
Kinderen moeten lekker naar bui-
ten, de natuur in. Schooltelevisiepro-
gramma’s willen de kijkertjes daarin 
stimuleren. Dat lijkt voor een tv-
programma een moeilijke opgave. 
Maar wat blijkt... kinderen maak 
je enthousiast voor hun omgeving 
door ze natuurbeelden te laten zien. 
Daarna willen ze er zelf mee aan de 
slag om nóg meer te ontdekken en 
te beleven. Op stap gaan met de hele 
klas is vaak lastig. Maar iemand uit-
nodigen in de klas of contact zoeken 
met enthousiaste natuurliefhebbers of 
dierenverzorgers leidt ook vaak tot 
opmerkelijke resultaten.

Omgeving
Groep 6 van de Maartensdijkse Mar-
tin Luther Kingschool zit altijd aan 
het toestel gekluisterd, wanneer er 
natuurprogramma’s worden uitgezon-
den. Bij het zien van Nieuws uit de 
natuur ontstond het idee dat de kin-
deren in actie zouden kunnen komen 
voor dieren in hun omgeving. Eén 
van de leerlingen Kees Szabó ging 
daar dan ook direct mee aan de slag. 
Hij en zijn klas komen altijd graag 
bij de dierenwei in het park naast de 
school en ze vonden dat het dierenwei 
wel een steuntje in de rug kon gebrui-
ken. De kinderen maakten gedichten 
over dieren en op een ‘kijkavond’ 
onlangs op school werden deze ver-
sierde gedichten te gelde gemaakt. 
Ook deden de kinderen thuis klusjes 
om nog meer geld op te halen. En toen 
er voldoende geld was ging de groep 

naar dierenverzorger Joop Rozier, die 
het geld graag in ontvangst nam.

Annabel
Vrijdag 12 december vertelt Joop 
enthousiast over zijn dierenwei. Al 
ruim 20 jaar zorgt hij voor de ver-
schillende bewoners van deze ‘kijk-
weide’. Een kijkweide is geen kinder-
boerderij en het publiek kan dan ook 
maar alleen vanaf de buitenkant van 
het hek de bewoners bewonderen. ‘Ik 

kon van het geld van de schoolklas 
twee kleine bijzondere schaapjes en 
een haan kopen. Dat kwam goed 
uit, want onlangs was er een schaap 
overleden. Daarom ook kon ik een 
nieuwe Annabel aanschaffen. Het 
andere schaap is naar Kees Szabo 
vernoemd’. 
Afgelopen vrijdag hebben Joop en 
de kinderen van groep 6 de schapen 
los gelaten in de dierenwei. Omdat 
het nog even wennen was voor de 

nieuwkomers mochten maar een paar 
kinderen, waaronder naamgenoot 
Kees samen met Rozier binnen de 
hekken met de aanwinsten kennis 

maken. De dierenwei is door de actie 
van groep zes van de Martin Luther 
Kingschool weer een extra bezoekje 
waard geworden. 
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Aanwinst voor dierenwei
door Henk van de Bunt

‘Nieuws uit de Natuur’ is een schooltelevisieprogramma, waar ook de leerlingen van groep 6 van 
Basisschool Martin Luther King graag naar kijken. Hierdoor geïnspireerd organiseerde de klas allerlei 

acties. Met de opbrengst ervan kon onlangs de levende have van de dierenwei in het park achter 
het scholencomplex worden uitgebreid. 

Joop Rozier vertelt enthousiast over de dieren aan de leerlingen van 
groep 6.

Na een laatste aai van naamgenoot Kees wordt de jongste aanwinst ‘losgelaten’.

Nóg een Vierklank
Zo vlak voor de kerstdagen presenteren wij u een lekkere dikke Vierklank, 
dit keer overigens zonder folder, vol met nieuws, nieuwtjes en wetenswaar-
digheden. Maar vooral ook boordevol goede wensen van ondernemers en 
verenigingen. Mocht u de komende dagen tijd hebben dan nodigen wij u 
van harte uit om oplossingen aan te dragen in een bijzondere moordzaak 
zoals door Kees Pijpers is beschreven op pagina 14 en 15. De gouden tip 
leidt uiteraard tot een beloning! Voor nu wensen wij u fijne kerstdagen en 
volgende week zijn we er met het allerlaatste nummer van 2008.

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

OOK BEZORGSERVICE

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

VUURWERK
VERKOOPTIJDEN 2008

maandag 29 dec.
7:00 - 20:00 uur

dinsdag 30 dec.
7:00 - 20:00 uur

woensdag 31 dec.
7:00 - 18:00 uur

VUURWERKKNALLER.COM

VERKOOPDAGEN:
29 en 30 decmber van 8.00-21.00 uur

Oudjaarsdag 31 december van 8.00-18.00 uur

Vlotte bediening en gratis parkeren

Weteringpad 76, 3762 EN Soest (t.o. Karwei)
Gevestigd in het pand van Autohilhorst.nl

Dorpsbistro Naast de Buren 

Wenst iedereen 
fi jne kerstdagen

Wij zijn gesloten vanaf 24 december-31 december

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

KERSTNACHTDIENST DORPSKERK
DE BILT OM 22.00 UUR

 

Wilt u bekende kerstliederen zingen en het kerstevangelie horen?

Op 24 december 2008 om 22.00 uur is er de jaarlijkse
kerstnachtdienst in de Dorpskerk (Dorpstraat 70 De Bilt)
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Kinderkerstfeest

Veertig kinderen en hun ouders en grootouders vierden jl. zondag het 
traditionele Kinderkerstfeest in de Kapel in Hollandsche Rading. Er werd 
enthousiast gezongen, er was een mooi kerstverhaal en er kon zelf muziek 
gemaakt worden. Na afloop was er warme chocolademelk met ‘bij’- 
behoren en een verrassing om mee naar huis te nemen [ MD] . 
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P .K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

24 december - 22.00 uur
25 december - 9.30 uur

Ds. R. Alkema 
28 december - 9.30 uur
Mevr. A. van Halsema

Kapel Hollandsche R ading
25 december - 11.00 uur

Ds. R. Alkema 
28 december - 11.00 uur
Mevr. A. van Halsema

St. Maartenskerk Maartensdijk
24 december - 19.00 en 22.30 uur

25 december - 10.30 uur
Pastor de Wit

26 december - 14.00 uur
Kindje wiegen tot 16.00 uur

28 december - 10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
25 december - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek, Groenekan
28 december - 10.30 uur

Dhr. A.W. van der Meer, Bilthoven

P .K.N. - Herv. Kerk Groenekan
25 december - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C . Hoogerwerf, Groenekan
28 december - 10.00 uur

Kand. J.A.A. Geerts, U trecht
28 december - 18.30 uur
Kand. K.M. T eeuw, Soest

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
( De Nijepoortschool)

25 december - 10.30 en 18.00 uur
Kand. C . Klok, Rijnsburg
26 december - 10.00 uur
Kand. C . Klok, Rijnsburg

28 december - 10.30 en 18.00 uur
Leesdienst

Ned. Ger. Kerk Westbroek
25 december - 10.00 uur

Ds. J.F . Ezinga
28 december - 10.00 uur

Ds. P. Busstra, Bunschoten
28 december - 18.30 uur

Hr. A. Doornebal, Nieuwegein

P .K.N. - Herv. Kerk Westbroek
25 december - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan
26 december - 10.00 uur

kerstviering zondagschool
28 december - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan
28 december - 18.30 uur

Ds. P.C . van Keulen, Hoogblokland

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

25 december- 9.45 uur
kerstliederen zingen

25 december - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer

25 december - 18.30 uur
Ds. G.J. van den T op, Vorchten

26 december - 9.30 uur
Kerst sing-in

28 december - 10.00 uur
Ds. D.C . F loor, Ede

28 december - 18.30 uur
Ds. L. van Nieuwpoort, Amersfoort
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verz orgde  begrafenis 
of crematie voor alle gez indten

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Kerst bij E vangelische Gemeenschap
Donderdag 25 december a.s. om 10.00 uur viert De Evangelische Gemeen-
schap Bilthoven e.o. haar open Kerstfeest 2008 in de Poolsterschool, Pool-
sterlaan 2 te Bilthoven. Er worden oude bekende en nieuwe kerstliederen 
gezongen en er is een kerstverhaal naast de overige inbreng van velen. 
Belangstellenden zijn hartelijk welkom. T el. inlichtingen 030 6035463 of 
030 2283034.

