
Iedere gemeente is verplicht om, op 
grond van de Wet Rampen en Zware 
Ongevallen, in een Rampenplan de 
opvang en verzorging te regelen 
bij rampen. Het Rode Kruis helpt 
gemeenten met deze taak. Het Rode 
Kruis bestaat uit vrijwilligers. Iedere 
week zijn er bijeenkomsten waarin zij 
zich voorbereiden op hun taak. 

Ontruiming bossen
Bij binnenkomst liggen er voor alle 
aangemelde evacues op naam gestel-
de papieren klaar waarin de situ-
atie wordt uitgelegd en waarin de 
te spelen rol is omschreven. Koffie 
wordt er vooralsnog niet geschon-
ken, die dienst is opgenomen in de 

oefening. Als iedereen aanwezig is 
worden de groepen evacues en Rode 
Kruismedewerkers gesplitst en begint 
de oefening. 
De situatie is als volgt: er is brand in 
de bossen rond Doorn en een cam-
ping en een restaurant zijn ontruimd. 
De daar aanwezige mensen worden 
opgevangen. Dertig mensen gaan hun 
rol spelen. Er loopt een verdwaasde 
jonge vrouw rond met een vogeltje in 
een vogelkooi, een man heeft medi-
cijnen nodig vanwege zijn diabetes. 
Een andere man heeft zijn gehoor-
apparaat in de caravan laten liggen, 
begrijpt niet wat er gebeurt en vraagt 
constant aandacht. Een vrouw spreek 
geen Nederlands en is voor de Rode 

Kruis-medewerkers onverstaanbaar, 
een ander zoekt wanhopig naar haar 
man. Het is niet voor iedereen weg-
gelegd om constant de rol serieus 
te blijven spelen; er wordt dan ook 
gelachen. 

Opvang en verzorging
De Rode Kruis-medewerkers heb-
ben onlangs een nieuwe opleiding 
afgerond, waarin onder andere veel 
aandacht was voor de omgang met 
mensen van verschillende leeftijden 
en afkomst en met wissellende sociale 
vaardigheden. De evacues krijgen een 
registratieformulier uitgereikt en vul-
len dat, alleen of samen met de Rode 
Kruis medewerker, in. Dit moment 
wordt door hen ook aangepakt om een 
inschatting te maken van de aanwezi-
gen. Waar nodig volgt een praatje of 
worden anderen ingezet. Een tolk 
helpt de vrouw die geen Nederlands 
spreekt, mensen met klachten wor-
den meegenomen naar een aanwezige 
dokter. De veel aandacht vragende 
man zonder gehoorapparaat krijgt 
steeds weer een geschreven antwoord 
op zijn vragen en de vrouw met de 
vogelkooi een deken om over de 
kooi te doen. Koffie en thee, de taak 
van Hennie Mulder, wordt veelvuldig 
aangeboden. Dertig evacues op tien 
vrijwilligers, het vergt veel van de 
medewerkers.

Ervaring
Tussen de Rode Kruismedewerkers 
lopen ook Herman Doornebal en Arie 

Kemp. Beiden zijn 72 jaar en al 
ruim vijftig jaar aan het Rode Kruis 
verbonden. Arie Kemp vertelt na de 
oefening: ‘We zijn al aardig op leef-
tijd maar draaien nog gewoon mee 
hoor. Met onze ervaring als mens en 
als Rode Kruis medewerker zijn we 
denk ik nog steeds van waarde. Voor-
lopig stop ik daarom nog niet’. 

Freek van Ee, coördinator Opvang en 
Verzorging van het district ’t Sticht 
waar ook de Biltse Rode Kruis afde-
ling toe behoort, is tevreden met het 
resultaat; ‘Natuurlijk zijn er dingen 
die nog niet goed liepen, maar moge-
lijke problemen kunnen we nu wel in 
kaart brengen en daar nog eens extra 

aandacht aan besteden. Natuurlijk 
moet je wel beseffen dat dit wel een 
gespeelde situatie is. In het echt heb 
ik al een aantal malen meegeholpen 
bij de opvang en verzorging van men-
sen bij een ramp. Hier had iedereen 
een rol, in het echt zijn mensen toch 
wat gemakkelijker in de omgang. 
Maar om te oefenen is dit prima. Fijn 
dat ook veel mensen uit de gemeente 
De Bilt zich hebben aangemeld voor 
deze oefening. Wij weten dat onze 
taak bij een ramp belangrijk is en 
stoppen daar veel vrije tijd in. Het 
is fijn te weten dat ook anderen ons 
werk belangrijk vinden en daar wat 
tijd aan willen besteden door, in dit 
geval, mee te werken als evacue’. 
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OOK BEZORGSERVICE

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Rode Kruis oefent theorie in de praktijk
door Marijke Drieenhuizen

Maandagavond 13 oktober jl. kwamen 60 vrijwilligers, waaronder een tiental uit Maartensdijk bij elkaar in 
de bossen van Doorn om als evacués deel te nemen aan de oefening van het Rode Kruis. Tijdens die oefening 

werd de nieuw aangeleerde theorie rond opvang en verzorging van slachtoffers bij rampen nagespeeld.

Tussen de Rode Kruismedewerkers loopt ook Herman Doornebal, 72 jaar en 
al vijftig jaar actief voor het Rode Kruis. 

Koffie en thee, de taak van Hennie Mulder, wordt veelvuldig aangeboden.

De natuur in ons hart

Het bewijs is geleverd: kabouter Spillebeen woont in Hollandsche Rading. 
Zijn rode paddenstoel met witte stippen troffen wij aan langs de Tolakker-
weg. Zomaar in ons eigen dorp. Daar hoef je dus niet eens het bos meer 
voor in. Toch maar wel doen, want wie weet wat je nog meer aantreft. 
[AvZ]

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

Groenekan 0346 - 21 12 91
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P .K.N . - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

26 oktober - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

26 oktober - 11.00 uur 
Ds. L. Blok, Bilthoven

St. Maartenskerk Maartensdijk
25 oktober - 19.00 uur
26 oktober - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
26 oktober - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P .K.N . - H erv. Kerk Groenekan
26 oktober - 10.00 en 18.30 uur
Ds. C . Hoogerwerf, Groenekan

H ersteld H ervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
( De Nijepoortschool)

26 oktober - 10.30  en 18.00 uur
Leesdienst

N ed. Ger. Kerk Westbroek
26 oktober - 10.00 uur
Hr.J. Veldtrop, Vianen
26 oktober - 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

P .K.N . - H erv. Kerk Westbroek
26 oktober - 10.00 uur
Ds. M. van der Zwan
26 oktober - 18.30 uur

Ds. A.D. Goye rt, Bunschoten

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

26 oktober - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer

26 oktober - 18.30 uur
Ds. G.H. Abma, Gouda

Onderwegkerkje Blauwkapel
26 oktober - 9.30 en 10.30 uur

Ds. K. ’t Lam
Oecumenische dienst
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
A ls 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

Voorlezers gezocht
Houdt u van ( voor-) lezen en draagt u graag een steentje bij aan de verzor-
ging van gezellige activiteiten voor bewoners van verzorgingshuizen en 
verpleeghuizen?  Dan bent u bij de Openbare Bibliotheek gemeente De Bilt 
aan het goede adres. De bibliotheek is namelijk op zoek naar vrijwilligers, 
die willen voorlezen aan bewoners in verzorgingshuizen en/ of verpleeghui-
zen in de gemeente De Bilt.
Als vrijwilliger leest u meestal 1 x per twee of vier weken voor in het ver-
zorging- c.q. verpleeghuis aan é é n persoon of aan een klein groepje bewo-
ners. Aangemelde belangstellenden kunnen een training krijgen, waarin 
aspecten van het voorlezen zelf, het luisteren en het voeren van gesprekken 
met ouderen aan bod komen.

Aanmelden en meer informatie Ans Weerdenburg van Bibliotheek Biltho-
ven, De Kwinkelier 20, tel. 030 2257723, e-mail:
a.weerdenburg@bibliotheekdebilt.nl

Themadienst in de Boskapel
Op zondag 26 oktober a.s. om 10.30 uur is er in de Boskapel, Grothelaan 1A 
in Groenekan een themadienst over ‘Heilige Boeken’. Op de Bijbelzondag 
2008 bezint deze PKN-gemeente zich over de zin en de onzin van ‘heilige 
boeken’. Wat bezielt mensen om een boek, bv. de Bijbel, heilig te verklaren. 
Is dat anno 2008 niet volstrekt achterhaald ?  
Maar waarom is de Nieuwe Bijbelvertaling ( 2004)  dan een absolute best-
seller geworden en zijn er legio verhalen, dat het lezen van en het luisteren 
naar de Bijbel het leven van mensen radicaal veranderde?  Wat beweegt de 
kerk om de Bijbel al bijna 2000 jaar een plek te geven
in het hart van de kerkdienst. En wat zeggen we tegen de moslims die 
zweren bij hun heilig boek de Koran ?  Belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd te delen in de gezamenlijke zoektocht.

I n deze in herfsttinten omgeven B oskapel wordt op zondag 26 oktober een 
themadienst over ‘ Heilige B oeken’  gehouden.

Rond de I nternationale Dag van de O uderen ( 1 oktober)  organiseerde de Stichting Dag van de O uderen op 9 oktober jl. een bezoek aan het E uropees. P arle-
ment in B russel. E en medewerker ervan vereeuwigde het B iltse gezelschap na afloop van de gezamenlijke maaltijd en voordat de terugreis werd aanvaard.

Oecumenische dienst
Op 31 oktober is het Hervormingsdag en op 1 november wordt Allerheili-
gen gevierd. Dit wordt door de Raad van Kerken De Bilt in een oecumeni-
sche dienst gevierd op zaterdag 25 oktober in de Onze Lieve Vrouwekerk 
aan de Gregoriuslaan in Bilthoven en begint om 19.00 uur. 
Voorgangers zijn ds. Benedikte Bos en pastor Gerard Oostvogel en muzi-
kale medewerking wordt verleend door Wil Bosch ( zang)  en Arie van 
Viegen ( orgel) .

N og plaatsen over op hobbyb eurs
Op zaterdag 29 november is er weer hobbybe urs in het dorpshuis in West-
broek. Er zijn nog twee plaatsen niet ingevuld en er is dus nog gelegenheid 
als hobbyi st in te schrijven.
Op deze dag zal ook een exemplaar van het nieuwe boekje over Westbroek, 
getiteld ‘Hier en nu’, geschreven door Theo Schouten, worden overhandigd 
aan burgemeester Gerritsen. Ook is de nieuwste creatie van modelbouwer 
Wim van ’t Land ( een Engelse lijkkoets)  te bewonderen naast tal van andere 
hobby stands. Geï nteresseerden kunnen contact opnemen men Geertje 
Hoogendoorn - de Rooij, tel. 0346 281460 of 06 25477662.

Kledinginzameling in
Lage Vuursche 

De bekende organisatie Mensen in Nood vraagt ook dit jaar weer uw hulp. 
Zij zamelt kleding schoeisel etc. in voor projecten in oost Kongo. De kle-
ding wordt gesorteerd en verkocht. Met de opbrengst steunt men een hulp-
programma om ondervoede kinderen eten te geven of dit voedsel eventueel 
het in het dorp zelf te laten verbouwen. Gevraagd wordt bruikbare kleding, 
schoenen ( klein en groot) , dekens, gordijnen en/ of hand- en theedoeken enz. 
Geen matrassen of vloerkleden.
Graag in gesloten plastic zakken inleveren bij portaal Herv. Kerk Lage 
Vuursche op maandag 27 oktober van 18.00 tot 20.00 uur en dinsdag 28 
oktober van 14.00 tot 16.00 uur. Informatie bij de regiocoördinator
035 5414486.

