groenekanners deelgenomen aan 3 
werkgroepen die input hebben geleverd voor de ‘ Visie op Groenekan’ . 

Die visie ontwikkelt Bureau N oordpeil in opdracht van gemeente  
De Bilt. De resultaten van die werkgroepsessies hebben nu  

geresulteerd in een concept ‘ Visie op Groenekan’

De conceptvisie is beschikbaar op de website van de Dorpraad Groene-
kan ( www.dorpsraadgroenekan.nl)  voor een nadere beoordeling en com-
mentaar, zowel door de deelnemers aan de werkgroepen als door overige 
belangstellenden uit Groenekan. 
Op de presentaties en verslagen van de 3 werkgroepbijeenkomsten zelf kunt 
u nog teruggrijpen op de website van de gemeente De Bilt, www.debilt.
nl, onder ‘wijk- en dorpsgericht werken/ 4( = Groenekan) / Actueel nieuws 
Groenekan’.
Degenen die niet in de gelegenheid zijn om de visie en/ of verslagen op de 
website( s)  in te zien kunnen zich wenden tot de gemeente De Bilt ( Miranda 
de Freitas, tel. 030 2289494, e-mail: freitasm@debilt.nl of de projectleider 
Lennard Elsman, tel. 030 2289602, e-mail: elsmanl@debilt.nl) .

Commentaar
Eventueel commentaar op de conceptvisie is tot 20 oktober welkom op 
het emailadres van het secretariaat van de Dorpsraad Groenekan, secreta-
ris@dorpsraadgroenekan.nl, of schriftelijk op Dorpsraad Groenekan, p/ a 
Berkenlaan 30, 3737 RN Groenekan. De Dorpsraad zal het commentaar 
doorleiden naar de betrokkenen bij gemeente De Bilt. 
De Dorpsvisie Groenekan zal vervolgens maandag 27 oktober tijdens een 
inloopavond in het H.F. Wittecentrum in De Bilt aan de inwoners van het 
dorp worden gepresenteerd. Iedere inwoner van Groenekan is welkom om 
die avond de visie te komen bekijken en eventueel nog aanvullingen en 
opmerkingen op de visie te geven. 

R aad
De Dorpsvisie zal daarna worden afgerond en naar verwachting in december 
2008 aan de Raad worden aangeboden. De Dorpsvisie is een toekomstvisie 
voor het dorp, geeft richting aan nieuwe ontwikkeling en geeft aan wat voor 
de dorpsgemeenschap wenselijk is en onwenselijke ontwikkelingen zijn. 
De visie is tevens een onderlegger voor de gemeentelijke structuurvisie, 
die medio 2009 wordt opgesteld. Daarnaast zal de dorpsvisie de komende 
jaren van blijvende waarde zijn voor het overleg tussen dorp ( dorpsraad)  
en gemeente.

F rank Klok
Secretaris Dorpsraad Groenekan

In juni van dit jaar zijn de ontwerpen 
van de leerlingen van groep 8 van 
de  Theresiaschool gepresenteerd. Het 
ontwerp van de jongeren is inmiddels 
ook af. Helaas voor groep 8 van het 
vorig schooljaar was het niet moge-
lijk zelf hun ontwerpen uit te voeren.  

Dit hebben ze moeten overlaten aan 
hun “ opvolgers” . De tunnel  moest 
eerst nog betegeld worden en het 
inplannen daarvan kon pas na de 
zomervakantie. Inmiddels is de tun-
nel betegeld en nu kunnen de muur-
schilderingen worden aangebracht.

Door wie?
De leerlingen van groep 8 van de 
Theresiaschool zullen onder profes-
sionele begeleiding de muurschilde-
ringen aanbrengen. 

Wanneer?
Vrijdag 10 oktober a.s. 

Hoe laat?
Om 10 uur zal wethouder  E. Th.  
Kamminga op ludieke wijze het 
“ startschot”  geven.

De jongeren( 12-18 jr.)  zullen hun 
eigen ontwerp aanbrengen. Twee ver-
tegenwoordigers van deze groep zul-
len dit uitvoeren in de dagen vóór  10 
oktober. Reden hiervan is dat wan-
neer alles tegelijk geschilderd wordt 

er onvoldoende ruimte en frisse lucht 
is voor iedereen in de tunnel.

Thema’ s:
De thema’s die in de ontwerpen naar 
voren komen zijn Veiligheid, Respect, 
Natuur, Sport, Muziek en Nacht.

U  bent v an harte u itgenodi gd bij  
de  u itv oe ring een kij kj e te kom en 
nem en!

Opknapbeurt Tunneltje 
K laphekweg

Het is zover, de muurschilderingen, gaan uitgevoerd worden!  Ontworpen door de leerlingen van groep 8 
van het vorig schooljaar van de Theresiaschool en door jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger en bestuur
De commissie van advies voor Burger en bestuur vergadert op donderdag 9 oktober 2008 om 20.00 uur in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur 
het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust.

Agenda
Voorzitter: Mevrouw C.M. van Brenk, MsC
Secretaris: Mevrouw Mr. Drs. J.L. van Berkel

Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders uitgenodigd.
20.00 uur  1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur  2. Verruiming inburgeringsbeleid
20.45 uur  3. Vaststelling kort verslag d.d. 11 september 2008
20.50 uur  4. Mededelingen
  4.1. Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/ m september 2008 
  4.2. Overige mededelingen
  4.3. terugkoppeling regionale organen/ verbonden partijen
20.55 uur  5. Rondvraag
21.00 uur  6. Sluiting

Commissie van advies voor Openbare R uimte
De commissie van advies voor Openbare Ruimte vergadert op donderdag 9 oktober 2008 om 21.00 uur in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur 
het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust.

Agenda
Voorzitter: Mevrouw C.M. van Brenk, MsC
Ambtelijk Secretaris: Mevrouw Mr Drs J.L. van Berkel

Voor deze vergadering is/ zijn de betreffende portefeuillehouder( s)  uitgenodigd.
21.00 uur  1. Opening vergadering en vaststelling agenda
21.05 uur  2. Gevolgen nieuwe Wet ruimtelijke ordening
22.00 uur  3. Initiatiefvoorstel Zwembadaccommodatie
22.45 uur  4. Vaststelling kort verslag d.d. 11 september 2008 
  Vaststelling kort verslag d.d. 18 september 2008 
22.50 uur  5. Mededelingen
  5.1. Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/ m september 2008 
  5.2. Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering( en)
  5.3. terugkoppeling overige regionale organen
22.55 uur  6. Rondvraag
23.00 uur  7. Sluiting

M ede de l ing:  H et gem eentenieu w s  is  v ol l edi g in de z e ru briek opge nom en. A l l een 

v oor  de  bekendm akingen en v ergu nningen is  een s el ectie opge nom en, w aarbij  in 

iede r gev al  al l e inf o rm atie ov er de  dor ps kernen w or dt  v erm el d. V ol l edi ge v erm el -

di ng v an de  bekendm akingen v oor  de  kernen De B il t en B il thov en s taan w ekel ij ks  

in de  B il tB u is / B C  en op de  w ebs ite v an de  gem eente De B il t w w w .de bil t.n l . Vervolg op pagina 12



In de gemeenteraadsvergadering 
van 24 september nam Marcella van 
Esterik als plaatsvervangend grif-
fier afscheid van de gemeente De 
Bilt. De hartverwarmende toespra-
ken van burgemeester Arjen Gerrit-
sen, griffier Jannelies van Berkel en 
gemeenteraadslid Frans Poot geven 
aan dat Marcella alom gewaardeerd 
en geliefd is. ‘Ze krijgt haar eigen 
raad in Wijk bij Duurstede. Iedereen 
kan volmondig zeggen dat je dat dik 
verdient’, aldus de burgemeester. 
Hij noemt haar een duizendpoot. ‘Ik 
ben in de plezierige omstandigheid 
om een paar ‘angels’ te hebben’, 
zegt hij over de drie vrouwen die 
de griffie draaiende houden. ‘Deze 
voorzitter voelt zich gedragen door 
die angels. Een ervan gaat weg en 
dat voelt niet goed.’