Oecumenische dienst
Zoals gebruikelijk wordt er op 2de Kerstdag een oecumenische dienst 
gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Gregoriuslaan te Biltho-
ven. Deze dienst begint om 10.00 uur. In deze dienst zullen twee kinderen 
gedoopt worden. Voorgangers zijn pastor Gerard Oostvogel en ds. Koosje 
Vos - Butijn. Het thema van deze dienst is: Verwondering. Muzikale mede-
werking wordt verleend door Vincent C ornelissen, klarinet en Arie van 
Viegen, orgel.

Oud papier 
Hollandsche R ading

Zaterdag 27 december wordt door 
muziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U  wordt vriendelijk ver-
zocht het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Kerstavond in 
Westbroek

 
Door omstandigheden vindt de 
traditionele rondgang van muziek-
vereniging Vriendenkring in West-
broek dit jaar geen doorgang.

Geboren
20 december 2008

Stephanie
Dochter van 

Herman en Aartje de Heus-Rijksen
T olakkerweg 185

Maartensdijk

Geboren
21 december 2008

Annelien
Dochter van 

C ornelis & Elina Kronenburg
Distelvink 20
Maartensdijk

De kerk z at stampvol
door Sy lvia van der L aan

Beierende kerkklokken op een donkere avond vlak voor Kerst lokten 
een ongekend aantal inwoners uit Groenekan naar de kerk aan de 

Groenekanseweg. Op woensdagavond 17 december z at de kerk 
stampvol met mensen, van wie een groot deel de kerk nog nooit 

van binnen had gez ien. 

Aanleiding voor deze toeloop was de Volkskerstzang, die andere jaren plaats-
vond in het kerkje van Blauwkapel. U niek was niet alleen de andere locatie, 
maar ook de samenwerking tussen de Hervormde Boskapel van dominee 
Pannekoek en de Hervormde PKN-gemeente Blauwkapel-Groenekan van 
dominee Hoogerwerf. Glimmend van plezier stonden beide dominees in de 
hal om de vele bezoekers te verwelkomen. 

C arolien Klopstra ( blokfluit) , Peter Klopstra ( violine)  en Anne-Loes van de 
Brink ( blokfluit)  zorgden voor een aangename atmosfeer bij binnenkomst in 
de kerk. Het Groenekans Muze Koor betrad de donkere kerk met sfeerlicht-
jes waarbij zij een F rans lied over duisternis en licht zongen. Van bovenaf 
bespeelde Klaas van Boggelen het 
orgel en ontroerde Michiel Plomp met 
de klanken van zijn trompet. De kin-
deren van basisschool De Nijepoort 
brachten vrolijkheid met hun liedjes. 
Aan het eind van de Volkskerstzang 
werd er chocolademelk gedronken. 
Bij het verlaten van de kerk kon 
een donatie worden gegeven voor 
de Stichting T andheelkundeproject 
Kenia. De bijzondere avond leidde 
tot warme gevoelens en daarmee ook 
tot bereidheid te geven: er werd 542 
euro gegeven voor het project.

D e kinderen van bas issc hool D e Nije-
poort br ac hten vrolijkheid met hun 
liedjes.

I n geen jaren was de kerk zo vol geweest. 
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Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt

Bestuur, directie 
en medewerkers 
van de Openbare 

Bibliotheken gemeente 
De Bilt wensen u 

sfeervolle feestdagen.

Wij verwelkomen u 
ook in 2009 graag 
in één van onze 

vestigingen.

wenst
iedereen uit
gemeente

De Bilt
�jne kerstdagen 

toe.

AUTORIJSCHOOL/

THEORIECENTRUM 

DOORNENBAL
Bovag*** RIS-gecerti�ceerd

wenst alle leerlingen, 
oud-leerlingen, 

vrienden en bekenden 
goede en prettige feestdagen 

en vooral een gezond 
en veilig 2009 toe.

De eerste de bestesinds 1963

Wij danken u allen
voor het in ons

gestelde vertrouwen
het afgelopen jaar 

en wensen iedereen 
hele fijne kerstdagen toe 
en een voorspoedig 2009

Op donderdag 22 januari 2009 is er 
een officieel afscheid in de kerk aan 
de Groenekansweg en de maandag 
erna wordt Hoogerwerf verwacht bij 
de officiersopleiding in Breda. ‘In 
september 2007 werd er een mail 
gestuurd naar alle predikanten in 
Nederland met het verzoek te sol-
liciteren bij de krijgsmacht. Dat heb 
ik gedaan’, aldus C or Hoogerwerf. 
De nieuwe uitdaging in het leven is 
niet de enige reden om elders te gaan 
werken. Met ingang van 1 juli 2008 is 
de hervormde gemeente Blauwkapel-
Groenekan als preekplaats naar vijf-
tig procent gegaan. Deze halvering 
heeft te maken met het teruglopende 
aantal leden: op dit moment staan 
er ongeveer driehonderd mensen in 
de administratie vermeld. Op zondag 
zijn er tussen de vijftien tot dertig 
kerkgangers. Dit proces is al jaren 
gaande: in 2006 werd de gemeente 
insolvabel verklaard. Dit betekent dat 

er ingeteerd is op de tegoeden. Deze 
intering mag twee jaar duren, waarna 
de predikantspost verminderd wordt. 
Voor dominee Hoogerwerf reden om 
zich af te vragen welk pad hij in 
wilde slaan. ‘Als dominee heb je 
twee mogelijkheden: gemeentepre-
dikant of predikant voor instellin-
gen. Als gemeentepredikant word je 
benoemd en aangezien ik al vijftien 
jaar lang geen beroep heb gehad om 
dominee bij een andere gemeente 
worden, zit dit er waarschijnlijk niet 
in. Als predikant bij instellingen werk 
je in een ziekenhuis, in de psyc hiatrie, 
in de gevangenis of in het leger. De 
psyc hiatrie en de gevangenis zijn niet 
mijn ding en in het ziekenhuis krijg 
je weinig ruimte. Ik heb weleens 
meegemaakt dat, terwijl ik in gebed 
was, de zwabber tussen de stoelpoten 
wordt doorgehaald. De krijgsmacht 
trekt mij aan omdat ik met een speci-
ale leeftijdscategorie te maken krijg: 

jongens en meisjes tussen de achttien 
en twintig jaar op het kruispunt van 
hun leven. Op die leeftijd maken ze 
cruciale keuzes in het leven’. 

Geen uitz ending
De eerste zes weken in zijn nieu-
we functie leert C or Hoogerwerf de 
basisprincipes van het soldatenbe-
staan. In het specialistenpeloton gaat 
hij met andere niet-militairen ( artsen, 
juristen)  het veld in om te leren put-
jes te graven, tenten op te zetten, een 
bivak in te richten. Na deze stoomcur-
sus mag Hoogerwerf zich ‘majoor’ 
noemen en begint zijn eigenlijke taak: 
lessen geestelijke verzorging geven 
aan het schoolbataljon in Oirschot. 
U itzending naar oorlogsgebieden zit 
er niet in, maar wellicht dat er toch 
een moment komt dat hij er een poos-
je naar toe gaat. Hoewel dominee 
Hoogerwerf aangeeft dat uitzending 
op zijn pad kan komen, zit hij er niet 
op te wachten. 
C or Hoogerwerf neemt wel afscheid 
van de gemeente, maar niet van Groe-
nekan. Hij blijft wonen in de pastorie, 
want hij en zijn vrouw en vijf kinde-
ren hebben in de loop der jaren hun 
sociale netwerk in deze omgeving 
opgebouwd. De dorpsbewoners heb-
ben er zeker toe bijgedragen dat het 
gezin Hoogerwerf zich thuis voelt: 
‘We hebben zoveel liefde gekregen, 
zoveel meeleven uit alle lagen van het 
dorp. Als er eens iets was, kregen we 
stapels met kaarten;  dat doet ontzet-
tend goed’. 