F otoclub
Op 27 oktober komen de leden van de fotoclub Bilthoven e.o. bijeen om 
eigen werk te presenteren. Het thema is ‘Toppers van toen’. De leden zul-
len hun beste foto' s van het afgelopen jaar presenteren. De bijeenkomst 
zal worden gehouden in het H.F.Witte C entrum, Henri Dunantplein 4 te 
Bilthoven. De avond begint om 20.00 uur. Inlichtingen over de fotoclub: 
tel. 0346 213363 of 030 2280609.

Oud papier 
H ollandsche Rading
Zaterdag 25 oktober wordt door 
muziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen ver-
trekt om 9.00 uur vanaf ‘Het Rond-
je’. U  wordt vriendelijk verzocht 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.
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advertentie

Het Nederlands Bijbelgenootschap 
wil ervoor zorgen dat de Bijbel 
zoveel mogelijk mensen bereikt en 
aanspreekt. De Bijbel geeft betekenis 
aan de levens van veel mensen en kan 
een brugfunctie vervullen tussen kerk 
en samenleving. Daarom organiseert 
het NBG ook dit jaar weer de Bijbel-
10daagse: tien dagen lang aandacht 
voor de Bijbel, in de kerk en daarbui-
ten!  C entraal in deze Bijbel10daagse 
staat het thema De Bijbel tussen trend 
en traditie. Dit thema biedt moge-
lijkheden om terug te kijken naar 
de betekenis van de Bijbel door de 
generaties heen. Tegelijkertijd wordt 
benadrukt dat de Bijbel geen muse-
umstuk is: ook vandaag spreekt de 
Bijbel mensen aan. 

Westbroek
Zoals op veel plaatsen in het land 
wordt uit de Bijbel hetzelfde stuk 
gelezen, nl. Lucas 10 : 25  - 37, 
bij velen bekend als de gelijkenis 
van de Barmhartige Samaritaan. In 
Westbroek wordt dit gedaan door 
burgemeester Arjen Gerritsen. De bij-
eenkomst is in gebouw Rehoboth, het 
verenigingsgebouw achter de Her-
vormde Kerk en begint om 20.15 uur. 
In die bijeenkomst wordt aandacht 
gegeven aan de actie van het NBG: 
Bijbels voor C hina. Wat het NBG in 
C hina doet en al gedaan heeft, zal 
worden verteld door Ruud Blom, een 
NBG-functionaris die bij herhaling 

C hina heeft bezocht. Ruud is een 
boeiende spreker, die beslist de aan-
dacht zal weten te trekken voor het 
werk dat het NBG in C hina verricht. 
Het heeft geholpen een Bijbeldrukke-
rij te bouwen, levert Bijbelpapier en 
heeft gezorgd voor een bestelauto om 
de productie het land in te brengen. 
In C hina is een groot tekort aan Bij-
bels. De vraag is groot, zowel bij de 
officië le kerk als bij de ondergrondse 
gemeenten. 
De avond wordt besloten door de 
enthousiaste regiocoördinator Wilma 
van de Veen, die een Bijbelqui z zal 
houden. Wie haar vorig jaar in Bilt-
hoven heeft meegemaakt kan alleen 
maar weer uitzien naar opnieuw een 
onderhoudende avond, visueel onder-
steund door een PowerPoint-presen-
tatie. 

Samenwerking
Heleen Blaauwendraad en Evert van 
Zijtveld zijn samen met Henriet van 
Barneveld de Westbroekse NBG 
werkgroepleden. Ze vertellen, waar-
om er voor Westbroek - toch enigs-
zins in de periferie van de gemeente 
De Bilt gelegen - is gekozen: Evert 
van Zijtveld: ‘In De Bilt heb je een 
werkgroep groot De Bilt met aller-
lei subwerkgroepen. Zo ook hier in 
Westbroek, waar we met z’n drieë n de 
beide plaatselijke kerken ( Hervormd 
PKN en Nederlands Gereformeerde 
Kerk)  vertegenwoordigen. Vorig jaar 

hebben we in Bilthoven een derge-
lijke avond gehad. Dit jaar is de keus 
op Westbroek gevallen. We hopen 
natuurlijk dat er ook mensen uit De 
Bilt en Maartensdijk komen, ook al 
ligt Westbroek wat verder weg. Het 
gaat natuurlijk om de belangstelling 
voor het werk van het Nederlands 
BijbelGenootschap en dan mag de 
afstand geen belemmering zijn’.

Binnen Westbroek werken de beide 
kerken goed samen, ook al organise-
ren beide ’s zondags hun eigen bij-
eenkomsten. De Hervormde Kerk van 
Westbroek is – met behoud van eigen 
identiteit – toegetreden tot de lande-
lijke Protestante Kerk van Nederland. 
De gereformeerde kerk van West-
broek deed dat niet. In mei 2004 slo-
ten enkele gereformeerde predikanten 
en de Gereformeerde Kerken van 
Westbroek en in 2005 de gemeente 
Haarlem-C entrum zich bij de NGK 
aan, naar aanleiding van het opgaan 
van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland in de PKN. Die geschei-
denheid is zeker in het Westbroekse 
echter geen reden om niet verder alles 
wat bindt samen te doen. Daarom 
ook roepen de werkgroepleden ieder-
een op de belangstelling voor het 
Nederlands Bijbelgenootschap en hun 
opdracht er voor te zorgen dat de Bij-
bel zoveel mogelijk mensen bereikt 
en aanspreekt te tonen en massaal de 
avond in Rehoboth te bezoeken.

Bijbel10daagse in Westbroek
door Henk van de B unt

Op maandag 27 oktober organiseert de plaatselijke werkgroep van het N ederlands Bijbelgenootschap in 
Westbroek een avond waarin de Bijbel centraal staat. De manifestatie valt in de ‘ Bijbel10daagse’  die het 

N BG houdt van 23 oktober tot 3 november onder het motto:  De Bijbel tussen trend en traditie. 
De toegang is vrij;  er wordt aan de uitgang een collecte gehouden voor Bijbels voor China.

E vert van Zijtveld en Heleen B laauwendraad roepen iedereen op de avond in 
Rehoboth te bezoeken.

Tijdens de culturele revolutie ( 1966-
1977)  was het bijna onmogelijk om 
in C hina aan een bijbel te komen. 
C hristenen kwamen in het geheim 
bij elkaar en B ijbels waren er vrij-
wel niet. I nmiddels is er veel verbe-
terd. V ia de kerken in Sjanghai, B ei-
jing en veel andere steden kun je een 
bijbel kopen. Maar voor miljoenen 
christenen geldt nog steeds dat ze 
niet vrij hun geloof kunnen belijden 
en uitdragen. Zij hebben te maken 
met intimidatie, vervolging. 

E n ook al is de B ijbel legaal ver-
krijgbaar, dat betekent nog niet dat 
iedereen er een kan kopen. juist 
onder de arme plattelandsbevolking 
zijn veel christenen. Het hebben van een eigen bijbel is een haast onbereik-
baar ideaal. O ok is er een enorme behoefte aan B ijbels materiaal.

De dorpsvisie Groenekan is een toekomstvisie waarmee wordt beoogd 
richting te geven aan gewenste nieuwe ontwikkelingen in deze kern van 
burgerlijk De Bilt. Zodoende vormt de visie tevens een bijdrage aan de 
gemeentelijke structuurvisie. Ook is dorpsvisie van waarde voor het overleg 
tussen de dorpsbewoners ( dorpsraad)  en de gemeente.

Intussen is de dorpsvisie in concept gereed voor openbare presentatie en 
raadplegen van de bevolking. Het C ollege van B en W heeft daartoe een 
informatieavond voor de inwoners van Groenekan georganiseerd op 27 
oktober 2008. De bijeenkomst vindt plaats in het H.F. Witte C entrum in De 
Bilt, vangt aan om 20.00 uur en duurt tot circa 22.00 uur.

Na een korte presentatie van de dorpsvisie, bestaat gelegenheid om daarop 
ter plaatse mondeling en na afloop schriftelijk te reageren. De reacties 
worden vervolgens verwerkt in een verslag dat het college in combinatie 
met het definitief concept van de dorpsvisie, naar verwachting in decem-
ber 2008 zal aanbieden aan de gemeenteraad. De concept dorpsvisie is 
beschikbaar via de gemeentelijke website en de website van de Dorpsraad 
Groenekan ( www.dorpsraadgroenekan.nl)  en ligt ook op de gebruikelijke 
wijze ter inzage.

Concept dorpsvisie 
Groenekan beschikbaar 

Intussen heeft het college besloten 
om aanvullend ook ontheffing te ver-
lenen aan personen die in Westbroek 
medische zorg ontvangen. Verder is 
besloten om het verlenen van onthef-
fingen aan klanten bij wijze van proef 

te mandateren aan een drietal bedrij-
ven. De proef heeft een doorlooptijd 
van ongeveer drie maanden. Bij eva-
luatie van het ontheffingenmandaat 
zal ook gelet worden op de effecten 
van de verkeersmaatregel voor de 

bereikbaarheid van de bedrijven. Bij 
positieve bevindingen kan het aantal 
gemandateerde bedrijven worden uit-
gebreid. De Maatregelen tegen sluip-
verkeer in Westbroek gaan in op 23 
oktober 2008.

Sluipverkeer in Westbroek 
Over de maatregelen tegen het sluipverkeer in Westbroek berichtte het College van B en W 

de gemeenteraad laatstelijk via het Mededelingenblad in juli 2008. H et college maakte toen melding 
van de beleidsregels voor het verlenen van ontheffing van de geslotenverklaring van de Korssesteeg, 

gelegen tussen A chter Weteringseweg en dokter Welfferweg.

De geslotenverklaring betreft het gedeelte van de KorssesteeG  gelegen tussen de Achterweteringseweg en de dokter 
W elfferweg [HvdB ].

Tolakkerweg 162, 3739 JT Hollandsche Rading
Tel. +31(0)35 577 1222
Fax. +31(0)35 577 2103
E-mail: orchid.wubben@wxs.nl

50 Jaar Orchideeën Wubben

Internationale 
Orchideeëntentoonstelling

Open dagen:
31 Oktober  t/m 2 November

van 10.00 - 17.00 uur

Gratis toegang
Parkeren bij tuincentrum Groenrijk w
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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

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

607  2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM ...................  `03 €.14.950,-

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, APK T/M SEPT `09, 84.000KM ........................................................  `02 €.12.950,-
207 1.4 HDI 5DRS, D BLAUW MET, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, 84.000KM .......................  `07 €.14.750,-
307 SW 2.0 HDI 110PK, ZIL GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, ESP, TREKH, RAD/CD, 160.000KM ....................................................................  `03 €.8.700,-
407 SW 2.0 16V XS LPG G3, ZILV GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB,
ABS, CLIMATE C, ZWART LEDER, RAD/CD, 73.000KM ........................................................  `05 €.19.950,-
407SW 2.0 HDIF XT PACK, ZWART MET, ZWART LEDER, CRUISE C,
CLIMATE C, RAD/CD/NAV, ABS, LMV, 86000KM ....................................................................  `05 €.22.500,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C3 1.4, BLAUW MET., AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH., 40.000KM..............  `04 €.9.950,-
CITROEN PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM .................................................................................  `06 €.15.950,-
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 XSARA 1.6, 5DRS, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, 145.000KM ..................  `03 €7.750,-
RENAULT SCENIC 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, 4ER, CV, SB, ABS, LMV,
MLV, TREKH, RAD/CD, CLIMATE C, HALF LEDER, 106.000KM .............................................  `02 €.9.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V, ZWART MET, CLIMATE C, ER, CV,
RAD/CD, ABS, AIRBAGS, TREKH, CRUISE C, MLV, LMV, 105.000KM ...................................  `03 €.11.950,-
VOLVO V70 D5 AUT, ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER,
CV, SB, TREKH, RAD/CD, LMV, MLV, ESP, 164.000KM ..........................................................  `04 €.21.500,-
CHRYSLER PT CRUISER CABRIO, ZWART MET, GRIJS LEDER,
ER, CV, SB, CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, 20.000KM ...................  `07 €.23.950,-

BUDGET CARS
SEAT MARBELLA GREEN, APK T/M AUGUSTUS 2009, ZO MEENEMEN, .............................  `92 €.500,- 

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Hollandse Bloemkool .............. 0,69

Kropsla .........................  nu 0,49

Andijvie .....................  400 gr 0,79

Bistro-krieltjes ..............  500 gr 0,99

Muskaatdruiven ............ héél kilo 1,69

Kiwi's .......................  500 gr 0,99

Galiameloen ....................... 1,49

Fruitsalade ................  volle bak 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 .................................................
o.a. Boerenkool, Zuurkool en Hutspot

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

100 gr. 0,79
Kapucijnersschotel

100 gr. 0,99

Nieuw!!!