Sociaal
‘Ik ben ongelooflijk trots op mijn 
Marcella’, zegt griffier Jannelies 
van Berkel. ‘Ze heeft het toch mooi 
gepresteerd om van stagiaire in een 
aantal jaren op te klimmen tot grif-

fier. Ik heb min of meer het vak 
van jou geleerd.’ Jannelies noemt 
Marcella een ambitieus, gedreven, 
intelligent, betrokken en ontzet-
tend sociaal mens. ‘Een fantastisch 
iemand om mee te werken.’
Gemeenteraadslid Frans Poot kent 
Marcella sinds 2001. ‘We zaten 
samen in een commissie Bestuur-
lijke Vernieuwing die dat proces 
begeleidde. Jij had je aangemeld om 
als burgerlid deel te nemen aan de 
discussie hierover.’ Het viel Poot op 
dat Marcella het vermogen heeft een 
standpunt bij te stellen als zij door 
argumenten overtuigd wordt. ‘Een 

heel goede eigenschap om in de 
publieke sector te werken. We zijn 
blij voor jou met deze promotie en 
danken je voor hoe je het hier hebt 
ingevuld.’

Snoepjes
Marcella zegt met een dubbel gevoel 
afscheid te nemen. ‘Ik ga weg ter-
wijl ik het erg naar mijn zin heb.’ Ze 
vindt het een grote uitdaging om als 
griffier in Wijk bij Duurstede aan de 
slag te gaan. Marcella dankt ieder-
een voor de goede samenwerking en 
heeft voor alle raadsleden een per-
soonlijk briefje en een zakje snoep. 
Voor dat zakje snoep werd zij geï n-
spireerd door Anne Doedens. Hij zei 
haar enige tijd geleden dat het soms 
beter is niet alles te zeggen wat je 
wilt zeggen, maar dat het soms lek-
kerder is om het in te slikken. Dan 
smaakt het des te lekkerder. ‘In het 
zakje zit wat zoets en wat zuurs. 
Om tijdens de raadsvergadering wat 
meer pit te krijgen, maar ook om de 
mond te houden als het niet nodig is 
iets te zeggen.’ 
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Van stagiaire tot jongste griffier
van N ederland

door Guus Geebel

Het begon zeven jaar geleden met een oproep in De Vierklank om deel te nemen aan een adviesgroep van 
de gemeente. Die groep moest zich gaan bezighouden met de invoering van het dualisme. 

De Maartensdijkse Marcella van E sterik meldde zich daarvoor aan. Ze viel op en kreeg in 2001 
een stageplek bij de gemeente aangeboden. E nkele maanden later een vast dienstverband. 

Per 1 oktober wordt zij griffier van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Marcella van E sterik is per 1 okto-
ber griffier in Wijk bij Duurstede.

Bazaar 
Bilthoven

De bazaar en rommelmarkt op het 
terrein van de Zuiderkapel aan de 
Boslaan te Bilthoven heeft vrijdag 
26 september jl. het bedrag van 
3.870 euro opgebracht. 

De Hervormde wijkgemeente De 
Ark telt in totaal zo'n 300 leden 
en meelevenden, waaronder enige 
tientallen Maartensdijkers. 

De opbrengst is bestemd voor 
kerkelijke en zendingsdoeleinden 
[MD]. 
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Aanpak zwerfafval:  
U w mening telt!

Gemeente De Bilt besteedt op dit moment veel aandacht aan het onderhoud 
van de buitenruimte. Een veel voorkomend probleem bij dit werk is de aan-
wezigheid van zwerfafval. Zwerfafval is voor veel mensen een hinderlijk pro-
bleem. Mogelijk is ook in De Bilt zwerfafval een bron van ergernis voor u. 
De gemeente wil de situatie van zwerfafval in beeld brengen en op punten 
waar het nog niet goed gaat verbeteren. Het opstellen van een plan hiervoor 
wil en kan de gemeente natuurlijk niet alleen doen. U w inbreng over zwerf-
afval en de aanpak ervan zijn van essentieel belang. Op de website van de 
gemeente ( www.debilt.nl)  staat daarom een link naar een vragenlijst, waarin 
u tot en met 16 oktober uw mening op dit gebied kunt geven.

Deze enquê te is een onderdeel van een inventarisatie van alle aspecten, die 
bij de aanpak van zwerfafval een rol spelen. De gemeente zal daarnaast een 
meting laten uitvoeren van de hoeveelheid zwerfafval. Ook zal de manier 
waarop zwerfafval wordt ingezameld tegen het licht gehouden worden. Deze 
complete inventarisatie resulteert in een plan van aanpak voor de manier 
waarop de gemeente het zwerfafval in de komende jaren gaat aanpakken. Dit 
kan bijvoorbeeld uitmonden in specifieke voorlichtingsacties of in het plaat-
sen van ‘blikvangers’ zoals onlangs op een aantal plaatsen in de gemeente is 
gebeurd.

U w mening telt!  Wanneer veel inwoners van onze gemeente de enquê te invul-
len ontstaat er een beter beeld en kan er gerichter een plan van aanpak opge-
steld worden. Wij verzoeken u enkele minuten van uw tijd te besteden aan 
het  invullen van de vragenlijst. Alleen op die manier krijgt de gemeente goed 
inzicht in uw mening en wensen. Daarnaast kunt u door uw mening te geven, 
zelf een bijdrage leveren aan de aanpak van zwerfvuil in de gemeente. 

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

Het Salvobeloftenteam heeft ook 
de tweede uitwedstrijd gewonnen. 
Huizen werd met  1-3 verslagen 
in een moeilijke wedstrijd waarin 
jonge team van de tegenstander de 
Salvomeiden tot een behoorlijke 
krachtsinspanning dwongen. 

Tijdens de eerste set leek het een 
makkelijke avond te worden. Met 
groot gemak speelde Salvo de pun-
ten bij elkaar en zette veel druk op 
de tegenstander die daardoor niet 
in zijn spel kwam en veel fouten 
maakte. Bijna elke aanval werd door 
het Salvoblok gekeerd. 
In de tweede helft van de eerste set 
herstelde Huizen zich waardoor de 

setwinst van 18-25 niet spectaculair 
was maar ook aangaf dat het team 
zich knap wist terug te knokken.  
Daar had Salvo moeite mee in de 
tweede set. Het werd een echte 
wedstrijd. Tot 15-15 ging het gelijk 
op. Daarna was Huizen aanvallend 
sterker en functioneerde het sterke 
blok uit de eerste set bij Salvo veel 
minder. Huizen kon doordrukken 
naar 25-18. 
In de derde set herstelde Salvo zich. 
Door een goede service van Ani-
que  Diepeveen kwamen veel pun-
ten binnen en doordat ook de stop 
goed bleef konden de meiden zich 
ook aanvallend beter onderschei-
den. Nienke Dalmeijer speelde de 

tactische aanval goed uit, wat mede 
tot de setwinst leidde met 22-25. De 
beslissende vierde set wist Salvo 
vooral naar zijn hand te zetten door 
een krachtige service. Marot van Ee 
heeft zeker voor 9 punten gezorgd 
in deze set. 
De harde services van Huizen wer-
den door Suzanne Blaak en Nienke 
v.d. Burg goed verwerkt waardoor 
spelverdeelster Marly n van Gool 
haar aanvalsters goed kon blijven 
bedienen. Huizen kon niet onder de 
druk uitkomen en gaf zich makkelijk 
gewonnen. Setwinst voor Salvo met 
15-25. Zaterdag spelen de meiden 
om 15.15 uur in de Vier0stee tegen 
SAS uit Mijdrecht. 