Streekgemeente
In de periode dat C or Hoogerwerf 
predikant is, is er veel veranderd 
binnen de kerk en het geloof. De 

verklaring voor die verandering moet 
vooral gezocht worden vanuit een 
demografisch standpunt. Hooger-
werf: ‘In de jaren vijftig van de 
vorige eeuw bestond Groenekan voor 
een groot deel uit boeren en arbeiders. 
Langzamerhand deed de intelligent-
sia zijn intrede het dorp. In 1956 
scheidde een groep, vooral de intel-
ligentsia, zich af van de gemeente 
en vertrok naar het gebouw aan de 
Grothelaan. In 2004, bij de lande-
lijke geloofsscheuring, begonnen de 
hersteld hervormden hun eigen kerk 
in het gebouw van de basisschool 
‘t Nijepoortje’. Deze scheiding is 
voor dominee Hoogerwerf nog steeds 
pijnlijk: ‘Er is een afstand die zij 
en ik niet gewild hebben. Ik heb ze 
ook uitgenodigd om medegebruik te 
maken van de kerk’. De drie kerken 
hebben hetzelfde probleem: de leeg-
loop. Het aantal kerkgangers vergrijst 
en er komen geen nieuwe mensen bij. 
Hoogerwerf: ‘Groenekan is een duur 
dorp, de prijzen van woningen rij-
zen de pan uit. Jonge stellen trekken 
weg en voor ouderen wordt er niet 
gebouwd. De hervormde gemeente 
Groenekan wordt langzamerhand een 
streekgemeente: er komen mensen uit 
Naarden, Huizen en Nieuwegein’. 

Optimistisch toekomstbeeld
Ondanks de leegloop in de kerken 
is dominee Hoogerwerf optimistisch 
over de toekomst van met name het 
gebruik van het kerkgebouw aan de 
Groenekanseweg: ‘Vroeger hadden 
kerken een veel bredere functie, daar-
om stonden ze ook centraal in het 
dorp of de stad. De kerk moet een 
gebouw zijn voor het dorp, waar je 
elkaar kunt ontmoeten. Plaatselijke 
koren zouden er bijvoorbeeld kunnen 
zingen en optreden: in muziek kun 
je veel saamhorigheid beleven’. Een 
aanzet om de kerk weer bij de mensen 
te brengen was de Volkskerstzang op 
17 december. Dominee Hoogerwerf: 
‘In de publiciteit is dit één moment, 
maar om dit te organiseren zijn er 
vele momenten van contact geweest 
met elkaar’. 

Dominee Hoogerwerf gaat het leger in
door Sy lvia van der L aan

‘Op z es juni 1994, ik woonde nog in Maarsbergen, kwamen de mannen in het z wart bevestigen, dat ik 
dominee werd bij de hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan. Ik was z ielsgelukkig’. Met een glimlach 

kijkt Cor Hoogerwerf terug op z ijn start in Groenekan. Na vijftien jaar gez orgd te hebben voor de gemeente, 
is het tijd voor dominee Hoogerwerf om een andere invulling te geven aan z ijn leven.

Na 15 jaar wordt de toga door het unif orm vervangen.

Kerstoverweging
‘T el eens tot tien’

‘Ik heb een hand vol klachten’, zegt oma zachtjes. Zal ik ze allemaal eens 
opnoemen?  Ik schuif wat onrustig heen en weer op mijn stoel en denk - ach 
heden - weer een klaagverhaal en ik heb er al zoveel moeten aanhoren de 
laatste maanden. Oma begint. Ik zou wel een boek vol met klaagverhalen 
kunnen schrijven - neem dat maar van mij aan -. Wat doe je dan als chris-
ten?  Dan luister je naar je medemens. Jezus, gaf het goede voorbeeld.

Want als niemand naar je luistert, dan ben je pas echt eenzaam. Dus je zegt, 
vooruit dan maar, vertel uw verhaal eens. Je probeert te luisteren naar haar 
klaagzang. Oma steekt haar vingers omhoog, één voor één: ‘Mijn werkloze 
man, mijn darmklachten, ik zie zo slecht, ik heb akelige buren en onze 
familie is zo jaloers. Zie je wel, een hand vol klachten’. 

‘Dat is niet mis’, zeg ik. ‘En de andere hand dan? ’,vraag ik voorzichtig. 
‘Dat is een hand vol met zegeningen: We hebben nog steeds elke dag te 
eten, we wonen in een fijn huisje, er zijn altijd wel mensen welke ons wil-
len helpen, ik heb geen ernstige ziekte en ik heb een vast vertrouwen in de 
Heer’. 

Ik kijk stil naar haar handen en kan niet ontkennen, dat deze handen veel 
hebben meegemaakt en dat deze handen veel tranen hebben weggeveegd. 
Oma zegt: ‘Weet je wat ik nu zo mooi vind?  Wat gebeurt er wanneer je gaat 
bidden?  Dan vouw je de handen samen: Kijk naar mijn rechterhand van de 
zegeningen en de linkerhand van de klachten. De zegeningen komen klem 
te zitten, tussen de klachten. De klachten kan ik tegenhouden met de zege-
ningen. Als je begrijpt wat ik bedoel en zo bid ik dan. Daarna tel ik mijn 
zegeningen en, dat zijn er vele. Dus dat blijft mooi in evenwicht, zo dring 
ik alle beroerde dingen naar de achtergrond’.

Ik zeg dat ik het wel een beetje kan begrijpen.
Samen vouwen we dan onze handen en vragen om een gezegend kerst-
feest.

H.M . Broekhuizen

Fijne Kerstdagen 
en een 

Gelukkig Nieuwjaar

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS

Uw adres voor: 

lichtinstallaties • krachtinstallaties • reparaties

Fijne kerstdagen 
en een goed 2009!

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

De medewerkers van 
Bungalowpark de Egelshoek

en Bistro de Egelshoek 
wensen u �jne kerstdagen



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92
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.

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668
KOM LANGS EN MAAK KENNIS MET ONZE UITGEBREIDE COLLECTIE

GRATIS PARKEREN OP EIGEN TERREIN
06 - 53 14 67 733 

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

Wij danken onze 
klanten voor het in ons 
welgestelde vertrouwen 

het afgelopen jaar, 
en wensen iedereen 

fijne kerstdagen en een 
gezond en gelukkig 

2009!

 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.

Mistletoe bos  4,95
Geurende Hyacinten 2 voor  5,-

Woensdag 24 december
Happy Hour van 16.00 - 17.00 uur

Alle kerstartikelen en bloemen
Halve Prijs

Zaterdag 27 december gesloten

Mistletoe bos  4,95Mistletoe bos  4,95Mistletoe bos  4,95Mistletoe bos  4,95Mistletoe bos  4,95

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Wij 
wensen u

fijne feestdagen!



In huize T etterode, de door burge-
meester T en Geuzendam - wegens 
grote verliezen, die hij op de effec-
tenbeurs had geleden - verlaten bur-
gemeesterswoning aan de doctor 
Welfferweg 78, woonden begin jaren 
dertig drie Joodse families: De heer 
en mevrouw C ohen met hun zoon 
Horst en dochter Margot, Max Hirsch 
en zijn vrouw Margot Leeuwin en de 
heer Gaetner, een alleenstaande man, 
die altijd een groen pak droeg, waar-
door hij al snel in het dorp de groene 
jood werd genoemd. Max Hirsch was 
veehandelaar. Hij was voor veel geld 
op de rug van een smokkelaar over 
een riviertje bij Enschede gebracht. 

F amilie Hirsch
Max en Margot moesten tijdens de 
bezettingsjaren onderduiken op de 
boerderij Snavelenburg in Maarssen. 
Dit was een pachtboerderij en eigen-
dom van burgemeester Huyde coper 
van Westbroek, die zelf op huize 
Goudestein aan de Vecht woonde. 
Burgemeester Huyde coper kwam zelf 

een keer aan de deur en vroeg de 
onderduikers of ze boter, kaas en 
melk voor hem hadden. Na de bevrij-

ding hebben Max en Margot nog een 
tijdje in een huis aan de Kerkdijk 
140 in Westbroek gewoond. Ze had-
den met verschillende mensen in het 
dorp goed contact en maakten al 
snel deel uit van een vast groepje dat 
elkaar voor de gezelligheid regelma-

tig bezocht. F amilieleden van Max 
en Margot woonden in het buitenland 
of elders in Nederland. Zo gingen 

ze na de bevrijding op een keer met 
vakantie naar twee broers van Max in 
Jeruzalem. Beide broers waren bak-
ker. Margot leed aan de huidziekte 
psoriasis en ging tijdens deze vakan-
tie voor haar genezing in de Dode 
Zee zwemmen. Een zuster van Max 
woonde in Amsterdam en had een 
schortenfabriek.