Italiaanse 
Gehaktschotel

per portie 6,95

Verrassend!!!

Belgische Stoemp
Culinaire Stamppotten

Grote Zoete

Malse

Vers gesneden

Voorgekookte

Nieuwe oogst

Grote

Verse

 



Het geslacht van Dijk is afkomstig uit 
Maartensdijk ( Oostveen)  en Soest. Na 
de dood van haar vader in 1997 vindt 
Diana van Dijk in het ouderlijk huis 
in Vlaardingen op zolder talloze foto' s 
en familiedocumenten. Negen jaar 
onderzoek in verschillende archieven 
heeft een genealogische studie opge-
leverd met behalve stambomen, noten 
en een register met honderden fami-
lienamen, vooral veel oude mooie 
foto' s en verhalen van een familie, die 
in een aantal opzichten heel gewoon 
was en in een aantal andere opzichten 
hoogst merkwaardig.

H endrikus
Hendrikus ( roepnaam Hendrik)  van 
Dijk is een geboren Soester. Hij is 
op 12 februari 1827 als 2de kind in 
het gezin van Antonius ( Teunis)  van 
Dijk en Maria ( Mietje)  Hendrikz Kok 
geboren. Vader Teunis is daghuurder 
in Middelwijck ( Soest) , iemand die 

geen vast inkomen heeft en doorgaans 
tegen geringe vergoeding wordt inge-
huurd. Zoon Hendrik is eerst timmer-
mansknecht en later timmerman in 
Soest. Hij heeft een houtzagerij aan 
de Brinkweg. Zijn bijnaam schijnt het 
‘Griezeltje’ te zijn. Waarom die naam 
is niet duidelijk.

P atroniem
Diana van Dijk heeft onderzoek 
gedaan naar haar voorouders; wie 
waren zij en hoe leefden zij. Bij 
onderzoek bleek dat haar familie van 
oorsprong afkomstig is uit Maartens-
dijk ( Oostveen)  en Soest. De resul-
taten van het onderzoek zijn samen 
gebracht in een boek onder de titel 
‘Joost Hermansz en zijn nakomelin-
gen’. Joost Hermanz hoorde tot de 
patroniemen, die in het jaar 1795 de 
naam Van Dijk hebben aangenomen 
toen Napoleon dit bij wet verplicht 
stelde. Een patroniem is een naam, 

al of niet officieel, die aangeeft hoe 
de vader van de naamdrager heet. 
Nederlandse familienamen als Jans( s)
en, Willemsen ( ' Willemszoon' )  en 
Hendriks waren oorspronkelijk patro-
niemen.

Citaat
Diana van Dijk begint haar boek met 
een citaat uit het boek ‘In de tuin van 
het geheugen’ van J.Olczak-Ronikier 
( ISBN: 9789044508352) . Dit citaat 
is een pleidooi aan de jeugd en mis-
schien ook aan jonge ouders om goed 
te luisteren naar ouders en grootou-
ders en misschien al vroeg te begin-
nen met noteren: 
‘Wat is het treurig dat oude mensen 
zo graag hun verleden vertellen en 
dat jongeren, als zij al luisteren, met 
een half oor luisteren, weinig onthou-
den, niet naar bijzonderheden vragen 
en op slag vergeten wat zij gehoord 
hebben. Ik kan maar niet begrijpen 

waarom ik in mijn jeugd, in beslag 
genomen door mijn eigen zaken, mijn 
grootmoeder niet heb aangemoedigd 
om te praten, waarom ik geen ontboe-
zemingen heb ontlokt, waarom ik al 
die verhalen, die haar leven vormden 
en tegelijkertijd een onderdeel waren 
van de geschiedenis, de cultuur en de 
literatuur, niet heb opgeschreven. Nu 
zijn van die herinneringen alleen vage 
omtrekken overgebleven. Je zou ze 
duidelijker contouren willen geven, 

de achtergrond willen opvullen met 
saillante details. Maar daarvoor is het 
te laat’.

Dit citaat heeft Diane van Dijk geï n-
spireerd onderzoek te doen en een 
boek over haar voorouders te schrij-
ven. Op 28 oktober a.s. verzorgt zij 
een lezing over dit boek in de zaal 
van de Ontmoetingskerk, Julianalaan 
26 te Maartensdijk. 

advertentie
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Met de sloop van het voormalig Esso-
tankstation aan de Soestdijkseweg 
Zuid in Bilthoven op maandag 13 

oktober jl. is in meerdere opzichten 
ruimte gemaakt voor ontwikkelingen 
in het centrum. Het tankstation was 

al jaren niet meer in gebruik, raakte 
in verval en vormde een obstakel in 
het centrum van Bilthoven. In overleg 
met de eigenaar van het tankstation, 
De Haan Minerale Olië n B.V., is 
besloten het station weg te halen.

Het college van Burgemeester en Wet-
houders is verheugd dat met de sloop 
na jaren de eerste stappen naar een 
nieuw centrum gezet worden. Hoewel 
de sloop niet het formele startpunt 
van de centrumplannen vormt, is het 
weghalen van het tankstation een 
belangrijk onderdeel voor de verdere 
ontwikkelingen.

De grond onder het tankstation wordt 
nu via een pompsys teem gesaneerd. 
Naar verwachting wordt de grond in 
de loop van volgend jaar afgevoerd.

De sloop van het voormalig E sso-tankstation aan de Soestdijkseweg Zuid 
heeft ruimte gemaakt voor ontwikkelingen in het centrum.

Joos t H armansz bij H istorische Vereniging
door Henk van de B unt

Op 28 oktober a.s. verzorgt Diana van Dijk een lezing over haar boek ‘ Joos t H armansz en zijn 
nakomelingen’ . De avond wordt gehouden in de zaal van de Ontmoetingskerk, Ju lianalaan 26 te 

Maartensdijk. De aanvang is om 20.00 uur. Gasten zijn van harte welkom.

Diana van Dijk overhandigde aan dorpshistoricus Koos Kolenbrander haar 
eerste ex emplaar. Koos had haar geholpen bij alle naspeuringen.

Vorige week maandag heeft een 
aantal mensen gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om in Dijckstate 
hun gehoorapparaat schoon te laten 
maken door een deskundige. De 
SWO onderzoekt of er aan deze ser-
vice behoefte is. Addy Warmerdam: 
‘In een verzorgingshuis worden dit 
soort activiteiten vaak aangeboden 
aan de bewoners. In Maartensdijk is 
er geen verzorgingshuis, vandaar dat 
wij als organisatie voor ouderen dit 
nu voor de inwoners onderzoeken’. 
Mevrouw Middelkoop is er blij mee. 
‘Ik kan niet meer zelf naar De Bilt om 
dit te regelen en ben afhankelijk van 
de tijd die mijn kinderen hebben. Op 
deze manier kan ik mijn zaken zelf 
regelen’. Op 8 december is er van 
10.00 tot 12.00 uur opnieuw iemand 
van een bedrijf van gehoortoestellen 
uit De Bilt aanwezig om tegen een 
vergoeding de aangeboden gehoorap-
paraten schoon te maken. [ MD] . 

Mevrouw Middelkoop is er blij mee. ‘ I k kan niet meer zelf naar De B ilt om dit 
te regelen en ben afhankelijk van de tijd die mijn kinderen hebben. O p deze 
manier kan ik mijn zaken zelf regelen’ .

N ordic Walking
Vrijdag 24 oktober start er een cursus 
Nordic Walking bij SWO. De kos-
ten bedragen 40 euro voor 5 lessen. 
Voor informatie en aanmelden: Biltse 
vestiging van SWO De Zes Kernen 
De Bilt, Jasmijnstraat 6. tel. 030 
2203490.

Meditatie en beweging
Donderdag 30 oktober start een medi-
tatiecursus. In 8 lessen leren we hoe 
het is om op een eenvoudige, natuur-
lijke wijze te zijn bij wat je ervaart. 
Naast het ‘zitten’ zullen we ook ver-
schillende lichaamsoefeningen ( bij-
voorbeeld Kum Ney  en yoga -achtige)  
uitvoeren. De kosten bedragen 30 
euro voor 8 lessen. Voor informatie 
en aanmelden: Biltse vestiging van 
SWO De Zes Kernen De Bilt, Jas-
mijnstraat 6. tel. 030 2203490.

Bloemschikken
De SWO organiseert tweewekelijks 
een cursus bloemschikken op vrijdag 
om 14.45 uur. Er zijn nog enkele 
plekken vrij voor nieuwe cursisten. 
De kosten bedragen 138 euro voor 14 
lessen. Voor informatie en aanmel-
den: Biltse vestiging van SWO De 
Zes Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6. 
tel. 030 2203490.

SWO-Soos 60+  
Op woensdag 29 oktober a.s. pre-
senteert de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij ( KNRM)  een 
film en een korte lezing tijdens de 
SOOS 60+ . Belangstellenden kun-
nen deze bijeenkomst bijwonen in 
de koffieruimte van de Ontmoetings-
kerk aan de Koningin Julianalaan 26 
te Maartensdijk. Aanvangstijd 14.30 
uur en toegangsprijs is 1 euro.

A genda

Schoonmaakactie gehoortoestellen

Tankstation maakt ruimte
voor centrumplannen



A dverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

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

WEEKEND ACTIE

Gevulde
Speculaasstaaf

€ 3,75
(normaal € 4,25)

Herfststol
€ 4,25 

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Excellence
haarkleuring
van L'Oréal

2 pakken 
voor € 20,-

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

HERFST-VOORDEEL

Deze 3 dagen krijgt u

15% HERFSTKORTING*
op dames-, heren- en 
kinderbovenkleding

*m.u.v. basisartikelen

DONDERDAG
23 OKTOBER

VRIJDAG
24 OKTOBER

ZATERDAG
25 OKTOBER

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

Bikeshop-Loosdrecht
ood eg  •  CP  oo dre ht

el      
i e ho loo dre ht nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

le trote hni h
n tallatie uro an Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

 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.