Salvobeloften winnen van Huizen

De natuur in ons hart

Bij op herfstaster. ( foto:  A nnemieke van Z anten)

CHATEAUBRIAND
VOOR ONS PRODUCTIEBEDRIJF ZOEKEN 
WIJ EEN SCHOONMAKER VOOR 4 DAGEN 
IN DE WEEK 1 À 2 UUR PER DAG TUSSEN 
18.00-20.00 UUR.

TEL 06-22696288 S. VAN ETTEKOVEN OF
TEL 06-28565798 H. ZWEISTRA.

INDUSTRIEWEG 40
MAARTENSDIJK
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U it allerlei onderzoeken blijkt dat 
dit fenomeen een groot gevaar is 
voor de volksgezondheid. Er zijn op 
Europees niveau normen ontwikkeld 
voor de uitstoot van deze fijnstof. De 
politiek worstelt er mee. Dat blijkt 
onder meer in buurgemeente U trecht 
waar de fijnstofproblemathiek rond 
de nieuwe ‘Majellaknoop’ regelmatig 
voor commotie zorgt op het lokale 
politieke vlak. Het probleem speelt 
natuurlijk ook in Maartensdijk, Hol-
landsche Rading en Groenekan rond 
de A27. Daarom besloot SSGM op 
maandagavond 29 september in het 
Groenhorstcollege een avond met 
twee deskundigen te organiseren over 
dit onderwerp.

Maandagavond luisterden zo’n twin-
tig belangstellenden ( waaronder ook 

een paar raadsleden)  naar inleidingen 
van Dr. Gerard Hoek van de U niver-
siteit van U trecht en dr. Eric de Groot 
van het Amsterdams Medisch Cen-
trum. Dr. Hoek doet epidemiologisch 
onderzoek en heeft daarmee veel 
gegevens verzameld uit binnen- en 
buitenland. Hij vertelde dat we overal 
in Nederland fijnstof zullen aantref-
fen. Overal is emissie te meten van 
de stofdeeltjes, ook als we niet langs 
een drukke snelweg wonen. Het gaat 
daarbij onder meer om roetdeeltjes 
en stikstofdioxide. Die emissie wordt 
ruwweg voor 30 % door het verkeer, 
voor 30 % door de energiecentrales 
en voor 30 % door de industrie ver-
oorzaakt. 10 % heeft een andere oor-
zaak. Natuurlijk heb je er meer last 
van als je dicht bij een drukke weg 
woont. Is dat binnen 100 meter dan 

heb je 30 tot 40% meer last dan wan-
neer je daar verder vandaan woont. 
Als verkeersdeelnemer krijg je ook 
het nodige binnen en het staan in een 
file is daarbij het meest schadelijke. 

Ziekten
De fijnstof heeft onder meer invloed 
op hart- en vaatziekten en op de 
luchtwegen. Het draagt er ook toe 
bij dat mensen eerder sterven. Fijn-
stof bekort het leven van een mens 
met gemiddeld een jaar. Met nadruk 
wijst de inleider er op dat het bij al 
deze getallen om gemiddelden gaat. 
Onderzoek bij leerlingen van basis-
scholen die gelegen waren binnen 300 
meter van een snelweg toonde aan dat 
de intensiteit van het vrachtverkeer 
rechtstreeks viel terug te vinden in de 
resultaten van de meting van de long-

functie bij deze kinderen. Vanuit de 
zaal werd opgemerkt dat deze situatie 
goed te vergelijken is met die van de 
scholen in Groenekan. Opmerkelijk 
is echter ook dat de toestand in heel 
Nederland wordt beï nvloed door de 
ons omringende landen. Zo is niet 
alleen ons eigen industriële en petro-
chemische complex in de Rijnmond 
van invloed maar ook bijvoorbeeld 
het Ruhrgebied en de staalindustrie 
bij Luik.

E uropees probleem
Dr. De Groot bevestigde als vascu-
lair geneeskundige in grote lijnen de 
bevindingen van dr. Hoek maar dan 
meer uit de medische invalshoek. 
Ook hij heeft met veel Europese col-
lega’s veel onderzoeken gedaan. Fijn-
stof is een echt Europees probleem 
geworden en draagt in belangrijke 
mate bij aan een verhoogde kans op 
hart- en vaat- en longziekten. Ze ver-
oorzaken ontstekingsverschijnselen 
in de vaatwanden en nestelen zich in 
de vetdeeltjes binnen de vaatwanden. 
Hierdoor hebben patiënten met cho-
lesterolproblemen relatief veel meer 
last van fijnstof dan mensen die deze 
problemen niet hebben. Het verhaal 
van beide deskundigen is duidelijk: 
fijnstof is slecht voor de mens. Een 
conclusie die natuurlijk niet nieuw 
is maar op deze avond nog eens met 
veel grafieken en figuren werd duide-
lijk gemaakt. Het was een interessant 
maar niet erg plezierig verhaal. Het 
stemt niet tot optimisme. Eé n ding 
werd duidelijk: het gezondst leef je 
in een natuurlijke omgeving zonder 
verkeer en industrie. Een situatie die 
in Europa zeldzaam is.

Politieke kant
Wat moeten we hiermee was dan 
ook in grote lijnen de vraag vanuit 
de zaal. Alles wat er op dit gebied 
gedaan en gezegd wordt heeft een 
grote economische, maatschappelijke 
en daardoor ook politieke kant. Moe-
ten we in sommige gebieden op de 
snelweg terug van 120 naar 100 km, 
is zo’n vraag. Dat heeft toonbaar 
minder emissie tot gevolg, vooral 

van stikstofdioxide. Het planten van 
groen langs een drukke weg maakt 
echter weinig uit, zo verzekert dr. 
Hoek. U it onderzoek blijkt dat 70 % 
van de fijnstof ook onze woningen 
binnendringt. Roken in je woning is 
echter altijd nog veel slechter voor de 
gezondheid, zegt hij erbij en het sto-
ken van een open haard in huis is ook 
niet echt gezond voor een mens.
We moeten bij de bron beginnen als 
we het probleem willen oplossen, is 
zijn boodschap. Wat dat betreft is er 
al veel gebeurd. Er zijn schonere ( en 
kleinere)  auto’s gekomen. De indus-
trie probeert schoner te produceren, 
er zijn op sommige snelwegtrajecten 
in dichtbevolkte gebieden maximum 
snelheden ingevoerd. Het ‘wegvan-
gen’ van fijnstof is een oplossing die 
echter weinig zal opleveren. Het is 
bovendien een technisch zeer inge-
wikkeld verhaal. 