Keeshond
Margot wilde op een gegeven moment 
graag naar haar zusje in San F rancis-
co, maar Max had daar weinig zin in. 
U iteindelijk gaf hij Margot toch haar 
zin. Hun keeshond bleef bij kennissen 
in het dorp achter. T ijdens hun vertrek 
waren veel vrienden uit Westbroek 
op Schiphol aanwezig om hen uit te 
zwaaien. T oen Max alle vrienden zo 
zag staan, kreeg hij het moeilijk en 
wilde niet meer mee naar Amerika. 
U iteindelijk volgde hij na een paar 
flinke borrels met onzekere pas toch 
Margot het vliegtuig in. Na een jaar 
kwamen ze weer terug uit Amerika en 
zijn toen in een manufactuurwinkel 
van de familie Leopold aan de Doctor 
Welfferweg 19 gaan wonen. Dit was 
toen zo begin jaren vijftig met drie 
winkeltjes naast elkaar min of meer 
het winkelcentrum van Westbroek. 
Naast hen woonden schoenmaker 

Donker en slager Van der Vaart. Max 
had nog vrij veel bezittingen in Hay -
ger in Duitsland en is nog een aantal 
malen terug gegaan. Wanneer Max 
naar Duitsland ging, durfde Margot ’s 
nachts niet alleen in huis te zijn. Een 
buurmeisje bleef dan bij haar slapen 
en ontbijten. Ze kreeg hiervoor een 
rijksdaalder per nacht. Dat was in 
1950 nog heel veel geld. Het meisje 
zei dan altijd in het dorp: ‘ik verdien 
het slapend’.

R ijbewijs
Max had al een tijdje motor gereden, 
maar had nog geen rijbewijs voor een 

auto. T och had hij al een auto gekocht 
die in garage De Rooy aan de doctor 
Welfferweg 68 stond gestald. Een 
kennis heeft een keer voor de gein de 
auto bij De Rooy opgehaald en hem 
voor het huis van Max neergezet. 
T oen Max tot zijn grote verbazing 
de wagen zag staan, zei hij: ‘Man je 
bent hartstikke gek, ga hem onmid-
dellijk terugbrengen’. Later zijn Max 

en Margot weer in Hayge r in Duits-
land gaan wonen. T oen hij 65 jaar 
oud werd, zijn ze voor hun AOW 
weer naar Nederland teruggekomen. 
Ze woonden toen in een flat aan de 
Koningsweg in U trecht. Na hun over-
lijden vonden ze hun laatste rustplaats 
op de Joodse begraafplaats aan het 
Zandpad in U trecht.

F amilie Leopold
Willy en Irma Leopold woonden en 
boerden met hun dochter Doris aan 
de Kerkdijk 24 in Westbroek. T ijdens 
de bezetting zaten zij ondergedoken 
op de boerderij van Ries de Graaf aan 

De Krom - dit is het verlengde van 
de Nedereindsche Vaart - in Maars-
seveen. Westbroekse kennissen van 
de fam. Leopold liepen tijdens de 
bezetting op zondagmiddag met hun 
kinderen wel eens langs de boerderij 
van Ries de Graaf. Doris zag dan haar 
vriendinnetjes lopen maar moest voor 
haar veiligheid binnenblijven. Dit 
was soms erg moeilijk voor haar. Na 
de bevrijding dreven ze een manufac-
tuurwinkeltje aan de Doctor Welffer-
weg 19. De ouders van Willy woon-
den naast de gereformeerde kerk en 
zijn tijdens de bezetting omgekomen. 
Willy , Irma en Doris zijn later naar 
Amerika verhuisd.

Nog meer veehandelaren
Aan de Kerkdijk 62 woonden de ook 
uit Duitsland gevluchte gebroeders 
Van Stern. Zij waren ook veehande-
laren. De een was groot en de ander 
klein. De heer en mevrouw Joseph 
woonden aan de doctor Welfferweg 
4. Ze hadden één kind en ook een 
moeder van een van beiden in huis. 
Joseph was ook veehandelaar.
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Kiek nou toch
's effe an…

D oor Koos Kol enbr an de r

Jo odse vluchtelingen in Westbroek
Voordat Adolf Hitler op 30 januari 1933 aan de macht kwam, verlieten eind twintiger - begin dertiger jaren 

al veel Jood se mensen Duitsland uit voorz org. Begin jaren dertig kwamen enkele van dez e gevluchte 
Jood se gez innen in Achttienhoven en Westbroek terecht.

Burgemeesterswoning aan dokter W elf f erweg 78.

M ax  en M argot Hirsc h- L eeuwin met 
hun keeshond.

M ax  en M argot in 1955 met hun 
nieuwe D KW .

D e huizen aan de D oc tor W elf f erweg 17 en 19 waarin halverwege de vorige 
eeuw de winkels waren gevestigd.

M arion en D oris L eopold poseren 
ac hter op een auto voor de sc huur 
naast het manuf ac tuurwinkeltje aan 
de D oc tor W elf f erweg. M arion is een 
nic htje van D oris. ( uit de verzameling 
van mevr. St ekelenbur g) .

A dvertentie van de manuf ac tuurwin-
kel van Hirsc h in het W estbr oekse 
maandbl ad ‘D e Sc hakel’ uit 1956.

I rma, D oris en W illy  L eopold poseren op 7 mei 1945, net na de be vrijding, 
voor de boe rderij van Ries de G raaf , waar zij ondergedoken zaten. ( uit de 
verzameling van mevr. L eef lang) .

I n de huidige garage C olijn aan de D oc tor W elf f erweg 68 was de smederij/
garagebe drijf  gevestigd. 



Voor projectontwikkelaar Hugo San-
ders is het een heugelijke dag nu het 
project van start is gegaan. Het idee 
om op deze plek woningen te bouwen 
dateert uit 1995. Dat pas na dertien 
jaar wordt begonnen vindt Sanders 
niet ongebruikelijk lang. ‘Maar als 
een aannemer eenmaal begonnen is, 

dan is er gelukkig geen tegenhouden 
meer aan.’ Het doet hem plezier dat 
kinderen die er in 1995 nog niet 
waren de eerste handeling hebben 
verricht. De verwachting is dat de 
patiobungalows nog in 2009 opgele-
verd gaan worden. De woningen, die 

nog niet allemaal zijn verkocht, wer-
den ontworpen door architect T heo 
Verburg.

Aanpassingen
‘T oen wij dit project ontwikkelden 
kwam de vraag van de gemeente 
of wij wilden meedenken om een 

woning voor minder validen uit te 
voeren. Dat is in de koopsector niet 
gebruikelijk. Het is dus vrij bijzonder 
en vereist veel medewerking. Ook 
een flinke subsidiebijdrage, want er 
zijn veel aanpassingen nodig. De 
financiering kwam rond, maar we 

moesten een aantal voorzieningen 
tijdelijk schrappen’, aldus Sanders. 
Omdat de woning ook voor het valide 
deel van het gezin geschikt moet zijn, 
schenkt hij de ouders van de kinderen 
namens de verkoper een cheque  voor 
wat extra’s in de badkamer. Wethou-
der Ditewig overhandigt het gezin 
namens de aannemer een cheque  voor 

sierbestrating. Het gezin Leijenhorst 
telt vier kinderen, waarvan de jongste 
twee een ernstig progressieve spier-
ziekte hebben. Ze moeten zich in een 
rolstoel verplaatsen.
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Het team van 

Apotheek 

Maertensplein 

wenst u 

fijne feestdagen!

D e b ra nd weer 
G roenek a n 

wenst ied ereen 
f ij ne f eestd a gen 

en een 
b ra nd veil ig 2 0 0 9 .

U w makelaar in 
het hart van Nederland 

wenst u 
gezellige kerstdagen!

www.nellekealbers.nl

Bakkerij Bos
en alle

medewerkers 
wensen u
prettige

kerstdagen toe.

Gemeente investeert in vrijwilligers-
werk, mantelz org en participatie
De gemeente De Bilt wil vrijwilligerswerk en mantelz org beter 

ondersteunen en meer stimuleren. Wethouder Mittendorff maakte 
dit bekend tijdens een gemeentebrede vrijwilligersavond op 

28 november jl. De wethouder laat het niet bij woorden. 
E erder al nodigde hij betrokken partijen uit om tot gez amenlijke 

organisatievoorstellen te komen. 

De gemeente wil de ondersteuning van het vrijwilligerswerk de komende 
jaren verder uitbreiden, professionaliseren en verankeren. Bovendien haakt 
de gemeente aan bij het samen gaan van de ondersteuning voor het vrijwil-
ligerswerk met de ondersteuning voor mantelzorg, vrijwillige hulpverlening 
en participatiebevordering. De bedoeling is in overleg met de betrokkenen 
te komen met uitgewerkte voorstellen voor de meest geschikte organisatie-
vorm. De voorstellen worden eind maart 2009 aan het college aangeboden. 
Voordat de gemeente definitief besluit krijgen maatschappelijke organisa-
ties en vrijwilligersorganisaties eerst nog gelegenheid te reageren op de 
plannen van de gemeente. 