(van salin)

Alstroemeria bos  4,95

Grote winterheide  per stuk  2,75

Eekhoorn (van salin)  6,95

Vogelvoederhuisje   12,95

Bemeste tuinaarde 5 zakken  6,95

Bloembollen v.a.  1,50
per zakje De natuur in ons hart

W ie er met het mooie weer van de afgelopen dagen 
is gaan twijfelen of de herfst echt is begonnen, moet 
zijn ogen maar een goed de kost geven. I n het gras, 
tussen de struiken, in het bos, echt overal zie je de 
paddenstoelen uit de grond schieten. O p de foto een 
ex plosie van honingzwammen, die er vorige week 
nog niet stonden. I k heb er nog nooit zoveel  bij 
elkaar zien staan. [AvZ]



In het Nijepoortje volgden de afge-
lopen drie jaar iedere week ongeveer 
vijfenveertig cursisten de yoga lessen. 
De locatie was voor Shamballa niet 
langer beschikbaar. Reden om uit te 
kijken naar een nieuwe plek binnen 
de regio om de activiteiten te kunnen 
voortzetten. Die plek is gevonden in 
Maartensdijk, aan de Industrieweg. 
Henri van de Langenberg, oprichter 
van Shamballa: ‘Het gebouw is volle-
dig gestript en opnieuw opgebouwd. 
Het is licht, vanwege de vele ramen 
en de lichtgele verf op de wanden’. 
Het gebouw doet inderdaad ruim 
aan: er zijn twee grote ruimtes waar 
yog alessen worden gegeven. Naast 
toilet- en kleedruimtes zijn er behan-
delkamers voor een nieuwe activiteit 
binnen Shamballa: het zorgcentrum 
C omplexcare. C omplexcare houdt 
zich vooral bezig met neurologische 
problemen en revalidatiebehandelin-
gen, waarbij remedial yoga  kan die-
nen als ondersteuning. 
Het ontstaan van C omplexcare heeft 
zijn oorsprong in de eigen ervaring 
met neurologische problemen van 
Henri van de Langenberg. In 2000 
heeft hij een ernstig auto ongeluk 

gehad, waardoor hij in een rolstoel 
terechtkwam en afhankelijk werd van 
hulp van anderen. Zijn zoektocht naar 
oplossingen heeft geresulteerd in het 
vinden van medicatie op basis van 
orthomoleculaire stoffen ( lichaamsei-
gen stoffen en voedingsupplementen) . 
Waar aanvulling nodig is vanuit de 
klinisch farmacologische hoek wordt 
er beroep gedaan op een specialist/
behandelend arts. 

Interesse vanuit de medische wereld
Van de Langenberg experimenteert 
ruim drie jaar met de orthomolecu-
laire en de reguliere medicatie. De 
aanpak heeft zichtbaar resultaat opge-
leverd. Hoewel hij rolstoelafhankelijk 
zal blijven is hij wel in staat om te 
staan en kleine stukjes te lopen. Ook 
de epileptische aanvallen zijn sterk 
verminderd. De huisarts en de behan-
delend neuroloog van Van de Lan-
genberg, prof.dr.van Hilten ( gespeci-
aliseerd in bewegingsstoornissen en 
de ziekte van Parkinson) , tonen zich 
zeer geï nteresseerd in de onderzoe-
ken. Henri: ‘Het is de bedoeling dat 
er in het nieuwe pand spreekkamers 
komen waar mensen een consult kun-

nen krijgen bij specialisten, zoals een 
orthomoleculair specialist of een neu-
roloog’. De kennis van C omplexcare 
is speciaal bedoeld voor chronisch 
zieke mensen en mensen met een 
fys ieke beperking. Voorbeelden zijn 
verlammingsverschijnselen, hersen-
beschadigingen, dy strofie, epilepti-
sche aandoeningen, multiple sclerose 
of een whiplash. ‘Naast de medica-
menteuze therapie, is het belangrijk 
dat mensen goed omgaan met hun 
aandoening. Daarvoor starten we de 
lessen remedië rende y oga. U itein-
delijk gaat het erom dat lichaam en 
geest op elkaar afgestemd zijn’, aldus 
Van de Langenberg. ‘Ik wil mensen 
aanbieden wat ik zelf heb ervaren’. 

Y oga als verbindende factor
Naast het zorgcentrum C omplexcare 
blijft het ‘oude’ yoga centrum func-
tioneren. De lessen worden wel uit-
gebreid: de gehele dag en avond 
kunnen er lessen gevolgd worden. 
Het aanbod van lessen is ook groter: 
voor kleuters, tieners, 50- plussers en 
zwangere vrouwen zijn aparte lessen. 
Ook kan er gemediteerd worden en 
bestaat de mogelijkheid om opgeleid 

te worden tot ( assistent-) yoga leraar. 
Henri: ‘Er is heel veel mogelijk en 
ik sta open voor nieuwe dingen. Er 
is genoeg voor therapeuten, bijvoor-
beeld fy siotherapie. Voorwaarde is 
wel dat er gewerkt wordt vanuit é é n 
visie en niet vanaf een eigen eilandje. 
De verbindende factor is toch de 
yog a’.

Op de open dag op 1 september is 
iedereen van harte welkom om de 
nieuwe locatie te bekijken, maar ook 
om mee te doen aan verschillende 
yoga lessen die gegeven worden. Het 
adres van Shamballa Nederland is: 
Industrieweg 22A, U nit III. Informa-
tie is te vinden op de website: www.
shamballa.nl.
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Y ogacentrum verhuist en breidt uit
door Sy lvia van der L aan

Y ogacentrum Shamballa N ederland gaat op 1 november a.s. verhuizen van Groenekan naar Maartensdijk. 
Met de verhuizing worden de activiteiten van het yoga centrum uitgebreid. H et nieuwe onderkomen is veel 

groter dan de ruimte in het N ijepoortje, waar drie jaar lang yogal essen werden gegeven.

Henri breidt de activiteiten van Shamballa uit met een vestiging in Maartens-
dijk.

Brief aan David.

Lieve David,
Ik dacht dat ik zo langzaamaan mijn 
angst voor spinnen overwonnen had, 
maar met een klap is die weer terug.
Prachtige foto van een Grote 
Oeverspin; heel vertederend hoor 
dat papa en mama in een 30 cm. 
groot nest een nieuwe generatie bij 
elkaar zitten te naaien en ze dan goed 
beschermen.

Geef mij maar een foto van jonge 
beren of leeuwenwelpjes met hun 
mama. 

F re P ijpers, Maartensdijk

Internetcafé  organiseert een themamiddag in Dijckstate aan het Maertens-
plein te Maartensdijk op dinsdag 28 oktober 2008 van 14.00 tot 16.00 uur 
in een van de zalen van Dijckstate.
Iedereen die van plan is om de eerste stappen op het PC -pad te zetten is 
dan van harte welkom. Vrijwilligers van het Internetcafé  staan klaar om te 
laten zien wat de verschillende onderwerpen inhouden. Ook meer ervaren 
PC -gebruikers zijn van harte welkom om hun eventuele problemen voor te 
leggen.
Er zal o.a. aandacht worden besteed aan onderwerpen als muziek down-
loaden, radiostations op internet, ‘uitzending gemist’, oefenen op de NS 
website met de plaatskaartenautomaat, aanvragen van en werken met DigiD 
code van de overheid, de website van de gemeente De Bilt en huizen kopen/
verkopen met behulp van sites als Funda en Brixter. De toegang is gratis.

Inloopmiddag Internetcafé 
Dijckstate

J ohan Dragt ( links)  en N ico J ansen zijn er klaar voor om op 28 oktober a.s. 
over de mogelijkheden van het I nternet te vertellen.

Dat wil ik effe kwijt…

De wedstrijd begon goed voor de meiden. Ze konden mee met het goede 
spel van SAS en speelden zeer volwassen volleyba l. Risico en durf in de 
aanval en een harde service brachten de punten binnen. De meiden speelden 
in deze set op hetzelfde hoge niveau als de tegenstander. Tot 20-20 ging het 
gelijk op. Helaas was de tegenstander wat koelbloediger en wist de set te 
winnen met 25- 22. 

Na het verlies van deze set was het de tegenstander die Salvo de rest van de 
wedstrijd in de houtgreep nam. De meiden konden niet meer onder de druk 
van SAS uit komen en liepen voortdurend achter de feiten aan. De tegen-
stander domineerde en Salvo wist slechts wat individuele successen te boe-
ken. In de volgende sets kwam het team niet meer boven de 16 punten uit. 
Deze wedstrijd was een goed leermoment voor de jonge ploeg. De meiden 
vergaten zich op te trekken aan de tegenstander en lieten zich imponeren 
waardoor de eigen kwaliteiten niet meer goed gebruikt werden. Zaterdag 1 
november speelt het team tegen Omniworld uit Almere.

Salvobeloften 
krijgen volleyb alles

 
De reis naar U ithoorn zal de Salvomeiden nog lang heugen. Met een 
ruime 4-0 nederlaag moest de thuisreis gemaakt worden in de weten-

schap dat dit team een maatje te groot bleek.

Klaverjassen 
bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 24 okto-
ber kunt u weer klaverjassen bij 
SVM. In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem in 
Maartensdijk bent u van harte wel-
kom. Het klaverjassen begint om 
20.00 uur en meedoen kost 3 euro. 
Er is ook een loterij, voor € 0,25 
kunt u een lot kopen.



Renovatieplan 
Wooncomplex De A kker

H et wooncomplex De A kker, gelegen aan de Soestdijkseweg Zuid in De 
Bilt, is al enkele jaren toe aan renovatie. H et bestuur van de A kker heeft 

plannen ontwikkeld voor uitbreiding en renovatie van het 
oudere deel van de serviceflat aan de zijde van de Groenekanseweg.

Inloopavond
Op 28 oktober aanstaande vindt een inloopavond plaats voor direct omwonen-
den van de uit te breiden locatie aan de Groenekanseweg. De gemeente en de 
initiatiefnemer verzorgen een korte presentatie. Hierin wordt een toelichting 
gegeven op de door het bestuur van De Akker voorgestelde ontwikkeling, de 
gemeentelijke randvoorwaarden hierbij en het voorlopig ontwerp van de door 
het bestuur van De Akker ingeschakelde architect. Omwonenden kunnen ter 
plaatse mondeling en na afloop schriftelijk hun ideeë n omtrent de voorgestel-
de ontwikkeling kenbaar maken bij het college. De reacties neemt het college 
mee in het voorstel aan de gemeenteraad. 
De inloopavond vindt plaats op 28 oktober van 20.00 uur tot circa 21:30 uur 
in de foye r van De Akker, Soestdijkseweg Zuid 87 in De Bilt. 
Voor vragen of informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de 
gemeentelijk projectleider Lennard Elsman op ( 030)  228 96 02 of een email 
sturen naar elsmanl@debilt.nl. Meer 
informatie vindt u op www.debilt.nl.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

A anvragen om vergunning 
( artikel 41 Woningwet)
Reguliere bouwaanvraag
•  Hollandsche Rading, Spoorlaan 

59, vergroten woning.
Lichte bouwaanvraag
•  Hollandsche Rading, Charles 

Wedepohllaan 55, plaatsen dak-
licht.

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

Verleende bouwvergunning
•  Hollandsche Rading, Charles 

Weddepohllaan 36, plaatsen dak-
kapel voorzijde ( 16-10-2008) ;

•  Maartensdijk, Koningin Juliana-
laan 5 3, plaatsen dakopbouw, ( 18-
10-2008) ;

•  Maartensdijk, Prinses Marijkel-
aan 63, uitbreiden woning ( 14-
10-2008) ;

Verleende sloopvergunning 
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 

402, sloop achterste bouwblok 
( 15- 10-2008) .