Discussie
Tenslotte kwam er nog het verhaal 
over de ‘ultra fijne stofdeeltjes’. Ze 
dringen ons bloed binnen en dat is 
best een alarmerende gedachte. Wat 
we daarmee aanmoeten is een vraag 
die nog niet is uitgekristalliseerd. 
Voor deze ultra fijne stofdeeltjes is 
dan ook nog geen beleid ontwikkeld. 
Sterker nog: de wereld Gezondheids 
Organisatie weet op dit moment nog 
niet wat hiermee te doen. Er bestaan 
zelfs nog geen normen voor zoals 
we die wel kennen voor de ‘gewone’ 
stofdeeltjes. Men is er wel druk mee 
bezig.

Het was een interessant maar ook 
ingewikkeld verhaal van de twee des-
kundigen. Aan het einde ontstond 
een levendige discussie. Daar kwam, 
wat ook te verwachten was, geen 
oplossing uit voor deze problemen. 
In zijn slotwoord meldde voorzitter 
Frits Jansen dat de stichting SSGM 
zich met hernieuwde energie gaat 
bezighouden met de geluidshinder 
van de A27, zeker nu er plannen zijn 
om die te gaan verbreden. Exact op 
22.00 uur, zoals de bedoeling was, 
sloot hij de avond. 

F ijnstof en geluidshinder:  
een groot probleem

door Martijn Nekkers

Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk ( SSGM)  zet zich al jaren in voor vermindering van de 
geluidshinder in de vier voormalige kernen van Maartensdijk. De laatste jaren staat er naast geluidshinder 

een ander probleem in de belangstelling:  de fijnstofproblemathiek. F ijnstof wordt veroorzaakt door 
het autoverkeer, de opwekking van energie in vervuilende energiecentrales en de industrie. 

Geanimeerde discussie tijdens de avond over fijnstofproblemathiek in het 
Groenhorstcollege. 

‘Ja, die file was een ramp’, zegt 
Born Copijn. ‘Ik had die jongens en 
meiden willen feliciteren en com-
plimenteren met hun initiatief. Ik 
zou hebben gezegd dat de jeugd het 
prima voor elkaar gekregen heeft. Ik 
had willen zeggen dat mijn vader, 
die vorig jaar is overleden, eind der-
tiger jaren, een van de eerste hang-
jongeren was. Als zestienjarige daar 
op die brug in Groenekan. Die brug 
heeft altijd al mensen aangetrokken. 
Het idee van de jongeren in Groe-
nekan om een JOP te realiseren is 
gaandeweg ontstaan. Ze zijn zomaar 
begonnen en hebben het vertrouwen 
gewonnen door houding en gedrag. 
Dat zou een voorbeeld voor Maar-
tensdijk moeten zijn. Weet je, ik ben 
niet bij het beginproces geweest. 
Toen ik merkte dat jongeren ‘heitje 
voor een karweitje’ wilden beginnen 
om geld te verdienen, sprak mij dat 
zo aan, dat ik wat wilde doen. Ik 
heb toen de hapjes en drankjes bij 
de opening gesponsord. 

Gezellig
Vorige week maandagavond staat 
er bij de JOP een gemengde groep. 
Een zestiental. Ze staan buiten, want 
de JOP is voor dat aantal te klein. 
Ze vinden het gezellig. Ze praten 
druk in twee groepen, giechelen en 
hebben schik. Een motor, een brom-
mer en fietsen staan rondom. Drie 
meiden willen gelijk op de foto. 
Ze vertellen dat er soms maar twee 
vrienden zijn, dan weer tien, maar 
in het weekend is het meestal druk. 

Er komen ook jongeren uit de omge-
ving. U it De Bilt en Zeist en zo. We 
praten wat over hun ervaring. Ze 
wijzen erop dat je in de buurt maar 
eens moet vragen hoe ze zich gedra-
gen. ‘Ga maar eens met meneer van 
Schaik praten, dan hoort u het wel.’ 
De volgende twee ochtenden ligt er 
geen afval. Wel peuken en doppen 
van flessen en papiertjes, maar blik-
jes en flesjes liggen in de afvalbak. 

Aanspreekbaar
Naaste buur drs. van Schaik heeft 
een belangrijke rol gespeeld in de 
totstandkoming en veel met initi-
atiefnemer Jeroen Spelt te maken 
gehad. Op de vraag hoe het nu gaat 
zegt hij: ‘Ja, je kent dat wel, het is 

nu eenmaal jeugd hè , maar er is een 
redelijk goede verstandhouding. De 
rotzooi is minder geworden. Ze zijn 
aanspreekbaar op geluidsoverlast en 
hebben een positieve houding.’ De 
ervaring van andere omwonenden 
en voorbijgangers is vrijwel gelijk. 

‘Ja, er is intussen minder rommel 
maar soms nog wel geluidsoverlast. 
Maar je kunt er over praten. Ze 
weten dat er op hen wordt gelet. 
Ook de politie houdt een oogje in 
het zeil en wat geluid betreft;  vanaf 
de sportvelden waait ook nog al 
eens herrie deze kant op. En daar 
wordt ook gedronken. Maar ieder-
een moet wel een plaats hebben om 
te wonen en elkaar te ontmoeten.’

E en p aar m aande n v erde r
JO P Groenekan

door Kees Pijpers

Vrijdagmiddag 27 juni werd onder grote publieke belangstelling naast de brug aan de K astanjelaan in 
Groenekan de J ongeren Ontmoetings Plek officieel geopend. E r waren sprekers, er waren 

afgevaardigden van maatschappelijke organisaties en de politiek. Oud-burgemeester Tchernoff was er 
en wethouder K amminga. De JO P werd met champagne natgemaakt. Ze vonden het de mooiste JO P van 

N ederland. Wie daar op die feestelijke dag ook zou spreken was Born Copijn maar hij kwam vast te zitten 
in het verkeer en haalde de opening niet. R eden om hem te vragen wat zijn betrokkenheid was. 

O p 24 april jl. werd de J O P ‘ op z’ n plaats gezet’ .

K laverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 10 oktober 
kunt u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sportvereni-
ging aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen.



PERSONEEL GEVRAAGD

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

Gevraagd: Hulp in 
HU ISHOU DING 3 uur per 
week in Westbroek. Bel 0346-
280377

Hulp in de HU IDHOU DING 
2 à  3 uur per week. Lage 
Vuursche. Tel. 035-5412552

Leuke naschoolse OPPAS bij 
ons thuis op dinsdag +  vakan-
tie. Studente of oma met auto 
+  rijbewijs. Tel. 06-22451719 
Holl. Rading

PERSONEEL AANGEBOD

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

DIVERSEN
 
P l a a t s  v o o r 
WINTERSTALLING cara-
van en vouwwagen. Info. Tel. 
06-51621075

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

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

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

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

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

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

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

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock R ose - Maartensdijk. Tel. 
06-5 4967 98 5

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

VOE DIN G en gezondheid:  Onze voeding  toont grote tekorten, 
begin de dag  met  een goed  ontbijt vol vitaminen en mineralen. 
Vraag mij hoe?  Wiena Vink-Blonk, tel. 0346-571377,  zie web-
site: www.herbalifevink.nl

Smit Technische Installatie Hollandsche Rading. Elektronische 
inbraakbeveiliging ing. huisautomatisering. Ledverlichting v. 
huis en tuin. Elektro, data. Bel 06-50555387
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Z O N N E B A N K - C O M B I 
20-lamps t.e.a.b. Na 16.00 uur. 
Tel. 0346-210507

TV tafel op wieltjes 80x40. 
€2 5,-. Verrekijker 10x50. € 25,-. 
Tel. 0346-281745

Lectuurbak grenen. € 10,-. Tel. 
0346-214668. Na 19.00 uur.