T ijdens een Startconferentie op 27 november jl. hebben de betrokken orga-
nisaties de bestaande ondersteuning op een rij gezet, gediscussieerd over 
de plannen van de gemeente en aangegeven betrokken te willen blijven bij 
de ontwikkelingen. 

Wat ging vooraf?
Vanaf 2001 is de gemeente steeds meer gaan investeren in de algemene 
ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. In het internationaal 
jaar van vrijwilligers ( 2001)  werden o.a. cursussen aangeboden. In de peri-
ode 2002-2006 vond een gemeentelijk project vrijwilligerswerk plaats met 
als doel een impuls te geven aan het vrijwilligerswerk. 

Ondanks de tijdelijkheid van dit project kunnen vrijwilligers( organisaties)  
tot op heden nog profiteren van: een collectieve vrijwilligersverzekering 
( gemeente) , een vrijwilligersvacaturebank ( Stichting Meldpunt Vrijwil-
ligerswerk) , coör dinatie maatschappelijke stages ( stichting MeanderOm-
nium) , een makelaar/ beursvloer maatschappelijk betrokken ondernemen 
( Stichting Samen voor De Bilt)  en een jaarlijkse vrijwilligersavond ( werk-
groep Internationale VrijwilligersDag) . Na afloop van het vrijwilligerspro-
ject vonden in 2007 diverse inventarisaties plaats ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van een actueel vrijwilligerswerkbeleid door de gemeente: 
een evaluatie van het gemeentelijk project vrijwilligerswerk 2002-2006, 
een monitor vrijwilligerswerk, een werkconferentie vrijwilligerswerk en 
een onafhankelijk onderzoek naar de gewenste ondersteuningsstructuur 
voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Op basis van de uitkomsten van 
deze inventarisaties, in samenhang bezien met elkaar en met gerelateerd 
beleid ( beleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning, sport, cultuur, sociaal-
cultureel werk, ondersteuning mantelzorg, vrijwillige hulpverlening, pilots 
MENS, beleid sociale zaken, etc.)  heeft de gemeente een aantal uitgangs-
punten en gewenste functies voor de ondersteuning van het lokaal vrijwil-
ligerswerk vastgesteld.

Bouw patiowoningen in 
P ark Brandenburg van start

door G uus G eebe l

T ientallen ballonnen vlogen maandag 15 december uit een metershoge champagnefles op het bouwterrein 
achter de Anne F ranklaan en de Oude Brandenburgerweg in Bilthoven. Dit gebeurde nadat Alexandra 

Leijenhorst en haar kinderen F ay , Saye n en Kaya de eerste officië le handeling hadden verricht voor de bouw 
van 26 patiowoningen in P ark Brandenburg. De kinderen stortten het eerste beton op de plek waar hun huis 

komt te staan. Het gez in Leijenhorst krijgt er een aangepaste woning.

A ls bubbe ls vliegen de bal lonnen uit 
een metershoge c hampagnef les.

A lex andra L eijenhorst met F ay , Say en en Kay a klaar voor de start.

Autobedrijf A.H. Colijn
Wij wensen u

goede kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar!
Voor reparatie, onderhoud,

APK-keuring
van alle merken auto’s

Verkoop nieuw en gebruikt
Dr. Welfferweg 68 - 3615 AP 

Westbroek
Tel. 0346-282441

Al m
eer dan 15 jaar

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Wij wensen iedereen

gezellige feestdagen

Say en, Kay a en F ay  starten be geleid door Hugo Sande rs met de bouw  van 
hun nieuwe huis. D aarac hter wethouder A rie- Jan D itewig en A lex andra 
L eijenhorst 
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Goede feestdagen 
en een voorspoedig nieuwjaar.

In 2009 staan we graag 
weer voor u klaar.

Dorpsweg 76-78 . Maartensdijk . tel. ( 0346)  212219
Maertensplein 18 - 3738 GK Maartensdijk

Tel (0346) 213070

Wij wensen iedereen
smakelijke feestdagen Wenst u goede kerstdagen

en een voorspoedig 2009

Joop en Jannie 

van Rossum 

en hun 

medewerksters 

wensen u 

Prettige 

Kerstdagen toe.

Wijnhandel Op De terp

Fijne 
kerstdagen!

*

De Stichting Razem 

Polencomité 

wenst u allen 

prettige feestdagen 

en een 

gelukkig nieuwjaar

*

Het bestuur van 
Tennisvereniging Tautenburg

wenst al haar leden 
en toekomstige leden 

prettige kerstdagen en een
gezond en sportief 2009!

Tennis, iets voor u? 
Bel Tosca Veen 0346-213421

Op de C hristenU nie na willen de 
oppositiepartijen de gebieden Prin-
sen-West en Prinsen-Oost als moge-
lijke locatie voor een golfbaan bij 
voorbaat uitsluiten. In samenspraak 
met de grondeigenaren willen zij de 
mogelijkheden onderzoeken om de 
landschappelijke elementen in die 
gebieden te onderzoeken. Een motie 
van die strekking wordt ingediend 
door Johan Slootweg ( SGP) . Hij stelt 
dat in de commissie nadrukkelijk 
is gesproken over draagvlak in de 
omgeving. ‘Het is nu een behoefte- 
en wenselijkheidsonderzoek. De wet-
houder heeft een aantal malen gezegd 
dat het in dit onderzoek niet gaat over 
de locatie, maar na een qui ck scan is 
de locatie Prinsen-West bovengeko-
men. We hebben gezien dat er zeer 
breed gedragen veel bezwaren tegen 
die locatie zijn’, aldus Slootweg. 

Overige fracties
Anne de Boer ( GroenLinks&PvdA)
vindt dat de motie te vroeg komt. 
‘Er ligt een kredietvoorstel voor een 
onderzoek naar de behoefte aan golf 
onder inwoners van de gemeente. Het 
onderzoek gaat dus over de wenselijk-

heid van een particuliere volwaardige 
18-holes golfbaan binnen de gemeen-
te. GroenLinks&PvdA heeft daar er in 
de commissievergadering in juni zelf 
om gevraagd. Het resultaat van deze 
enquê te kan ons helpen om tot een 
goede integrale afweging te komen.’ 
Anneke van Heertum ( D66)  is het 
daar mee eens. Zij wil alle opties 

openhouden en geen enkele locatie 
uitsluiten. Anne Doedens ( VVD)  zegt 
zich te zullen houden aan de uitslag 
van de enquê te. De overweging in de 
motie, dat de aanleg van een golfbaan 
op de locatie Prinsen-West het karak-
teristieke van het landschap blijvend 
aantast, noemt hij kullekoek. 

Locatie
‘De vraag die nu aan de burgers gesteld 
gaat worden is, wilt u een golfbaan op 
een plaats waar die niet kan komen’, 
aldus Anne-Marie Mineur. Zij noemt 
het zinloos en geldverspilling, en 
ondersteunt de motie. Burgemeester 
Gerritsen benadrukt tussendoor nog 
eens dat om een kredietvoorstel van 
10.000 euro gaat en niet over de 
locatie Prinsen-West. Ebbe Rost van 
T onningen ( Bilts Belang)  wil de aan-
leg van een golfbaan in provinciaal 
verband zien. Hij vindt de landbouw 
tekortgedaan. Nico Jansen ( C hristen-
U nie)  is voor het onderzoek en dringt 
aan op spoed. C ees Beringen ( C DA)  
zegt voor een golfbaan te zijn, maar 
niet op die plek. ‘Draagvlak is er mis-
schien in de gehele gemeente, maar 
niet in Maartendijk.’

College
Wethouder Herman Mittendorff zegt 
dat het college bij het onderzoeken 
naar de mogelijkheid voor een golf-
baan het standpunt heeft ingenomen 
van ja, tenzij. Hij constateert een gril-
lig beeld bij de raadsleden. 

‘Een deel van de raad zegt in de 
discussies nee, tenzij, sommigen zeg-
gen ja, mits, een deel zegt meteen 
al ja en een deel zegt meteen al nee. 
We hebben een voorstel over sport 
en sportaccommodatie voorgelegd en 
niet over de locatie. Het enige dat 
wij u op uw eigen verzoek voorleg-
gen is het doen van een onderzoek. 
Vindt de bevolking van de gemeente 
De Bilt dat er een golfbaan in de 
gemeente kan komen. In april volgt 
een discussie over de bevindingen 
van het onderzoek. Dan komen in de 
commissie en de raad de ecologische, 
planologische en economische aspec-
ten aan de orde. Op basis van alle 
elementen kunnen de fracties dan op 
basis van rationele overwegingen een 
goed en verstandig besluit nemen’, 
aldus de wethouder. 