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 bouwinformatie of ter 
inzage liggende stukken inzien? 
Maak dan een afspraak met de 
afdeling Vergunningen en Toe-

zicht  op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdagen van 
15.00 – 19.00 uur is de afdeling 
alleen op afspraak open via tele-
foonnummer ( 030)  228 94 11. 
Voor ter inzage liggende stuk-
ken en overige informatie ( geen 
bestemmingsplan)  kunt u zonder 
afspraak op bovengenoemde ope-
ningstijden bij ons langskomen. 

Openbare kennisgeving kapvergun-
ning

Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Bilt 
heeft op basis van artikel 4.3.2. 
van de Algemene plaatselijke ver-
ordening 2007 t/ m 2e wijziging 
gemeente De Bilt een kapvergun-
ning verleend voor:

Maartensdijk:
•  1 blauwe atlasceder, Prinsenlaan 1 

( 15- 10-2008) ;    
•  1 inlandse eik, Havikskruid t.h.v. 

nr. 5 Gemeente Herplant ( 15- 10-
2008) .

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
( de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning) , ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer ( 030)  228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kunnen 
binnen zes weken na de verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

Beleid en Strategie

Werkprogramma van de N ota 
Economisch Beleid vastgesteld
Op 7 oktober 2008 heeft het college 
van burgemeester en wethouders 
van De Bilt het werkprogramma 
van de Nota Economisch Beleid 
vastgesteld. De nota is in maart van 
dit jaar vastgesteld door de gemeen-
teraad. In het werkprogramma licht 
het college de actiepunten uit het 
economisch beleid toe. Met het 
werkprogramma wil de gemeente 
samen met Biltse ondernemers en 
partijen als Bestuur Regio Utrecht 
en de Kamer van Koophandel zor-
gen voor een duurzame economi-
sche ontwikkeling. De gewenste 
resultaten zijn onder meer: vitale 
winkelcentra, een betere bereik-
baarheid, het versterken van de 
sector life science ( instellingen en 
bedrijven als RIVM en KNMI) en 

moderne bedrijventerreinen. Het 
werkprogramma en de nota kunt 
u inzien op het gemeentehuis en 
vinden op de website www.debilt.
nl. Ook kunt u eventueel een schrif-
telijk exemplaar krijgen. 

Voor vragen of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met dhr. Paul 
Smit, tel. ( 030)  228 94 39, e-mail: 
smitp@debilt.nl. 

Financië n

Gemeente De Bilt heeft geen geld 
uitstaan bij risicovolle instellin-
gen

De afgelopen tijd zijn er nogal wat 
berichten geweest over overheids-
instellingen die in de problemen 
zijn gekomen omdat zij geld had-
den uitstaan bij IJslandse banken 
of andere financië le instellingen die 
door de financië le crisis niet meer 
aan hun betaalverplichtingen kun-
nen voldoen. In dat verband laat het 
college van B&W van de gemeente 
De Bilt weten dat zij geen geld heb-
ben uitstaan bij risicovolle instel-
lingen. 

Algemene Plaatselijk Verordening 
(APV)

Vuurwerkverkoopvergunning
Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat is afge-
geven:
de beschikking op de aanvraag om 
een vuurwerkverkoopvergunning 
ingevolge artikel 2.7.2, lid 3 van 
de APV betreffende:
•  Van den Akker Techniek, Oude 

Brandenburgerweg 45- 47, Biltho-
ven;

•  Deco Home Jochem, Hessenweg 
154, De Bilt;

•  EuropaTuin, Universiteitsweg 2, 
De Bilt;

•  Fa. van der Neut, Groenekanse-
weg 5–13, Groenekan.

•  GroenRijk Hollandsche Rading, 
Tolakkerweg 138, Hollandsche 
Rading.

Het betreft de verkoop van consu-
mentenvuurwerk tijdens de aan-
gewezen verkoopdagen 29, 30 en 
31 december 2008.  

Voor inlichtingen kunt u contact 
opnemen met de heer B. Drenth, 
afdeling Vergunningen en Toezicht, 
tel.nr. ( 030)  228 96 12.

Belanghebbenden die door deze 
vuurwerkverkoopvergunningen 
rechtstreeks in hun belang zijn 
getroffen, kunnen van 23 okto-
ber tot en met 3 december 2008  
een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-

houders van de gemeente De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleen-
de vergunningen gebruik worden 
gemaakt. Wilt u dat 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.

Verkeer

Geslotenverklaring Westbroek 
gaat op 23 oktober in
De borden waren alvast geplaatst, 
maar weggedraaid van de weg, 
zodat ze nog niet in werking waren. 
Dit in afwachting van het college-
besluit van 14 oktober jongstleden. 
Op 23 oktober 2008 worden de bor-
den bijgedraaid en gaat de gesloten-
verklaring van de Korssesteeg in.

Op 22 juli 2008 heeft het college 
een beleidsregel vastgesteld voor 
de ontheffingverlening. Een aan-
tal patië nten dat afhankelijk is van 
medische zorg in Westbroek en een 
aantal bedrijven gaf echter aan zich 
niet in deze beleidsregel te kunnen 
vinden. Voor het college is dit aan-
leiding geweest om het volgende te 
besluiten:

1)   patië nten die in Westbroek medi-
sche zorg ontvangen kunnen 
een ontheffing krijgen. Een arts 

beoordeelt welke patië nten voor 
een ontheffing in aanmerking 
komen en informeert deze patië n-
ten per brief. Met deze brief kan 
de patië nt bij de gemeente een 
ontheffing aanvragen.

2)   bij wijze van proef wordt een 
mandaat verleend aan drie 
bedrijven voor het verlenen van 
ontheffingen aan hun klanten. 
Deze drie bedrijven ontvangen 
van de gemeente een blanco ont-
heffing, waar zij zelf een datum 
en kenteken ( van de auto van 
de klant)  op invullen en een 
bedrijfsstempel en handtekening 
op zetten. De drie bedrijven zor-
gen zelf dat de ontheffing bij de 
klant terecht komt en houdt bij 
hoeveel klanten naar hun bedrijf 
komen. Zo kunnen de effecten 
van de geslotenverklaring op de 
bedrijfsvoering van die bedrij-
ven worden gemeten. De proef 
heeft een doorlooptijd van onge-
veer drie maanden en wordt naar 
verwachting in de derde week 
van januari afgerond.

Bij evaluatie van de geslotenver-
klaring, wordt naar aanleiding van 
de uitkomsten van de proef ook 
gekeken naar de effecten op de 
bereikbaarheid van de bedrijven.

Voor meer informatie:
Kunt u contact opnemen met de 
heer M.J. Wiegant.
Tel. ( 030)  228 91 99, of e-mail 
wiegantm@debilt.nl

B ilthoven, 22 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 U trecht, T 0800 02 25  5 10 ( 24 uur 
per dag bereikbaar) .

Werk in uitvoering

De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:
•  Bilthoven: vervangen riolering Bachplein/Beethovenlaan: tot eind oktober 2008;
•  De Bilt: wegwerkzaamheden Waterweg 1e fase: tot half december 2008;
•  De Bilt: asfalteren en afsluiten kruising Looydijk/Waterweg: 

tot 31 oktober 2008;
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalig gemeentewerf Maartensdijk.

Vergunningen en Toezicht 
Openbare kennisgeving 

kapvergunningen

Beleid en Strategie

Financiën

Algemene Plaatselijke 
Verordening

Verkeer

V ervolg op pagina 9
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De raad van de gemeente De Bilt 
vergadert op donderdag 23 okto-
ber 2008  aanvang 20.00 uur in de 

nieuwe raadzaal van het gemeente-
huis te Bilthoven. Deze vergadering 
is openbaar. 

Voor een compleet overzicht van 
de agendapunten kunt u kijken op 
www.debilt.nl. 

De raad van De Bilt nodigt omwo-
nenden van het terrein Larenstein uit 
om met de raad in gesprek te gaan 
over het incident dat zich op 7 juli jl. 
bij de bunker voordeed en het hier-
over uitgebrachte C OT rapport. 
In de commissievergadering Burger 
& Bestuur van 2 oktober jl. over het 
C OT- rapport inzake het bunkerin-
cident gaven een aantal insprekers 
aan teleurgesteld te zijn omdat zij die 
avond niet met raadsleden in gesprek 
konden gaan. De gemeenteraad van 

De Bilt wil die mogelijkheid alsnog 
bieden.
De raad nodigt voornoemde inspre-
kers bij de commissie d.d. 2 oktober 
jl. en mogelijk andere belangstellen-
den uit voor een ronde tafel gesprek 
op woensdag 22 oktober om 20.00 
uur in het H.F. Witte C entrum, Henri 
Dunantplein 4 te De Bilt. Het gesprek 
zal geleid worden door mevrouw 
C .M. van Brenk-van Barneveld. Van 
het rondetafelgesprek wordt een ver-
slag gemaakt. 

Raadsfracties hebben op deze wijze 
voldoende gelegenheid om de reac-
ties van de bewoners bij hun stand-
puntbepaling te betrekken en mee 
te nemen bij de bespreking van het 
C OT-rapport tijdens de buitengewo-
ne raadsvergadering van 30 oktober 
2008.

U  kunt zich voor het rondetafelge-
sprek aanmelden bij de raadsgriffie 
via raadsgriffie@debilt.nl of via tele-
foonnummer ( 030)  228 91 64. 

Raad vergadert op donderdag 23 oktober

Rondetafelgesprek gemeenteraad De Bilt met 
betrekking tot incident bunker terrein Larenstein

A genda
1.  Vaststelling agenda raad
2.  C OT rapport “ De bunker van Bilthoven” , evaluatie 

van de gebeurtenissen rondom de sloop van een 
bunker in Bilthoven.

3.  Sluiting

Toelichting:
Er bestaat in deze vergadering geen spreekrecht. Op 
grond van het Reglement van orde voor de vergaderin-

gen van de gemeenteraad bestaat er geen spreekrecht ten 
aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een 
commissievergadering gesproken kon worden. Dit geldt 
met betrekking tot het onder 2 geagendeerde onderwerp. 
Het C OT rapport is besproken in de bijzondere commis-
sievergadering Burger & Bestuur van 2 oktober 2008.

De raadsagenda en het achterliggende C OT rapport zijn 
via de gemeentelijke website www.debilt.nl te raadple-
gen.

Buitengewone raadsvergadering 
op donderdag 30 oktober

De buitengewone raadsvergadering is op donderdag 30 oktober 2008 vanaf 20.00 uur in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis te Bilthoven. Deze vergadering is openbaar.

P raat mee over het dorpshuis 
in Westbroek op 28 oktober!

De bewoners van Westbroek zijn van harte uitgenodigd op 28 oktober van 
19.30 tot 21.30 in het dorpshuis te Westbroek. Op die avond organiseert 
de gemeente een avond om van iedereen te horen wat er nodig is om het 
dorpshuis in Westbroek ook in de toekomst aantrekkelijk en bruikbaar te 
houden. 

De gemeente De Bilt vindt het belangrijk dat de leefbaarheid in Westbroek 
op peil blijft, ook in de toekomst. Eé n van de voorzieningen die daarbij een 
grote rol speelt, is het dorpshuis. Om dit geschikt te houden voor toekom-
stige ontwikkelingen, hebben de gemeente en de provincie U trecht samen 
besloten om een onderzoek te laten doen naar de toekomstmogelijkheden 
van het dorpshuis. 

Heeft u nog vragen over het onderzoek of de avond over het dorpshuis, 
neemt u dan contact op met Marianne van Ammers van de gemeente De 
Bilt, tel. ( 030)  228 94 25, e-mail ammersm@debilt.nl.