Compleet gourmetstel. Merk 
Tefal. € 25,-. Zwarte staande 
Hallogeenlamp. € 7,50.

Antiek grenen kommode. € 45,-
. Tel. 0346-211678

Grenen houten bureautje 
75x60x110. € 15,-. Grenen 
houten nachtkastje. € 10,-. Tel. 
0346-213524

2 Salontafels 80x80 cm en 1 
55x55 cm. Metalen poten en 
donkere glasplaten p.s. € 5,-. 3 
St. € 10,-. Tel. 0346-212993

2 Dennen 120 cm. en 140 cm. 
hoog. Zelf uitgraven. Per stuk 
€2 ,-. Tel. 0346-212993

Nordic walking poles-Exel trai-
ner 125 cm. z.g.a.n. € 45,-. Bel 
na 18.00 uur. Tel. 0346-210999

1 Paar nieuwe damesschoenen 
goudkleurig mt. 38. Merk Durea 
voor € 50,-. Tel. 06-46137929

Disney  meisjesscooter elek-
trisch paars rose. Vrp. € 50,-. 
Tel. 06-25044480

Midi stereotoren pioneer 5 
lossen componenten. Dubbel 
cassetterek. Vrp. € 35,-. Dole 
station voor Del Laptop. Vrp. 
€5 0,-. Tel. 06-25044480

Hout en nog wat materialen van 
verbouwing. € 20.-  tel. 0346 
214026.

FIETSEN/ BROMMERS

Meisjesfiets peugeot 26 inch 
8-10 jaar. € 30,-. Tel. 0346-
214668. Na 19.00 uur

TE KOOP GEVRAAGD

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

Te koop aangeboden

N ootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

Personeel aangeboden

Personeel gevraagd

F ietsen /  Brommers

Diversen 

Te koop gevraagd

A dv erteren in de  
V ierkl ank? 

B el  dan  0346 21 19 92

Agenda Sojos
De website van Sojos is te vinden op www.freewebs.
com/ sojos1

Inloop Sojos 
Op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen is er voor 
de jeugd in Maartensdijk inloop in jongerencentrum 
Sojos. Tijdens de inloop kun je spelletjes doen ( bijv. 
poolen, tafeltennissen, darten e.d.) , maar ook gewoon 
even lekker chillen met een muziekje erbij, een film-
pje kijken, of werken aan een activiteit waaraan je 
mee zou willen werken. De inloop tijden van Sojos 
zijn in principe op donderdag, vrijdag en zaterdag 
tussen 15.00 en 22.00 uur, tenzij er op die tijd andere 
activiteiten gepland staan. Dit kun je altijd even chec-
ken op de website.

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 8 oktober zijn alle basisschoolkinderen 
vanaf 6 jaar weer welkom op de tweewekelijkse spel-
letjes- en knutselmiddag van Sojos. Er wordt uiteraard 
weer een superleuk programma aangeboden door 
Hassan en zijn enthousiaste vrijwilligers. Deelname 
aan de middag -14.00 tot 16.00 uur - is gratis. Op 
woensdag 22 okt. is de erop volgende spelletjesmid-
dag weer.

Sportbus 
Aanstaande donderdag 9 oktober zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrij-
ken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 
15.15 uur en 17.00 uur. De sportbus bevat allerlei 
spelmaterialen die door de kinderen en de oudere 
jeugd gratis en onder begeleiding van vrijwilligers 
gebruikt kunnen worden

K ids Only ‘ R oller’ - Disco 
Aanstaande vrijdag 10 oktober is er weer een Kids 
Only Disco avond in Sojos. Het thema van deze 
avond zal zijn ‘roller-disco’. Iedereen mag met skates 
of rolschaatsen lekker komen swingen. U iteraard is 
ook iedereen welkom zonder rollers. Voor degene die 
geen skates hebben, kom gerust naar het Sojos, wij 
proberen voor extra rolschaatsen te zorgen. De disco 
is bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar en de entree 
bedraagt 1 euro. De avond duurt van 19.00 tot 21.30 
uur. Op vr. 24 okt. is de erop volgende Kids Only 
Disco. Het thema zal dan ‘Halloween’ zijn.

Bruisende start 
van het nieuwe seizoen

Het nieuwe seizoen op Landgoed Beerschoten gaat 
op zondag 12 oktober 2008 beginnen. Van 11.00 
tot 16.00 uur zijn er diverse kinderactiviteiten. De 
speurtocht ‘hoeperdepoep’ met na afloop voor ieder 
kind een appeltje van ’t landschap. ( De speurtocht 
kan overigens gelopen worden t/ m 19 oktober.)  Ver-
der zijn er allerlei spelletjes;  kan iedereen meerijden 
met de groenkoets over het landgoed en er is knut-
selen in het paviljoen. Buiten kan er vanaf 12.00 uur 
weer boven de vuurkorf brood worden gebakken. 

Hiep hoi!  
Ik verzin een gedicht!

In de herfstvakantie kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar meedoen aan een gratis 
workshop gedichten schrijven onder leiding van dichter Gerard Beentjes. In deze 
workshop leer je wat het verschil is tussen een gedicht en een verhaaltje. En moet 
een gedicht altijd rijmen?  Wat is ritme in een gedicht?  Wanneer noem je iets een 
gedicht?  Natuurlijk ga je zelf ook gedichten schrijven. Je kunt met je zelfgeschre-
ven gedicht meedoen aan de wedstrijd: Dicht jij voor een plaatje van mij? . Kijk 
maar eens op de website www.dichtenplaatje.nl voor meer informatie over deze 
poëzie- en illustratiewedstrijd en voor de prijzen die je kunt winnen.

Aanmelden
De gratis workshops zijn op woensdag 15 oktober in de Idea bibliotheek in 
Soest en op donderdag 16 oktober in de bibliotheek in Zeist, op beide dagen van 
15.00 tot 16.30 uur. Wil je meedoen aan deze gratis workshop, meld je dan snel 
aan, want vol =  vol!  Aanmelden voor de workshop op woensdag 15 oktober in 
Soest bij Idea Kunstencentrum, theater en bibliotheek kan telefonisch via tel. 035 
6095829 of door een e-mail te sturen naar info@ideasoest.nl. Je kunt je natuurlijk 
ook aanmelden bij de balie van het Cultuurpunt. Aanmelden voor de workshop 
op donderdag 16 oktober in Zeist bij de bibliotheek kan telefonisch via tel. 030 
6916944, door een e-mail te sturen naar info@bibliozeist.nl, of door je gewoon in 
de bibliotheek aan te melden. 