Schorsing
Na een schorsing deelt Johan Sloot-
weg mee dat de indieners van de 
motie hebben besloten deze in te 
trekken, om er in april eventueel mee 
terug te komen. De burgemeester stelt 
vast dat de gemeenteraad akkoord is 
met het bijramen van 10.000 euro als 
aanvullend krediet voor het onder-
zoeken van de sportdeelname in alge-
mene zin en de wenselijkheid van en 
de behoefte aan een golfbaan. 

R aad akkoord met 
draagvlakonderz oek golfbaan

door G uus G eebe l

E en meerderheid van de gemeenteraad steunt het voorstel van B en W om voor het draagvlakonderz oek naar 
een golfbaan een aanvullend krediet van 10.000 euro beschikbaar te stellen. Het geld is nodig voor onderz oek 
naar de sportdeelname in algemene z in en de wenselijkheid en behoefte aan een golfbaan. De fracties van de 

SGP , SP , Bilts Belang en het CDA stemmen tegen het voorstel.

A nneke van Heertum ( D 66)  wil alle 
opties voor een golf baanl oc atie open-
houden.

Er klonk kritiek en waardering op 
de Najaarsnota. Anneke van Heer-
tum ( D66)  complimenteert het col-
lege met de nota. Zij noemt het een 
compact financieel stuk dat een hel-
der najaarsoverzicht geeft. Désirée 
Schmalschlä ger ( GroenLinks&PvdA)  
vindt dat een Najaarsnota in novem-
ber niet zoveel zin meer heeft. Het 
sturingselement is er dan niet meer. 

C ees Beringen ( C DA)  vindt de nota 
opvallen door het ontbreken van twee 
belangrijke zaken. Inhuur derden en 
toelichting en verantwoording over 
grote projecten. Hij noemt dat een 
gemiste kans. Maaico Maarsen ( SP)  
hoopt dat komend jaar inwoners op 
tijd betrokken worden bij projecten. 
Hij spreekt daarbij de wens uit dat er 

ruime aandacht voor sociale woning-
bouw zal zijn. Johan Slootweg ( SGP)  
vraagt aandacht voor de bezuinigin-
gen die nog open staan. Rost van T on-
ningen ( Bilts Belang)  vindt de nota 
slecht leesbaar. Hij vraagt aandacht 
voor communicatie, vooral de uit-
voering ervan. Anne Doedens ( VVD)  
is bezorgd over de gevolgen van de 
kredietcrisis. Wethouder Kamminga 
zegt dat de begroting zeer conserva-
tief is opgesteld en een stootje kan 
verdragen. ( GG) .

Najaarsnota krijgt 
instemming raad

De gemeenteraad nam op 18 december de Najaarsnota 2008 aan. De 
fractie van het CDA stemde tegen 

de nota. De SP , Bilts Belang en de SGP  gaan akkoord, met de aanteke-
ning dat dez e fracties niet instemmen met het ramen van 30.000 euro 

die het college vraagt voor een draagvlakonderz oek voor de aanleg van 
een golfbaan en een onderz oek naar de sportdeelname in de gemeente 

De Bilt.

W ethouder Bert Kamminga van f inanc ië n.

Jon gereninformatiepunt
in de bibliotheek

Wil je na je school graag naar het buitenland of zoek je juist een leuke stu-
die of baan?  Of ben je op zoek naar informatie over drugs, recht of seks?  
En weet je niet waar je terecht kunt voor de informatie die jij zoekt?  Loop 
dan eens binnen bij je bibliotheek, want die hebben een Jongeren Infor-
matiepunt ( JIP) . Deze verzamelplaats van informatie over uiteenlopende 
onderwerpen is speciaal voor jongeren. De flye rs en folders in het rek 
mag je gratis meenemen zodat je het thuis nog eens rustig kunt doorlezen. 
Natuurlijk is de informatie er ook voor ouders en verzorgers. Het JIP heeft 
ook een landelijke website, www.jip.org. Hierop kun je de informatie vin-
den die in de foldermolen van de bibliotheek staat. Als de informatie die 
jij zoekt er niet bij staat, dan helpen de medewerkers van de bibliotheek je 
graag verder. Voor meer informatie zie www.bibliotheekdebilt.nl



Sinds 1951 woont hij in het statige 
huis Eyc kenstein aan het eind van 
de Dorpsweg op de grens van Maar-
tensdijk en Bilthoven. Vanaf 1954 
beheert hij als eigenaar het gelijkna-
mige landgoed Eyc kenstein en heeft 
dit zoveel mogelijk intact weten te 
houden. Een tweede reden om eens 
met hem te gaan praten.

Biltse roots
De heer Van Boetzelaer werd in 1918 
aan het Kloosterpark in De Bilt gebo-
ren. Hij was nog geen twee jaar toen 
hij in 1920 met zijn ouders naar 
Heeswijk-Dinther in Noord Brabant 
verhuisde. Zijn vader vervulde daar 
de functie van griffier van het Kan-
tongerecht te Veghel Van Boetzelaer 
herinnert zich nog dat zijn vader bij 
de verhuizing van De Bilt naar Bra-
bant door de burgemeester was getipt, 
dat deze nog wel een ‘klein kastel-
leke’ wist, waarmee hun nieuwe huis 
Zwanenburg in het Brabantse land 
werd bedoeld. Het was een oud huur-
huis waar omstreeks 1860 een boer-
derij tegenaan was gebouwd. Rutger 
groeide daar, los van de adel, op met 
de boerenjongens uit die streek. 

T ijdens vakanties logeerde hij vaak 
bij zijn grootouders in Maartens-
dijk, die vanaf 1878 op Eyc kenstein 
woonden. T ijdens zo’n logeerpartij 
waren er nagenoeg geen mogelijkhe-
den met leeftijdgenoten in Maartens-
dijk in contact te komen. Het waren 
toen, sociaal gezien, nog duidelijk 
andere tijden. De huisknecht, de heer 
Peterse, bediende nog in livrei. Rent-
meester Meijerink was namens de 
familie belast met het totale beheer 
van het landgoed. De grootouders van 

de baron zijn respectievelijk in 1930 
en 1934 overleden.

Studie
Na de middelbare school studeert 
van Boetzelaer een tijdje werktuig-
bouwkunde in Delft en Bosbouw aan 
de Landbouwhogeschool te Wagenin-
gen. T ijdens de mobilisatie van 1939 
vervulde hij zijn militaire dienstplicht 
achtereenvolgens bij het onderdeel 
luchtdoelgeschut en de genie. T ijdens 
het bombardement van Rotterdam 
was hij in die stad bij de genie. Hij 
studeerde nog in Wageningen toen zijn 
ouders na de oorlog op Eyc kenstein, 
dat in de oorlog door de Duitsers was 
bezet geweest, gingen wonen. Het 
waren sociaal voelende mensen. Zo 
kort na de bevrijding heerste er grote 
woningnood. Er woonden toen vier 
gezinnen op Ey ckenstein. In 1951 is 
van Boetzelaer getrouwd met Anna 
Elisabeth baronesse van Lawick en 
ook op Eyc kenstein komen wonen. 
Na het overlijden in 1954 van zijn 
vader wordt hij eigenaar van het 
landgoed en neemt het beheer ervan 
in eigen hand.

Ingeland
Naast het beheer van landgoed Eyc -
kenstein, waarvan ongeveer een tien-
de deel rijksmonument is, beheerde 
hij ook het bezit van zijn vrouw 
in Ameide, Jaarsveld en Polsbroek. 
Baron van Boetzelaer wordt door 
veel van zijn pachters gewaardeerd 
vanwege zijn enthousiasme, betrok-
kenheid en hulpvaardigheid. Ook zijn 
streven naar het behoud van het land-
goed wordt door velen geroemd. Of 
het nu gaat over het bouwen van een 
nieuwe schuur bij een boerderij op 

het landgoed of het verharden van 
een weg, de baron helpt altijd actief 
mee. Deze inzet met dikwijls eenvou-
dige middelen en ook het meedenken 
met hetgeen waarvoor een pachter 
zich soms gesteld ziet, wordt zeer op 
prijs gesteld. Ook is hij gedurende 
21 jaar, eerst als Hoofdingeland en 
daarna als Heemraad actief geweest 
in het bestuur van het voormalige 
Waterschap van Maartensdijk. Daar-
na was hij nog 15 jaar in vergelijkbare 
functies actief in het Waterschap De 
Vecht. Ook was hij jarenlang bestuur-
lijk actief bij rijwielpadenvereniging 
Gooi en Eemland en de Heidemij.