Sport Mee!  N ieuws:
Sportverenigingen aan de slag met vrijwilligers

Om verenigingen te adviseren over vrijwil-
ligersbeleid, organiseert Sport Mee!  De Bilt 
in samenwerking met de Biltse Sportfederatie 
en Sportservice Midden Nederland, een net-
werkbijeenkomst ‘Vrijwilligers in de sport-
vereniging’. Deze bijeenkomst vindt plaats 
op 30 oktober vanaf 19.45 uur in de oude 
raadzaal van gemeentehuis “ Jagtlust” , Soest-
dijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.

Het doel van de bijeenkomst is kennisuitwisseling tussen Biltse sportver-
enigingen. Hockeyve reniging SC HC , Judokan en Korfbalvereniging Nova 
vertellen u over hoe zij hun vrijwilligersbeleid hebben georganiseerd. 
Daarna zal vanuit Sportservice Midden Nederland een toelichting worden 
gegeven op vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging en de mogelijk-
heden van ondersteuning op dit gebied door Sport Mee!  De Bilt. Door deze 
interactieve avond hopen we ook uw vereniging ideeë n te geven om in te 
spelen op het thema ‘vrijwilligers in uw sportvereniging’.
 
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Wel dient u zich van te voren aan 
te melden bij sportconsulente Marijn van de Meulengraaf, 06-13 66 27 78 
of info@sportmeedebilt.nl.
 
Geï nteresseerd in een ander thema dat speelt binnen uw vereniging?  Of wilt 
u informatie over combinatiefuncties, verenigingsmanagers of jeugdige 
vrijwilligers?  Kom dan naar het Provinciaal Sportcongres op 20 oktober 
of neem deel aan Sportservice on Tour. Voor meer informatie over deze 
bijeenkomsten kijk op www.sportservicedesk.nl. 

Deze campagne houdt in dat gemeen-
te, politie, Openbaar Ministerie en 
bewoners er alles aan gaan doen 
om het aantal woninginbraken in de 
gemeente De Bilt terug te dringen. 
De plekken in de gemeente waar 
de meeste inbraken plaatsvinden 
( hotspots)  krijgen extra aandacht van 
de politie. Ook start er een publieks-
campagne om u erop te wijzen wat 
u zelf kunt doen om inbraak in uw 
woning te voorkomen. De tips kunt 
u nalezen op onze website: www.
debilt.nl

U it onderzoek blijk dat 90%  van de 
woninginbraken een gelegenheidsin-
braak is. Met voorzorgsmaatregelen 
is de kans op woninginbraak fors te 
verminderen. Een woning die vol-
doet aan het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen, heeft 95%  minder risico op 

inbraak. De gemeente en de politie 
willen u er daarom op wijzen wat 
u zelf kunt doen. De belangrijkste 
tips uit de campagne zijn: Zorg voor 
goede sloten; Vraag altijd om legi-
timatie; Zorg voor goede buitenver-
lichting; Zet waardevolle spullen niet 
in het zicht en Meld vakantie aan uw 
buren. 

Op www.politiekeurmerk.nl vindt u 
meer informatie over inbraakpreven-
tie en adressen van keurmerk-erkende 
bedrijven in uw regio. Deze bedrijven 
kunnen u advies geven en helpen uw 
woning beter te beveiligen.  

Bij verdachte situatie 112 bellen
Als u getuige bent van een verdachte 
situatie of een woninginbraak, neem 
dan direct via het alarmnummer 112 
contact op met de politie. Let op het 
signalement van de verdachte perso-
nen en op kenmerken van eventuele 
vervoersmiddelen, zoals merk, type , 
kleur en het kenteken. U w informatie 
kan cruciaal zijn voor de opsporing 
en aanhouding van de verdachte( n) . 
Niet spoedeisende informatie kunt u 
doorgeven via het algemene nummer 
0900-8844 of Meld Misdaad anoniem 
0800-7000.

Start campagne 
“H oud de dief… buiten de deur! ”

Vanaf 20 oktober is de gemeente De Bilt in samenwerking met de politie gestart met de campagne 
" H oud de dief… buiten de deur! "

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. Alleen voor 
de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, waarbij in ieder 
geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. Volledige vermelding van de 
bekendmakingen voor de kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/
BC en op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.

P vdA  en A merikaanse 
Verkiezingen

Op 4 november a.s. organiseert de 
PvdA de Bilt-Maartensdijk een open 
thema-avond over de Amerikaanse ver-
kiezingen. De avond vindt plaats in het 
H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 
4 in de Bilt. Ook niet leden zijn van 
harte welkom.
Op 4 november om 6.00 uur Neder-
landse tijd ( 0.00 uur plaatselijke tijd)  
openen in New Hampshire de eerste stemlokalen. Tijdens de bijeenkomst in 
De Bilt zijn er nog geen uitslagen, maar wel actuele polls en voorspellingen. 
Met behulp van C NN en internet probeert men een beeld te krijgen van 
de actuele ontwikkelingen. Met filmpjes van Y ou Tube en de stemwijzer 
verdiept men zich in de opvattingen van beide kandidaten over een aantal 
actuele onderwerpen en wordt er ook naar de campagne gekeken.

Geï nteresseerden in de Amerikaanse verkiezingen, die daarover aan de 
hand van actuele beelden in gesprek willen zijn vanaf 20.00 uur van harte 
welkom. 



uur. Affiniteit met computer 
vereist. Tel. Wilma de Brauw 
0346-214011

Studente is op zoek naar 
OPPASADRES voor overdag 
of ’s avonds!  Tel. 0346-213921

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

Ontspan door MASSAGE. 
Indiase hoofd-, nek-, arm- en 
rugmassage op een gewone en/
of ( massage) stoel met de kle-
ding aan. Of algehele bankmas-
sage. Bel: Heleen Kaldenbach 
0346 213683

Oktober!  prima maand voor 
een nieuw kapsel!
Kom dus naar BETTY ' S 
C ORNER!
Bel voor een afspraak: 
06-33722022
Zorg voor uw haar!

T E N N I S C E N T R U M 
Groenekan zoekt horeca-mede-
werkers voor het weekend en 
doordeweeks overdag. Bel met 
Kees Overvest ( 06-5 1269772)  
voor meer informatie.

Gezocht stalling voor camper 
in Westbroek afm. 7.10x2.30 
mtr. 3.15  mtr. hoog makkelijk 
toegankelijk. Liefst overdekt. 
Tel. 0346-280377

C hauffeur gevraagd om af en 
toe een oude dame te vervoe-
ren. Naar winkel, ziekenhuis en 
dergelijke. Tel. 0346-211635

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

SAX OFOON en KLARINET 
privé  les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, t: 065 5 891237

Gratis af te halen!  
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel 06-5 475 35 16

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

GARAGEVERKOOP t.b.v. 
Polen op zaterdag 1 nov. 
van 10.00 tot 15 .00 uur. 
Achterweteringseweg 5 0, 
M’dijk.

F IETS SERVICE CEN TRU M MA A RTEN  V. DIJ K
GRU TTOLA A N  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.

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

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

Smit Technische Installatie Hollandsche Rading. Elektronische 
inbraakbeveiliging ing. huisautomatisering. Ledverlichting v. 
huis en tuin. Elektro, data. Bel 06-5 05 5 5 387

Mindfulness cursus. Rust ruimte en aandacht creë ren in je 
leven. Info: Tine Bouwman, 035 -5 771022. www.mindfulnes-
sleven.nl

Zat 25  oktober organiseert De Verzamelaar afd. A mersfoort 
een dagverzamelbeurs in de Openhof, Vogelplein 1 A’foort. 
De beurs is van 10-16 uur. Naast de munten, postzegels, tel-, 
ansichtkaarten, sigarenbanden, winkelwagenmuntjes etc zijn er 
ook stands met fotografica art., mineralen en sieraden van ( half)
edelstenen. Tevens is er ook een theezakjesruilbeurs. Voor info 
kunt u bellen met Dhr. J. Rozier. Tel. 0346-211038.
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TRAPLIFT trap m. 2 kw. 
0,86x2,19 hoog 2,8m. 
Maartensdijk, Distelvink 9 te 
bevragen 0318-637697. ( Ede)

Schommelwieg van hout met 
hemeltjesmatras atc. € 25 ,-. Tel. 
0346-211738

Schoenmakersleest plus Houten 
schoenvormen. € 7,5 0. Tel. 
0346-211738

Konijnenhok wit-groen. € 30,-. 
Een jongen crossfiets 8-10 jaar. 
€3 0,-. Tel. 0346-213686

Klimrek met glijbaan van Little 
tikes. Kan buiten blijven staan 
in de winter. € 5 0,-. Tel 0346-
214322. Na 20.00 uur

Lectuurbak lichteiken. € 15 ,-. 
Eiken naaibox op pootjes uit-
schuifbaar. € 15 ,-. Tel. 0346-
21235 2

Nieuwe kanariekooi met toebe-
horen. € 25 ,-. Tel. 0346-211870

Samsung televisie 5 0 cm. € 5 0,-
. Tel. 0346-213715

2 houten tafeltjes 1 63x33x40. 
1 Rond 5 3x35  cm. Beide met 2 
tableau. € 10,- p.s. samen € 15 ,-. 
Tel. 0346-212492

Kamerplant sansevieria laag. 
€ 2,5 0. “ Banarama”  pot br. 
23 cm. gehele hoogte 5 0 cm. 
€2 ,5 0. Tel. 0346-212492

1 Stuurtas ( fiets)  +  bevestiging 
+  kaartleesm. AGU  zw. Z.g.a.n. 
€8 ,5 0 p.s. Tel. 0346-212492

Aangeboden 2 zw/ w katers van 
11 weken voor een goed tehuis. 
€1 5 ,- p.s. Tel. 0346-2825 16

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. Tel. 0346-
2815 5 8

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.

BABY C OMPANY .NL zoekt 
( i n p a k ) m e d e w e r k ( s t ) e r . 
Donderdag van 13.00-15 .00 

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
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

P ersoneel aangeboden

P ersoneel gevraagd

Diversen 

Te koop gevraagd

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

Spelletjesmiddag Sojos
Op de woensdag 22 oktober zijn alle basisschool-
kinderen vanaf 6 jaar weer welkom op de twee-
wekelijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. 
Er wordt uiteraard weer een superleuk programma 
aangeboden door Hassan en zijn enthousiaste vrij-
willigers. Je gaat namelijk enge dingen maken voor 
de Halloween party van a.s. vrijdag. Deelname aan 
de middag van 14.00 tot 16.00 uur is gratis. Op 
woensdag 5 nov. is de erop volgende spelletjesmid-
dag.

Sportbus 
Aanstaande donderdag 23 oktober zal de sportbus 
van ‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neer-
strijken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan 
tussen 15.15 uur en 17.00 uur. De sportbus bevat 
allerlei spelmaterialen die door de kinderen en de 
oudere jeugd gratis en onder begeleiding van vrij-
willigers gebruikt kunnen worden.

Kids Only ‘ H alloween’  Disco 
Aanstaande vrijdag 24 oktober is er weer een Kids 
Only Disco avond in Sojos. Het thema van deze 
avond zal zijn ‘Halloween’, dus zorg dat je er 
eng uitziet deze avond. 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 
vrijdag 14 november is de erop volgende Kids Only 
Disco. 

Zaterdag geen inloop
Op zaterdag 25 oktober is er ’s avonds geen inloop 
in Sojos i.v.m. verhuur.