Je ugdinternetcursus 
in herfstvakantie

Voor kinderen van 8 t/ m 10 jaar geeft de Openbare Bibli-
otheek Bilthoven in de herfstvakantie op donderdag 16 
oktober een cursus ‘Internet voor kinderen’. De cursus is 
bedoeld voor kinderen die weinig of geen ervaring hebben 
met het medium. Kinderen leren op een speelse en actieve 
manier omgaan met internet. Ook is er aandacht voor 
veilig internetten. Het programma bestaat uit informatie 
zoeken op internet, leuke websites opslaan als favorieten, 
afbeeldingen/ informatie van internet kopiëren en opslaan en 
het maken van opdrachten. Verder worden de deelnemers 
bewust gemaakt van hoe je veilig kan surfen op het web en 
worden er hiervoor tips aangereikt. De cursus vindt plaats 
op donderdag 16 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de 
vestiging Bilthoven. Deelname kost 3 euro. Dit bedrag dient 
bij inschrijving te worden voldaan. Aanmelden kan aan de 
balie bij alle vestigingen van de Biltse bibliotheek. Er is 
plaats voor 10 kinderen. Voor meer informatie zie www.
bibliotheekdebilt.nl

De herfstvakantie 
van Buurthuis ‘ t Hoekie

Nog geen plannen voor in de vakantie, maar wil je wel wat leuks doen? !  Kom 
dan naar Buurthuis ‘t Hoekie!  Zo hebben we dinsdag voor kinderen van 6 t/ m 
12 jaar een kinderbingo, waarbij je hele leuke prijsjes kunt winnen!  De bingo 
begint om 13.00 uur en is om 15.00 uur afgelopen. Kosten 2,50 euro. Op woens-
dag gaat de Hoekiekidzz gewoon door, maar wat we dan gaan doen is nog een 
verassing!  Donderdag van 13.00 tot 15.00 uur is er een kinderbios, voor alle 
kinderen t/ m 12 jaar ( onder de 6 jaar met begeleiding.)  Op groot scherm wordt 
de film ‘Ratatouille’ gedraaid. De kosten zijn 2 euro. Alle kosten zijn inclusief 
een drankje en wat lekkers. Bij vertoning van een geldige U -Pas komt u in 
aanmerking voor 50% korting. Voor meer informatie kunt u bellen ( tel. 030 
2201702)  of een e-mail sturen naar rdelicaat@buurtwerkdebilt.nl.
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Er was verleden week behoorlijk wat 
water neergedaald op de voetbalvel-
den. Het was zaterdag dus de vraag of 
de conditie van het veld goed genoeg 
was om te voetballen. Het zou trainer 
Ibrahim Evre eigenlijk wel uitkomen 
als de wedstrijd niet door zou gaan. 
Nog steeds zijn er veel geblesseerde 
spelers bij SVM. ’s Ochtends kon de 
consul niet tot een beslissing komen. 
Het veld moest om 12 uur opnieuw 
gekeurd worden. Het bleef die och-
tend droog, zodat de consul het veld 
vrij gaf. Waar andere verenigingen de 
wedstrijd niet door zouden laten gaan 
ging SVM - Scherpenzeel gewoon 
van start. SVM is immers een sportie-
ve ploeg. Het gaat niet om de winst, 
maar om de sportiviteit !  De spelers 
waren er niet blij mee, want het veld 
was op verschillende delen niet goed 
bespeelbaar.

Scherpenzeel beter
Toch lag niet aan het veld, dat de wed-
strijd zaterdag verloren ging. SVM zit 
op dit moment in de hoek waar de 
klappen vallen en lijkt voorlopig nog 
wel even in die hoek te blijven zitten. 
Scherpenzeel was vanaf de aftrap de 
betere ploeg en zou dat ook de gehele 
wedstrijd blijven. Bij SVM was er 
geen sprake van samenhang. Ook de 
weer teruggekeerde Michel van de 

Goede kon op het middenveld geen 
potten breken. Van de Goede begon 
met een conditieachterstand aan de 
wedstrijd en heeft nauwelijks wed-
strijdritme. Hij zou slechts een helft 
volmaken. Bij de rust was het al 3-0 
voor Scherpenzeel. De eerste goal 
viel in de 15de minuut. U it een voor-
zet van rechts kwam Scherpenzeel-
spits Vlastuin voor SVM-verdediger 
Rudo Verhoef en kopte de bal fraai in 
het doel van keeper Richard de Groot. 
De Groot had zaterdag zijn dag niet. 
In de 29ste minuut kwam hij twij-
felachtig ver uit zijn doel, waardoor 
Scherpenzeel 2-0 kon maken. De 3-0 
was een droog schot in de rechterhoek 
na slap verdedigen van SVM.

De 2de helft was voor SVM niet beter 
dan de eerste. Trainer Evre houdt vast 
aan het 4-3-3- sys teem, waar een iets 
meer verdedigend concept in de gege-
ven omstandigheden misschien beter 
uit de verf zou komen. Scherpenzeel 
drong niet meer zo aan, waardoor 
SVM wat meer in balbezit kwam. 
Afgezien van een paar kleine kansen 
was SVM niet bij machte het spel 
naar zich toe te trekken. In de 62ste 
minuut kopte Scherpenzeel de 4-0 in. 
In de 75ste minuut redde Rick Lith 
voor SVM de eer. Helaas werkte hij 
de bal in eigen doel, waardoor hij de 

eindstand bepaalde op 5-0. Als hij dat 
niet gedaan zou hebben dan had zijn 
directe tegenstander gescoord. 

Onmacht 
Het eigen doelpunt sy mboliseerde 
misschien wel de onmacht van SVM. 
Het is niet zozeer de mentaliteit of 
de inzet, maar vooral het gebrek aan 
kwaliteit. De ploeg staat nu trooste-
loos onderaan en ziet nog weinig licht 
aan het einde van de tunnel. Toch is 
er geen reden om de handdoek nu al 
in de ring te gooien. De Maartensdij-
kers zullen moeten knokken voor de 
punten. De competitie duurt nog lang. 
Misschien was het toch beter geweest 
als de wedstrijd niet doorging. Buiten 
Scherpenzeel waren er op het sport-
complex aan de Dierenriem alleen 
maar verliezers. Natuurlijk de trainer 
en de spelers, maar ook de toeschou-
wers. Vanuit de kantine is het lekker 
warm kijken, maar langs de kant was 
het guur. Van de wedstrijd werden de 
trouwe supporters niet warm.

Valleivogels
Volgende week komen de Maartens-
dijkers een oude bekende tegen. SVM 
speelt dan de uitwedstrijd tegen de 
huidige ploeg van de voorganger van 
de huidige trainer: Michael van den 
Berg.

Opnieuw verlies voor SVM 
In de thuiswedstrijd tegen Scherpenzeel liep SVM opnieuw tegen een grote nederlaag op. 

Deze keer werd het 0-5 en dat was zeker niet geflatteerd.

TZ verslaat 
Blauw Wit Heerenveen

Vorige week werd er door Tweemaal Zes in een sterke wedstrijd 
gewonnen van Vada/ Bat Continental. Het was zaak om dit goede 
resultaat een passend vervolg te geven, in de thuiswedstrijd tegen 
Blauw Wit uit Heerenveen. De F riezen hadden reeds twee punten 

behaald en dit gebeurde uitgerekend tegen De Hoeve, 
de club waartegen Tweemaal Zes niet tot winst kon komen.

Tweemaal Zes begon goed aan de wedstrijd en kwam op een 2-0 voor-
sprong door Maarten van Brenk. Dit verschil wist Tweemaal Zes goed vast 
te houden tot 4-2, maar daarna deelde Blauw Wit wat aanvallende steken 
uit. Dit resulteerde in een 5-5 tussenstand. In deze fase was het aanvallende 
spel van Tweemaal Zes onrustig, wat resulteerde in een 5-7 achterstand. 
Ook verdedigend was het in deze fase niet geconcentreerd en slordig. 
Een welkome opsteker was de afstandstreffer van Carlijn Vos, direct na 
de vakwissel en tevens vlak voor het rustsignaal, waardoor de achterstand 
slechts é é n punt was in de pauze.