Kerstbomen
T ot 1977 kweekte baron van Boetze-
laer kerstbomen en hulststruiken op 
de tegenover het huis gelegen oude 
moestuin. Jaarlijks kocht hij bij tuin-
derijen eenjarige sparrenboompjes en 
kweekte deze in een paar jaar tijd op 
tot kerstbomen. Rond de kerst ver-
kocht hij ze samen met vrouw en kin-

deren aan huis. Soms haalde hij ook 
wel eens kerstbomen uit het bos voor 
een kerk of burgerlijke gemeente, 
wanneer deze bijvoorbeeld een grote 
boom ( van zes meter)  wilde hebben. 
Deze werd door het transportbedrijf 
Van Keulen met een grote truc opge-
haald. Verder werd er in de moestuin 
groente voor eigen gebruik geteeld.

Koetshuis
In 1955 kocht de baron een nieuwe 
vredesjeep, die hij bij werkzaamhe-
den in het bos gebruikte, samen met 
tuinman Jan Loos. De jeep werd ook 
ingezet bij kerkbezoek en het gezin 
ging ermee op vakantie. De laatste 
keer dat dit gebeurde, moesten ze 
met z’n allen op de terugweg het 
ingescheurde tentendak vasthouden 
om te voorkomen dat dit eraf zou 
waaien. Daarna werd er een andere 
auto gekocht en werd de jeep alleen 
nog voor werkzaamheden gebruikt. 
Hij vertelt ook nog dat in 1934 Knop-
pers, de laatste chauffeur die voor 
zijn vader reed, de laatste auto van de 
familie mocht houden en er een taxi-
bedrijf mee begon in het voormalige 

koetshuis naast Eyc kenstein. Na het 
taxibedrijf is daar achtereenvolgens 
een revisiebedrijf van dieselmotoren, 
een glasfabriekje, een botenbouwer, 
een ontvangstruimte voor partijen en 
een tentoonstellingsruimte gevestigd 
( geweest) .

Verz orgen
In de hal van zijn woongedeelte van 
Ey ckenstein staat bij de deur een 
degelijke herenfiets met snoeimes 
gereed. Af en toe rijdt de baron, graag 
nog even op de fiets door het bos om 
paden te schonen van eventuele ver-
sperringen door takken of omgevallen 
bomen. Dit verzorgen en het in stand 
houden van het oorspronkelijke wil 
hij zo lang mogelijk blijven doen, ook 
al omdat hij alles zo goed mogelijk 
aan zijn kinderen wil overdragen. 
Zijn oudste zoon Otto bewoont met 
zijn gezin ook een gedeelte van Eyc -
kenstein. Mede namens zijn dochter 
en andere zoon ( een tweede dochter 
overleed enkele jaren terug)  neemt 
Otto steeds meer van de beheersfunc-
tie van het landgoed over.

 De Vierklank 8 24 december 2008

In het jaar dat hij 90 werd...
door Koos Kolenbr ander

Zondag 23 november jl. vierde de heer R utger Wessel baron van Boetz elaer te Maartensdijk z ijn negentigste 
verjaardag in huiselijke kring. Het bereiken van dez e hoge leeftijd betekent vanz elfsprekend voor hem een 

mijlpaal. R eden ook om met hem eens terug te kijken.

Het verzorgen en het in stand houden van het oorspronkelijke wil  
Rutger W essel bar on van Boetzelaer zo lang mogelijk bl ijven doen.

Het ec htpaar van Boetzelaer met de jongste drie kinderen op vakantie.

Ingeland
Een ingeland is iemand die eigen-
dommen ( land)  heeft binnen een 
waterschap. ( Vergelijk: inwoner, 
iemand die in een gebied ( bijv. 
Nederland)  woont.)
T raditioneel hadden de ingelanden 
als enigen actief en passief stem-
recht binnen het waterschap. 
Ingeland komt uit het Middelne-
derlands. Het Middelnederlands 
is een voorloper van de moderne 
Nederlandse taal die tussen 1150 
en 1500 in het huidige Nederlandse 
taalgebied gesproken werd. Gelant 
betekende ' eigenaar zijnde van een 
stuk land' . Een gelante heer had dus 
land. Had je land binnen, dus in de 
dijken, dan was je in-gelant.

Heemraad
Een heemraad is een lid van het 
dagelijks bestuur van een water-
schap. Een heemraad heeft een 
vergelijkbare functie als een wet-
houder bij een gemeente. Een 
heemraad wordt door het algemeen 
bestuur van een waterschap geko-
zen in het dagelijks bestuur van een 
waterschap. Het dagelijks bestuur 
van een waterschap wordt ook wel 
college van dijkgraaf en heemraden 
genoemd. 

Vredesjeep
Na het staken van de militaire pro-
ductie in 1945 werden in de U .S.A. 
jeeps voor civiele doelen gebouwd. 
Deze werden in Nederland bekend 
als vredesjeep. Zij konden worden 
gebruikt als trekker, vervoermiddel 
of aandrijfbron van landbouwma-
chines. Het ministerie van land-
bouw importeerde vierhonderd van 
deze jeeps. Vanwege het devie-
zengebrek ging men in Nederland 
vanaf 1948 zelf vredesjeeps assem-
bleren. De komst van de Marshall-
hulp maakte het mogelijk weer 
rechtstreeks jeeps uit de U SA of via 
België  te importeren.

Wij wensen u  Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig 2009

advertentie

I n het koetshuis zijn ac htereenvolgens een revisiebe drijf  van dieselmotoren, 
een glasf abr iekje, een bot enbouw er, een ontvangstruimte voor partijen en een 
tentoonstellingsruimte gevestigd ( geweest) .



In het aangenomen voorstel is niet 
duidelijk wat de gemeente in de toe-
komst wil met de enclave met de 
huidige bebouwing erop. Dit is het 
terrein van het voormalig landhuis. 
De Groenekanse voorvechter voor 
behoud van waarden en groen Wim 
van Schaik ‘sprak’ bij de aan de 
raadsvergadering voorafgaande com-
missievergadering ‘in’ en hield een 
pleidooi voor behoud van de gel-
dende bestemming. Een paar dagen 
later vertelt van Schaik nog eens 
rustig over dit onderwerp en over zijn 
beleving tijdens dat inspreken: ‘Naar 
mijn mening kreeg het idee in de 
commissievergadering behoorlijk wat 
bijval. Ook vanuit het college was er 
die belangstelling door de uitnodiging 
om er eens verder over te praten. Er is 
hier duidelijk sprake van een win-win 
situatie’.

Onduidelijk
‘In het voorstel is niet duidelijk wat 
de gemeente wil met het terrein van 
het voormalig landhuis. Het houten 
landhuis, dat in 1934 door de befaam-
de architect Den T ex gebouwd werd 
als jachtpaviljoen. Dit huis bestaat 
nog steeds maar het is moeilijk her-
kenbaar door de aanbouw van ruimtes 
aan het landhuis, die na 1948 nodig 
waren voor de nieuwe bestemming 
van verpleeghuis. Vroeger was het 
vrijstaand, maar het staat nu temid-
den van vervallen barakken. Het ter-
rein van het landhuis is op zichzelf 
groen. Bij de bouw werd het landhuis 
toen al omringd door vele waarde-
volle bomen. Het landhuis kreeg in 
de dertiger jaren van de vorige eeuw 
internationale waardering vanuit de 
wereld van architecten omdat archi-
tect Den T ex erin geslaagd was het 
jachtpaviljoen op een knappe wijze in 
het bos te integreren. Het terrein van 
het landhuis is groen en twee hectare 
groot. Het wordt omringd door het 
groen van het overige deel van het 
landgoed Beukenburg dat nu eigen-
dom van het U trechts Landschap is. 
Dit is ruim 166 hectare groot’.