Dat wil ik ‘ effe’  kwijt…
 
Op vrijdag 17 oktober jl. ging ik ’s ochtends om 
06.15 uur naar mijn werk. Mijn auto - een Seat 
Leon Topsport met het kenteken 28-JS-ZG - stond 
naast ons huis in de carport geparkeerd met de 
voorzijde van de weg af. Bij thuiskomst om 18.00 
uur was hij verdwenen.
Bij navraag bleek hij om 15.00 uur al weg te zijn.

Heeft iemand vrijdag 17 oktober jl. misschien iets 
gezien van mijn auto?  Dit alles op de Prinses Marij-
kelaan tegen over Dijckstate en de ingang naar de 
parkeerplaats.
Het meest erge is, dat er op je eigen terrein mensen 
gewoon spullen van je ontvreemden.
 
Ria B os - van I mpelen, Maartensdijk Limerick

Biltpop opent nieuw seizoen
Het nieuwe seizoen van Biltpop gaat weer beginnen en Biltpop opent dit op 
een speciale manier. Tijdens de kick-off avond zullen zanger Robin, rappers 
Skavaclik, DJ Richard en anderen optreden om alvast een indruk te geven wat 
je van Biltpop kunt verwachten in het nieuwe seizoen. Het wordt weer een druk 
seizoen met de projecten ‘De Grote U trechtse Live Prijs’, de regionale band-
wedstijd en ‘Searching for Talent’, de grootste talentenjacht van De Bilt.
Wil jij hier ook bij zijn? !  Kom dan op zaterdag 25 oktober vanaf 20.00 uur naar 
het Jongeren Activiteiten C entrum W4 in De Bilt!  Toegang is 1 euro

Meer informatie: www.biltpop.nl, info@biltpop.nl of 030-2201702

De bevers van Scouting Agger Martini vermaakten zich zaterdag 1 1 oktober 
jl. prima bij kinderboerderij O tterspoor in Maarssenbroek. De bevers willen 
graag nog een aantal vriendjes en vriendinnetjes erbij, de groep is erg klein. 
W anneer je 5 of 6 jaar bent en het lijkt je leuk om een keer mee te doen op 
zaterdagmiddag bel dan J osé  L am, tel. 0346 21 1514.

De grote oeverspin en lijsters die zingen

het Bert Bospad biedt al dat soort dingen

maar kijk heel goed uit

want als de oeverspin spuit

kan het gif je lichaam indringen

G uus G eebel
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Tweemaal Zes startte de wedstrijd 
met Maik van Kouterik in de basis, op 
de plek van de geschorste Bart Drost. 
Nawal Legouit opende met een kort 
schot de score voor Tweemaal Zes. 
Het was echter Rodenburg dat licht 
het initiatief wist te pakken. Twee-
maal Zes speelde aanvallend met 
wisselend succes. Goede aanvallen 
werden afgewisseld met rommelige 
aanvallen, waarbij er zo nu en dan 
slordig werd omgesprongen met het 
balbezit en kansen werden gemist. 
Rodenburg kon in de eerste helft een 
gaatje slaan van twee punten ( 5- 7) . 
Toch wist Tweemaal Zes dit verschil 
voor de rust nog ongedaan te maken. 
Via 7-7 werd er vlak voor het rust-
signaal door C arlijn Vos een schot 
gescoord:8-7. 

De tweede helft werd eigenlijk een 
gelijk spelbeeld vertoond. Twee ploe-
gen die bij vlagen goede dingen lieten 
zien, maar over het algemeen snel de 
bal verloren in de eigen aanval. De 
score bleef nagenoeg gelijk oplopen, 
zonder dat er echt een gat werd gesla-
gen. Via 10-10 was het Rodenburg 
dat een kwartier voor tijd de wedstrijd 
naar zich leek toe te trekken door tot 
tweemaal toe een gaatje van twee 
punten te pakken, waarbij Rodenburg 
ook nog een strafworp had gemist. 

Twee minuten voor tijd leek de 
wedstrijd bij 13-15 gespeeld. Twee-
maal Zes scoorde weliswaar 14-15, 
maar met nog dertig seconden op de 
klok ging de bal naar de aanval van 
Rodenburg. Echter, daar werd balver-

lies geleden en met een hoge lange 
pass werd de bal voor de laatste keer 
naar de aanval gedirigeerd. Wouter 
van Brenk wilde de bal vangen, maar 
werd daarbij aan de middenlijn in 
de rug gesprongen. De arbiter gaf 
resoluut een strafworp en deze werd 
door hem benut. De arbiter floot ver-
volgens direct voor het eindsignaal. 
Na een tumultueus slot eindigde de 
wedstrijd zodoende in 15- 15. 

Komend weekend speelt Tweemaal 
Zes de eerste returnwedstrijd in Wor-
mer tegen Groen Geel. Deze wed-
strijd zal tevens de laatste zijn voor-
dat het zaalseizoen zal beginnen. In 
de thuiswedstrijd wist Tweemaal Zes 
met 13-10 te winnen van Groen Geel. 
Aanvang: 15.30 uur. 

TZ pakt punt in slotseconden 
Vorige week werd er door Tweemaal Zes in de laatste minuut verloren van Mid F rys lân . Mede daarom was 

het in de zevende speelronde zaak om punten te behalen, zodat er bovenin in de overgangsklasse C 
meegedraaid kan worden. Tegenstander was Rodenburg uit het Groningse Leek. 

Twee ploegen die bij vlagen goede dingen lieten zien, maar over het algemeen 
snel de bal verloren in de eigen aanval. ( foto P aul Meerstadt)

In Manchester werd het Nederlands 
ID-voetbalteam voor de derde ach-
tereenvolgende keer Europees Kam-
pioen. De formatie van de Purme-
rendse bondscoach René  Bouma wist 
onlangs gastheer Engeland met 3-1 
te verslaan. ' Dit is het beste team tot 
nu toe. Kwalitatief misschien niet zo 
sterk als tijdens het WK twee jaar 
geleden, maar de teamgeest is volop 
aanwezig. De groep stond voorop 
en niet het individu' , aldus de trotse 
coach.
Al veertien jaar leidt Bouma het natio-
nale ID team, dat uit moeilijk lerende 
voetballers bestaat met een IQ -waar-
de beneden 75. Bouma, van 1980 tot 
en met 1992 werkzaam als consulent 
Gehandicapten Sport bij Sportservice 
Noord-Holland en al jarenlang voet-
baltrainer, werd in 1993 benaderd om 
het Nederlandse ID-team op te rich-
ten. ' Ik mocht de staf samenstellen 
en daarna moest ik een spelersgroep 
bij elkaar zien te krijgen. In eerste 

instantie schreven wij alle G-teams 
in Nederland aan met het verzoek de 
twee beste spelers naar een speciale 
training te sturen.'

Succes
Het team werd gevormd, maar in 2000 
veranderde Bouma zijn strategie. Tij-
dens 4-tegen-4 toernooien in heel 
Nederland mochten de beste leerlin-
gen van MLK-scholen tegen elkaar 
strijden. ' Dat is het begin geweest van 
deze successtory . Wij gingen in 2001 
met een heel jong team naar het EK 
in Polen. De gemiddelde leeftijd was 
17 jaar. Polen was regerend kampi-
oen en toch wisten wij in de finale te 
winnen.'

Twee jaar later was het weer raakt en 
ook onlangs wist het ' andere oranje'  in 
Manchester het Europees Kampioen-
schap in de wacht te slepen. Met het 
derde achtereenvolgende kampioen-
schap op zak, timmeren Bouma en 

zijn staf hard aan de weg. ' Er zijn 
gelukkig heel veel talentvolle spelers. 
De helft van de voetballers uit de 
selectie speelt voor een profclub. 

Gastheer
Daar kleeft wel meteen een nadeel 
aan. ID-voetbal valt onder de Gehan-
dicaptensport en niet onder de KNVB. 
Het is wereldwijd nu eenmaal vastge-
steld, dat iemand met een IQ -waarde 
lager dan 75 verstandelijk gehandi-
capt is. Profclubs zijn minder snel 
geneigd een speler vrij te geven om 
aan een toernooi mee te doen als het 
geen KNVB-toernooi is.'

Gastheer SVM is er trots op dit team 
voor de 2de keer op haar geheel 
gerenoveerde sportpark te mogen 
begroeten. De selectie van het Andere 
Oranje traint ’s middags om 15.00 
uur al op het complex. De wedstrijd 
is mede dankzij sponsoring gratis 
toegankelijk [ HvdB]

SVM belofteteam speelt tegen 
‘ H et andere Oranje’

Woensdag 29 oktober a.s. om 19.00 uur speelt het belofteteam van de Maartensdijkse voetbalclub SVM 
tegen het ’ A ndere Oranje’  op het onlangs gerenoveerde Sportpark van Eck.

Een groep van acht ervaren knots-
hockey ers uit Apeldoorn liet zien 
wat deze hockeyva riant inhoudt. Na 
ontvangst kregen de deelnemers een 
korte uitleg over de spelregels. Ver-
volgens gingen de sporters zelf hoc-
keye n. Na een gezamenlijke warming 
up werd in twee teams voor de over-
winning gestreden. Na afloop was er 
tijd voor napraten onder het genot van 
een hapje en een drankje. ‘Ik zou het 
iedereen boven de vijftig aanraden. 
Het is gewoon hartstikke leuk’, aldus 
een enthousiaste vrouwelijke deel-
neemster.

Meedoen?
SC HC  start op 28 oktober met een 
vaste groep knotshockey op iedere 

dinsdagochtend. Belangstellenden 
kunnen zich melden bij Martine 

Schuur van SC HC  op 06 23083325 
of senioren@schc.nl.

Knotshockey bij SCH C voor 50+
Elf mensen zonder enige hockeye rvaring hebben op dinsdag 7 oktober deelgenomen aan een demonstratie 

knotshockey bij SCH C. Deze sport, waarmee met een grote knots de bal wordt geslagen, is speciaal 
bedoeld voor mensen boven de vijftig jaar. De deelnemers waren zeer te spreken over de sport en gaan 

verder in de hockey groep die op 28 oktober start.

SC HC  start op 28 oktober met een vaste groep knotshockey  op iedere dins-
dagochtend.