In de tweede helft wist Tweemaal Zes wat het te doen stond: gas geven. Iets 
wat de Maartensdijke formatie, de afgelopen weken, al luttele keren met 
succes heeft laten zien in het tweede deel van de wedstrijd. Toch was het 
Blauw Wit dat in de beginfase een voorsprong behield, maar na vijf minu-
ten begon het aanvallend te draaien bij de Maartensdijkers. Nawal Legouit 
scoorde van dichtbij een belangrijk kort schot, waardoor aansluiting werd 
gevonden. Onder aanvoering van Maarten van Brenk, die het publiek bij 
vlagen vermaakte met fraaie aanvallende acties, werd er vervolgens afstand 
genomen van de Friezen. Nadat er een gat van vier punten was geslagen, 
werd de eindfase weer iets slordiger. Echter, met elf doelpunten in de twee-
de helft was er na de rust over de productiviteit niets te klagen. De eindstand 
werd uiteindelijk 17-13. Tweemaal Zes is mede door de winst dit weekend 
van VADA op Mid Frys lan nu alleen koploper in de overgangsklasse C.

Volgende week wacht, ditmaal in een uitwedstrijd, wederom een Friese 
opponent: Mid Frys lâ n uit Grou. Deze tegenstander draait bovenin de com-
petitie mee.

TZ  won deze wedstrijd en is alleen koploper geworden ( F oto Paul  
Meerstadt) .

Natuurgidsen van het IVN afdeling 
Eemland staan op zondag 12 oktober 
om 14.00 klaar voor de jaarlijkse 
paddenstoelenwandeling. Het ver-
trek is van het parkeerterrein aan de 
Ravensteinselaan ( zijstraat Amster-
damseweg)  in de gemeente Baarn. 
De tocht duurt ongeveer anderhalf 
uur en uiteraard zijn kinderen ook van 
harte welkom!  Aanmelding vooraf is 
niet nodig en deelname is gratis. De 
prachtige wereld van de zwammen… 

Van een klein stipje tot enorme hoe-
den-met-steel. Maar ook bolvormige 
boleten. De parasieten die levende 
bomen langzaam aantasten, de hout- 
en bladeters, met bomen samenwer-
kende soorten, het zijn allemaal fas-
cinerende groepen zwammen die we 
tegen gaan komen. In alle kleuren, 

met of zonder stip. En wat is eigen-
lijk het verschil tussen een zwam 
en een paddenstoel?  Hoe planten ze 

zich voort?  We hopen op een mooie 
herfstdag, waarop onze gidsen u er 
alles over kunnen vertellen. Neem 
uw fototoestel mee. Het bosgebied 
Buitenzorg waarin we lopen kan na 
regen bijzonder nat zijn. Het zal dan 
verstandig zijn aangepast schoeisel te 
dragen. Over de geschiedenis van het 
gebied, Buitenzorg, treft u veel infor-
matie aan op onze website www.ivn-
eemland.nl ( onder ‘natuurgebieden’) . 

Meer informatie over deze activiteit 
is te verkrijgen bij Jan ter Poor-
ten ( tel. 035 6018551)  of door een 
e-mail te sturen naar wandelingen@
ivn-eemland.nl. Ook voor groepen 
zijn gegidste wandelingen mogelijk, 
tegen een kleine vergoeding. Mini-
maal twee weken van tevoren aan-
melden is gewenst.

IVN  natuurwandeling paddenstoelen 

De paddestoelenwandelingen van het 
I VN trekken jaarlijks veel belangstel-
lenden. Stroetbridge

Bridgeclub Hollandsche Rading vierde zaterdag jl. haar 25ste verjaardag. 
Er waren allerlei activiteiten georganiseerd zoals een jubileumdrive van 
12 spellen, welke allemaal van ‘slemniveau’ waren. Winnaars daarvan 
waren Annemarie en Siegfried Laker. Jan ( en Joke)  Stroet bedanken hier 
hun bridgevrienden voor de zilveren bridgespeld, aan hen uitgereikt van-
wege het ononderbroken lidmaatschap. Voorzitter Theo Warmerdam luistert 
geboeid [HvdB].

R ienk Stuut loopt eerste marathon in Berlijn
De Ethiopiër Haile Gebreselassie 
was zondag 28 september jl. niet de 
enige deelnemer aan de Berlijnse 
Marathon, welke hij overigens wel 
voor de derde keer op rij won in 2 
uur, 3 minuten en 59 seconden. 

Ook Groenekanner Rienk Stuut liep 
( zijn eerste marathon)  mee in zijn 
eigen wereldtijd van 4 uur, 37 minu-
ten en 10 seconden en eindigde daar-
door op een uiterst eervolle 2638ste 
plaats. 

Op de foto loopt Rienk stralend 
door de Brandenburger Tor;  de enige 
bewaard gebleven stadspoort van 
Berlijn [HvdB].  



Ik ben ‘ m 
‘ effe’  kwijt ...?

Vorige week liep ik niets vermoe-
dend mijn schuur in. Wat schetst 
mijn verbazing?  Er stond een rode 
fiets in, die niet van mij is… Bij 
nader onderzoek bleek mijn eigen 
fiets te zijn verdwenen. Er heeft 
een ongevraagde fietsenruil plaats 
gevonden. Graag geef ik de fietsen-
dief de mogelijkheid zijn/ haar eigen 
fiets weer op te halen. In de komen-
de dagen zal ik de rode fiets naast 
onze schuur zetten en zou daar dan 
graag mijn eigen fiets weer voor 
in de plaats aantreffen. Ook doe ik 
een oproep aan mensen, die de fiets 
op de foto herkennen. Neem met 
relevante informatie contact op met 
Marlys  op 0346 210999.

Marly s

E r stond een rode fiets in, die niet 
van Marly s is…

 De Vierklank 16 8 oktober 2008

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woe.
15-10

Woe.
8-10

Do.
16-10

Do.
9-10

9,50

9,50

9,95

9,75

Zuurkool schotel met Cas-
slerrib

Pangafilet
met pasta en pesto

Zeewolffilet met spekjes

Ribkotelet v.d. grill
met mosterdsaus

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

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

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

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

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

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

Zondag van 15.00 – 22.00 uur
 

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

Bistro De Egelshoek

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

De workshop staat in het teken van 
‘het podium’. Tien middagen kun-
nen kinderen uit de alle kernen van 
gemeente de Bilt ( 9 t/ m 14 jaar)  
ruiken aan een leven in de spotlights. 
Dat dit niet enkel en alleen uit glitter 
en glamour bestaat bewijst het inten-
sieve programma. In verschillende 
groepen gaan de kinderen namelijk 
flink aan het werk om tijdens de offi-
ciële opening van de nieuwe stichting 
een spetterende voorstelling te kun-
nen geven voor de genodigden. En 
dit alles uiteraard onder begeleiding 
van een uiterst deskundig team mede-
werkers. Je kunt je aanmelden voor 
de lessen in ‘W4’ de Bilt( donderdags 
tussen 15.30 en 17.30 uur)  of in Sojos 
Maartensdijk ( vrijdags tussen 15.30 
en 17.30 uur) . De lessen worden 
gehouden tussen 23 oktober en 15 
januari 2009. 