U tregse Truus
Ruim een week geleden keek ik bij toeval naar een tv-uitzending van de 
rijdende rechter. Het onderwerp bleek uiterst boeiend. Een lid van een 
U trechtse bridgevereniging was geroye erd vanwege onaangepast gedrag. 
Een boeiende uitzending met een wat onbevredigende afloop. De mevrouw 
in kwestie had zich eigenlijk niet schuldig gemaakt aan kwetsend taalge-
bruik maar ze mocht toch geschorst worden omdat andere leden doorlo-
pend last bleken te hebben van haar aanwezigheid. Het had iets weg van 
een hetze. Eerlijk gezegd ging mijn sym pathie meer uit naar de omstreden 
mevrouw in kwestie dan naar de voorzitter van de U trechtse vereniging 
Stepbridge. Simpelweg omdat deze Truus in mijn ogen betere argumenten 
in huis had en bovendien een nogal ‘U tregse’ manier van praten had. Mijn 
vroegere collega op de sportredactie zou van deze situatie gezegd hebben: 
die vrouw is een echte, geen nagemaakte. Zo is het maar net.
De rijdende rechter had af en toe moeite om een glimlach te onderdrukken 
bij zoveel gedoe. Want laten we even wel zijn: wanneer dit soort situaties 
opgelost moeten worden door juridisch ingrijpen van buitenaf, dan zijn we 
toch echt op de verkeerde weg.
Zelf ben ik intussen al weer twintig jaar lid van een bridgevereniging en 
geklommen tot de A-groep. Derhalve lees ik sinds kort met veel genoegen 
de rubriek in ons blad dat over dit prachtige kaartspel gaat. Ik kwam ooit 
met mijn bridgepartner in aanraking op een avond voor alleenstaanden in 
het Veerhuis in Nieuwegein. Laten we haar voor het gemak Joke noemen, 
want zo heet ze ook. We waren beiden op zoek naar een partner voor het 
leven maar dat is het uiteindelijk niet geworden. Wel hebben we jaren-
lang tegenover elkaar gezeten aan de bridgetafel en ook dat beviel prima. 
Bovendien hebben we gezamenlijk zogenaamde bridgereizen naar Karintie 
in Oostenrijk gemaakt toen de onlangs verongelukte Jorg Haider het daar 
nog niet voor het zeggen had. We zijn intussen maatjes voor het leven 
geworden.
Het is nu anno 2008 en we bridgen nog steeds beiden op dezelfde club en 
hebben intussen ieder een andere levenspartner gevonden. Ook wij hebben 
onze problemen moeten oplossen in de afgelopen jaren maar daar is nooit 
een rijdende rechter aan te pas gekomen. Sterker: we hebben het gevoel 
dat de magere jaren definitief achter ons liggen en dat we tegenwoordig 
onze zegeningen mogen tellen. Niet alleen vanwege onze huidige relaties 
maar ook omdat we tegenwoordig het kostbare bezit van kleinkinderen 
mogen koesteren. Mocht U  problemen hebben met de buurman of binnen 
uw vereniging ( van welke aard dan ook) , dan raad ik u aan om de rijdende 
rechter niet meteen in te schakelen maar om het gezonde verstand te laten 
zegevieren. Ik heb me op mijn bridgeclub altijd netjes gedragen en nooit 
een standje gekregen van onze voorzitter Bart. Sterker: ik geloof dat hij me 
wel mag!  En dat komt natuurlijk door mijn beschaafde omgangsvormen. 
U trechtse ' Truus'  mag wel een avondje komen stalken op mijn bridgeclub 
om te zien hoe het ook kan.

Hans van E chtelt

10de Open bridgedrive De Bilt
Alweer voor de 10de keer is er het Open Kampioenschap Bridge in De Bilt; 
dit keer  op vrijdag 21 november 2008 in het H.F. Witte C entrum te De Bilt, 
Henri Dunantplein 4. De start is om 19.30 uur is en de zaal gaat om 19.00 
uur open. Er zijn diverse prijzen in natura te winnen met o.a. de wisselbeker 
voor het hoogst eindigende paar. Er is een maximaal aantal deelnemers van 
64 paren. De kosten zijn 8,50 euro per paar. Het aanmelden kan per e.mail: 
vogelaar.m@planet.nl met vermelding van volledige namen van beide spe-
lers, adres en telefoonnummer. Wanneer men lid is van een club, dan ook 
s.v.p. de clubnaam en speelsterkte A, B of C  opgegeven. Meer informatie 
kan je inwinnen bij Bert Nijdam, tel. 030 2250172 of Marië tte Vogelaar, 
tel. 030 6062137. De inschrijving is definitief, wanneer het inschrijfgeld 
vóór  14 november op giro 1754236 t.n.v. M.G.E. Vogelaar te Bilthoven is 
overgemaakt. De organisatie is in handen van leden van de verenigingen 
BC .Bilthoven, BC .Dombridge, BC .Maartensdijk, BC .C oncordia-86 en 
BC .De Kwinkslag.



Het doet Nico Jansen pijn dat gemaak-
te plannen van de werkgroep abrupt 
terzijde worden geschoven. ‘We zijn 
de afgelopen jaren verschillende 
mogelijkheden gaan onderzoeken om 
met de burgers in gesprek te geraken. 
Dat werd uiteindelijk het ( P) raad( s)
huis, omdat dit het best functioneer-
de. Nico Jansen ziet de grote partijen 
in de raad de macht steeds meer naar 
zich toetrekken. ‘Die hebben ook het 
initiatief genomen om de commissies 
op te heffen. Kleine fracties komen 
daardoor nog nauwelijks aan bod. In 
het seniorenconvent, waarin de frac-
ties van de raad zitting hebben, kun-
nen de grote fracties door de gewogen 
stemmen de agenda bepalen.’ 

Kleine fracties
Nu veel commissies worden opge-
heven is het voor Nico Jansen niet 
duidelijk wat er terugkomt.’Het seni-
orenconvent gaat bepalen of er iets 
moet gebeuren en geeft de griffier 
dan de opdracht om bijvoorbeeld een 
( P) raad( s) huis te organiseren. In feite 
zijn het dus de grote fracties die dat 
bepalen. Ook de samenstelling van 
het Presidium, dat Agendacommissie 
gaat heten, wordt gewijzigd. De ver-
tegenwoordigers van de kleinere frac-
ties zijn daaruit verdwenen. Jansen 
merkt dat het voor de kleinere fracties 
steeds moeilijker wordt. Hij noemt 
als voorbeeld de behandeling van het 
plan voor een nieuw zwembad in de 
commissie Openbare Ruimte. ‘Aan 
het eind van de avond mochten we 
vragen stellen, maar de meerderheid 
kon besluiten die vanwege de tijd 

niet in de vergadering te laten beant-
woorden, maar schriftelijk af te doen. 
Daardoor gaat het zo naar de raads-
vergadering. De meerderheid beslist 
en de rest heeft het nakijken.’

P rogramma
‘Het seniorenconvent wilde al die 
subcommissies niet meer, dus werd 
besloten ze op te heffen. De grif-
fier kreeg de opdracht een nieuwe 
structuur op papier te zetten, die dus 
nu in de raad wordt behandeld. De 
werkgroep C ommunicatie mocht niet 
worden afgebouwd.’ Vooral dat laat-
ste vindt Nico Jansen erg. ‘We heb-
ben geen jaarlijkse verantwoording 
kunnen afleggen, helemaal niets.’ 
De werkgroep C ommunicatie kwam 
maandelijks bijeen en er lagen plan-
nen om drie keer per jaar iets te orga-
niseren. ‘Vanuit de commissie is er 
nooit op aangedrongen om de werk-
groep op te heffen. We hadden juist 
een mooi doel vanwege het 900 jarig 
bestaan van de gemeente. Het laatste 
( P) raad( s) huis in Maartensdijk werd 
goed bezocht. De werkgroep was ook 
met tv-uitzendingen bezig. Er waren 
contacten daarover met het Walter 
Maashuis, RTV De Bilt en plaatselij-
ke politiek verslaggevers. De VPRO 
wilde een programma over kunst in 
de gemeente opnemen. Daarmee kon-
den wij ons landelijk profileren en er 
ook iets mee doen voor onze eigen 
uitzendingen.’ 

Vertrouwen
Nico Jansen is erg teleurgesteld. ‘We 
zijn de werkgroep begonnen met de 

bedoeling het vertrouwen van de bur-
ger terug te winnen. Dat heeft het 
college ook hoog in het vaandel staan, 
maar we zien dat er in werkelijkheid 
niets mee gebeurt. We gaan nu niet 
meer optreden als een geheel. Het zijn 
gewoon de grote fracties die bepalen 
wat er gebeurt. Daar win je geen ver-
trouwen bij de burger mee. Wanneer 
je raadsbreed met voorstellen komt 
kun je verder. Op deze manier wordt 
het gepolitiseerd.’ 

Jansen vindt dat juist op het gebied 
van communicatie en herstel van ver-
trouwen een raadsbreed draagvlak 
moet zijn. ‘Zodat alle bewoners zich 
vertegenwoordigd zien.’ Hij vraagt 
zich af wat er gebeurd is met het rap-
port Munniksma. ‘De communicatie 
binnen de gemeente gaat weer een 
stap achteruit’, aldus Nico Jansen. 

Bewoners
D66, SP en C hristenU nie hebben op 
woensdag 22 oktober in het H.F. 
Wittecentrum in De Bilt een bij-
eenkomst voor omwonenden van de 
bunker Larenstein georganiseerd. De 
partijen hebben dit initiatief genomen 
omdat bewoners tijdens de behande-
ling van het C OT-rapport in de com-
missie Burger & Bestuur geen vragen 
mochten stellen. U it gesprekken met 
bewoners bleek dat zij daarover erg 
ontevreden waren. ‘Eigenlijk had de 
werkgroep C ommunicatie de bijeen-
komst moeten organiseren’, zegt Nico 
Jansen wrang. Inmiddels hebben alle 
partijen uit de gemeenteraad zich bij 
dit initiatief aangesloten.
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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

N ico Jan sen betreurt opheffen 
werkgroep Communicatie

door G uus G eebel

In 2004 werd de werkgroep Communicatie opgericht. De werkgroep kreeg als opdracht de communicatie 
tussen gemeenteraadsleden en burgers te verbeteren. Bij de gemeenteraadsvergadering van 23 oktober a.s. 

wordt voorgesteld een aantal commissies, waaronder de werkgroep Communicatie, op te heffen. 
N ico Jan sen ( ChristenU nie)  werd in 2006 voorzitter van de werkgroep. H ij is teleurgesteld 

dat een goedlopende organisatie moet verdwijnen.

G emeenteraadslid N ico J ansen is erg teleurgesteld.

Met de KBO naar Leiden 

De Katholieke Bond voor Ouderen organiseert woensdag 29 oktober een 
bustocht naar Leiden met aansluitend een drie uur durende rondvaart. Het 
vertrek is om 09.30 uur vanuit De Bilt. In Bodegraven is er een tussenstop 
met koffie en gebak. 
In Leiden stapt het gezelschap op een rondvaartboot van Rederij ‘Groene 
Hart C ruises’ voor een 3 uur durende rondvaart. Tijdens de rondvaart zal er 
een driegangen diner geserveerd worden. Na de rondvaart is er gelegenheid 
om nader met Leiden ( geboorteplaats van Rembrandt van Rijn)  kennis te 
maken. 
Ook niet-Ieden zijn van harte welkom. Inlichtingen en aanmeldingen tel. 
030 2287117 of 030 2286483.

Dringend 
collectanten 

gezocht
Voor de komende collecteweek van 
het Diabetesfonds, 26 oktober t/ m 1 
november, is dringend behoefte aan 
een collectant voor de Koningin 
Wilhelminaweg in Groenekan. 

Heeft u nog een uurtje over, neem 
dan contact op met Jan Versteeg, 
0346-211466.

Ext ra lessen filosofie 
in Toutenburg

Vanaf 24 oktober geeft dhr. J. de Graaf vanwege de grote belangstelling 4 
extra lessen ‘Inleiding in de filosofie’ op de vrijdagen 24 oktober, 7 en 21 
november en 5 december 2008. De lessen zijn van 10.00 tot 12.00 uur. De 
kosten bedragen 20 euro ( voor 4 lessen) , inclusief koffie of thee. Informatie 
is te verkrijgen en aanmelding is mogelijk bij de Maartensdijkse vestiging 
van SWO De Zes Kernen De Bilt aan het Maertensplein 96 in Maartensdijk. 
tel. 0346 214161.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woe.
22-10

Woe.
29-10

Do.
23-10

Do.
30-10

9,75

9,50

9,95

Jachtschotel met puree en 
rodekool

Hazenpeper met stoofpeertje 
of gegrillde zalmmoot met 
tapenade van spekjes

Gebakken Yellowfin visfilet 
met citroensaus

     99ct

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Alleen al voor de prijs

Zeeuws
      Oerbrood

Vers uit eigen oven
Nieuw

div. soorten

Nu ter introductie
halve prijs 1,98