Ben je dol op muziek ( of speel je 
een instrument misschien) , dan kun 
je kiezen voor de muziekgroep. Je 
gaat dan onder professionele muzi-
kale begeleiding aan het werk om te 
werken aan bijv. een eigen Hip Hop 
nummer ( inclusief beats)  of Jump-

nummer dat wordt uitgevoerd op het 
podium. De Pop opleiding ‘Pop & 
Sound Design’ uit U trecht heeft zich 
bereid verklaard om opnieuw een 
aantal leerlingen van haar opleiding 
te leveren voor de begeleiding van 
het muzikale gedeelte !  Je hoeft niet 
perse een muziekopleiding gevolgd 
te hebben voor dit gedeelte en als 
muziek maken je leuk lijkt is dit je 
kans om als een heuse ster op het 
podium te staan. 

De tweede groep bestaat uit twee 
onderdelen en wel dans en toneel. Je 
gaat in deze groep aan het werk met 
het bedenken en uitvoeren van een 
toneelstuk en/ of dans. Dit alles onder 
de wel zeer professionele begeleiding 
van Hassan Oum ’Hamed die als 
acteur en docent ervaring heeft opge-
daan bij U trechtse theatergroepen als 
Dox en Stut en wereldberoemd is van 
de ‘Hi’ reclame. 

Sta je liever niet op het podium, maar 
vind je het wel leuk om deel uit te 
maken van het ongetwijfeld bonte 
gezelschap van deze week, dan kun je 
je opgeven voor de zgn. decor groep. 

Deze groep gaat aan de slag met het 
bouwen van een decor voor de voor-
stelling, verzorgt de kleding, bedient 
het licht en geluid en doet de grime 
van de artiesten. De decorgroep staat 
onder begeleiding van Ilse Broekman 
( stagiaire Creatieve Therapie) .

Wil jij je eerste stap zetten naar eeu-
wige roem, dan mag je deze work-
shop absoluut niet missen. Kruip dus 
nu meteen achter de computer of grijp 
de telefoon om je op te geven voor 
deze supercursus. Dit doe je als volgt: 
bel het Sojos nummer 0346 210337 
en spreek op het antwoordapparaat 
in of mail naar sojos_s jjm@hotmail.
com . Geef je naam, telefoonnummer, 
adres en leeftijd door plus in welke 
categorie je wilt meedoen ( muziek, 
dans/ toneel of decor)  . Mocht je een 
emailadres hebben, vermeld dit er 
dan ook bij, zodat we je goed op de 
hoogte kunnen houden van alle ont-
wikkelingen. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden. Gezien de aard van 
deze activiteiten zijn er wel maar een 
beperkt aantal deelnemers mogelijk. 
Het is dus zaak om je heel snel op te 
geven als je erbij wilt zijn. 

K ids On Stage
Als voorproefje op de aanstaande fusie van beide stichtingen ( per 1 januari 09)  zullen ’ t Hoekie uit de Bilt 

en ‘ Sojos’  uit Maartensdijk een gezamenlijke workshop aanbieden aan kinderen van 9 t/ m 14 jaar. 

Afscheid na 38 jaar
 
Jan  Schuurman uit Westbroek heeft na 38 jaar afscheid genomen van 
het actieve gedeelte van de brandweer en is toegetreden tot de oud- en 

ereleden van de personeelsvereniging van de vrijwillige brandweer. 
In september had Jan  al officieel zijn ‘ ontslag’  gekregen van de 

gemeente De Bilt, maar het Westbroekse brandweerkorps had nog 
niet persoonlijk afscheid genomen. Dat gebeurde 4 oktober jl. alsnog.

In de voorbije 38 jaar heeft Jan heel veel gedaan voor de brandweer tot 
grote dankbaarheid van zijn korpsgenoten. Jan was een man die er altijd 
was en waar altijd een beroep op gedaan kon worden. 38 jaar is een uitzon-
derlijk lange periode van actieve dienst en zeker bewonderenswaardig. De 
brandweer van Westbroek is Jan hier zeer erkentelijk voor. Jan heeft het als 
vanzelfsprekend en leuk ervaren en altijd met veel plezier gedaan en kijkt 
op een mooie tijd terug.
Schuurman werd in een open brandweerwagen van naburig korps Maarssen 
door ‘zijn’ verzorgingsgebied met loeiende sirene rondgereden. Tijdens een 
BBQ  later op de avond is Jan nogmaals in het zonnetje gezet en is aan hem 
en zijn vrouw Jana een aandenken overhandigd als dank voor zijn inzet.

Schuurman werd in een open brandweerwagen van naburig korps Maars-
sen door ‘ zijn’  verzorgingsgebied met loeiende sirene rondgereden.

Een plank van een bank af gaan zagen

welke hufter heeft zich nu weer misdragen

wat toch iemand bezielt

die een bankje vernielt

dat kunnen we ons af blijven vragen

Guus Geebel Limerick

Soms, als ik eens een paar dagen 
alleen wil zijn, ga ik met de caravan 
naar mijn favoriete plek op de Velu-
we. Niet in het hoogseizoen, maar 
als campings nog maar net geopend 
zijn of kort voor het einde van het 
seizoen. Vroeger deed ik dat met 
de fiets en een tentje. Die favoriete 
plek is een eenvoudige kleine natuur-
camping van Staatsbosbeheer, zonder 
winkel, zwembad of andere feestartikelen. Buiten het hoogseizoen is er bijna 
niemand. Gekrijs ontbreekt. Er is é é n schommel voor de schaarse kinderen. 
De ingevulde papieren stop je in de gleuf van een kastje en de rekening krijg 
je later. De kampeerders maken zelf het toiletgebouwtje schoon. 
Het is een ideale plaats voor mensen die houden van rust. Je hoort de vogels 
en het ruisen van de wind door de kromme bomen. De bomen zijn krom en 
blijven staan omdat vroeger alleen de rechte bomen konden worden gebruikt. 
In de avond is de stilte intens. Soms hoor je de knal van een afbrekende tak. 
Rondom lopen wilde zwijnen, reeën en herten en zie je de talrijke sporen bij 
modderige drinkplaatsen. Je kunt er klimmen en dalen en eindeloos lopen en 
fietsen. Naast de smalle bospaadjes liggen hier en daar de begroeide grafheu-
vels en daar tussen is Het Solse Gat, genoemd naar de zonnegod Sol. Het is 
niet zomaar een gat maar een flinke diepe kuil met onderin een poel. Je mag 
er afdalen. 
Er zijn over het gat een aantal legenden maar é é n vind ik de mooiste omdat 
het verhaal zo menselijk is. Heel, heel lang geleden stond er op die plaats een 
groot klooster dat gastvrijheid bood aan reizende handelslieden. Maar toen de 
monniken van het klooster een losbandig leven gingen leiden liep het fout. 
Zij vierden elke nacht een feest en konden niet van de drank en de vrouwen 
afblijven. Ach, de monniken van toen waren ook maar gewone mensen. Op 
een zo’n nacht is het hele klooster na een plotselinge blikseminslag spoorloos 
verdwenen. Gewoon verzwolgen. Het enige dat nu nog rest is de kuil en de 
poel. Nog altijd horen mensen die de poel der zonde bezoeken geluiden opstij-
gen en gerommel. Ja, dat krijg je er nou van als je regels overtreedt. Eigen 
schuld, dikke bult. Foute boel, diepe poel. 

Kees Pijpers

K lankbord - H et S ol s e gat

van 2,45 nu      1,89

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Aviko
pommes frites

Alleen al voor de prijs

grote zak
2,5 kg

op=op