Groene bestemming
‘De gemeente denkt enerzijds aan 
‘de mogelijkheid om op de loca-
tie Beukenburg een groene bestem-

ming te realiseren’ en anderzijds ‘de 
mogelijkheden voor andere ruimte-
lijke ontwikkelingen, waaronder een 
landgoedontwikkeling zullen nader 
onderzocht worden’. Na afbraak van 
de houten barakken en het slopen 
van allerlei verbouwingen aan het 
landhuis komt dit weer terug in zijn 
oorspronkelijke staat. Een landhuis 
in een bos. Het heeft dus al een 
groene bestemming. De huidige 
bestemming in het Bestemmingsplan 
is ‘landgoed tevens verpleeghuis’. 
De omschrijving van verpleeghuis 
is in het bestemmingsplan terecht 
gekomen door het tragisch lot van de 
landgoedeigenaar. T wiss Q uarles van 
U fford maakte deel uit van een grote 
verzetsorganisatie. Hij werd zondag 
3 mei 1942 met 71 collegae ver-
zetstrijders in het concentratiekamp 
Sachsenhausen met een nekschot om 
het leven gebracht. 

Stenen in de vijvers
Van Schaik heeft het voorval onder-
meer beschreven in zijn in 1995 uit-
gegeven boekje ‘Stenen in de vijvers 
van Voordaan’. Hij schreef het boekje 
op verzoek om meer achtergrond-
informatie te geven over het pand 
Kastanjelaan 2 ‘In ’t Groen’;  een 
pand van dezelfde architect den T ex. 
De aanleiding was, dat dit huis op de 
Monumentenlijst was geplaatst. Maar 
hij kent ook de verdere geschiede-
nis van de bewoners van Landgoed 
Beukenburg: De weduwe van T wiss 
Q uarles van U fford met kinderen 
bleef achter in dit afgelegen landhuis 
in het grote bos. Zij verhuisde in 1948 
naar een andere villa in Groenekan 
behorend bij het familiebezit. Zij ver-
huurde Beukenburg in dat jaar aan een 
echtpaar dat het in een aantal decen-
nia tot een omvangrijk verpleeghuis 
ontwikkelde. Het verpleeghuis verou-
derde en werd in 1996 gesloten. De 
bewoners werden overgebracht naar 
het nieuw gebouwde Snavelenburg in 
Maarssen. Sindsdien staat het vrijwel 
altijd leeg.
Het wordt tijdelijk gebruikt voor 
onderdak van bewoners van een ver-
pleeghuis dat verbouwd wordt en in 
2000 wordt het tijdelijk een opvang-
centrum voor asielzoekers. Het geheel 
maakt nu een sterk verwaarloosde 

indruk. Je zou kunnen zeggen dat 
deze ondergang van dit landhuis door 
het omkomen van de eigenaar in de 
oorlog als een nasleep van de oorlog 
1940-1945 kan worden aangemerkt’. 

Lanenstelsel
Beukenburg was al in 1696 een groot 
landgoed dat liep van de Groenekan-
seweg tot aan de Dorpsweg in Maar-
tensdijk. De om de golfbaankwestie nu 
veel genoemde Prinsenlaan was van 
oudsher een onderdeel van het lanen-
stelsel van het landgoed. ‘C ultuurhis-
torisch moet deze enclave die al ruim 
driehonderd jaar een onderdeel van 
het landgoed is tot het landgoed blij-
ven behoren. Bij voorkeur met herstel 
van het oorspronkelijke landhuis van 
1934 op het terrein. Mocht blijken dat 
dit landhuis bouwkundig niet meer 
te restaureren valt dan moet op deze 
plek een nieuw landhuis gebouwd 
worden dat evenals het dan afgebro-
ken landhuis opnieuw past in zijn 
omgeving’ zo is de stellige mening 
van van Schaik. ‘Het past in het 
Ambitiedocument Gemeente De Bilt 
( Op weg naar 2030)  dat als één van 
de speerpunten het cultuurhistorisch 
karakter van de gemeente wil ver-
sterken dat de bestemming landgoed 
dan ook landgoed blijft. Door herstel 
resp. nieuwbouw wordt de gemeente 
weer een historisch landgoed met een 
landhuis rijker. De gemeente wint aan 
karakter. Het een - uitsluitend -groene 
bestemming geven is overbodig want 
het is al groen’.

Gemeentefinancië n
Met het een groene bestemming 
geven lijdt de gemeente en - als de 
gemeente door de provincie gefi-
nancierd wordt - ook de provincie 
grote schade, zo vindt van Schaik. 
Gemeenschapsgeld verdampt. Ook al 
zou de provincie mee financieren dan 
verliest de gemeente een aanzienlijk 
bedrag. Men dient ook de kosten van 
het zoeken naar een andere locatie 
en de ontwikkelingskosten van de 
Leijen-zuid mee te nemen. Krijgt dit 
terrein van ca 20.000 vierkante meter 
een groene bestemming dan zal de 
waarde als bosgrond vermoedelijk 
slechts enkele euro’s per vierkante 
meter bedragen. Vrijwel het hele aan-

koopbedrag van 3.530.000 euro zal 
dan geheel afgeboekt moeten worden. 
Het is bouwgrond op een unieke loca-
tie. Alleen een expert kan de prijs van 
een vierkante meter aangeven. Het is 
in elk geval duidelijk dat het verlies 
sterk beperkt zal worden. In het gun-
stigste geval zou er zelfs een over-

schot kunnen zijn’. Naar de mening 
van van Schaik is herstel van het 
landgoed cultuurhistorisch gezien een 
aanwinst. Het versterkt de U trechtse 
Lustwarande en is gunstig voor de 
gemeentefinancië n. Ook daarom pleit 
hij er gedreven voor de bestemming 
van landgoed te blijven behouden.

 De Vierklank 9 24 december 2008

Het landhuis op het landgoed...
door Henk van de Bunt

De gemeenteraad ging donderdag 18 december jl. unaniem akkoord met De Leye n-Zuid als nieuwe 
ontwikkellocatie voor een woon-z orgcomplex. Dit als alternatief voor de plannen die er lagen voor landgoed 

Beukenburg. De raad stelt een krediet beschikbaar van 3.530.000 euro voor de aankoop van Beukenburg 
en 100.000 euro voor de ontwikkeling van de locatie De Leye n-Zuid. 

W im van Sc haik:  ’Het huis be staat nog steeds maar het is moeilijk herkenbaar  
door de aanbouw  van ruimtes aan het landhuis, die na 1948 nodig waren voor 
de nieuwe be stemming van verpleeghuis’.

E en gesc ande f oto van het landgoed, toen er nog geen aanbouw sels waren.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Zaterdagavond 23 november jl.: de eerste sneeuwdag van het seizoen. ' s 
Avonds is het opgehouden met sneeuwen. Een stille witte wereld ligt aan 
mijn voeten wanneer ik vanaf mijn woning aan het Maertensplein naar 
beneden kijk. 
Het is een schitterend gezicht maar helaas, vrees ik, zal het niet lang zo 
blijven. Sneeuw trekt immers de jeugd aan! En ze willen er zijn voordat 
de gemeentereiniging met de strooiwagen er een zoute pap van heeft 
gemaakt. 

En inderdaad, het duurt niet lang voordat een troep jongelui met veel lawaai 
het plein in bezit genomen heeft. Even daarna hoor ik de doffe slag van een 
sneeuwbal tegen de ruit Dat is niet leuk, maar wat doe je dan?  
‘Niet op reageren’ houd ik mezelf voor. Vooral niet: het gordijn opzij schui-
ven en met een boos vingertje op het glas gaan kloppen. Vooral niet: de 
balkondeuren open doen om iets woedends naar beneden te kunnen roepen. 
Dat willen ze immers uitlokken. Dan gaat het immers juist leuk worden! 
Leuker is het nog in hun ogen, wanneer het ‘blauw op straat’ gewaarschuwd 
wordt, dat weinig kan doen tegen sneeuw. Maar jammer genoeg hebben we 
die niet meer in ons dorp. Het niet reageren helpt. Het blijft bij een bal. De 
ruit blijft heel. 

Herkent u, als trouwe Vierklank-Iezer, het hier beschreven voorval omdat 
het in de Vierklank van 3 december ook al aan de orde was bij ‘Dat wil ik 
‘effe’ kwijt…’ ?  Daar gaat het inderdaad over. Een medebewoner van het 
Maertensplein beschreef daarin het voorval dat hij zeer bedreigend had 
gevonden en hij knoopte daar zijn afschuw voor de jeugd van tegenwoordig 
aan vast. Hoewel ik toch ook behoor tot de zogeheten ‘over het algemeen 
al wat oudere bewoners van het Maertensplein’ heb ik daar geen last van 
gehad. Wel vind ik, dat iemand die zich volgens eigen zeggen bedreigd en 
onveilig voelt op het Maertensplein niet te benijden is. 

Of zou hij in zijn jonge jaren nooit sneeuwballen gegooid hebben?

M evr. R. Snoe p -  C arstens, M aartensdijk

V oor de laatste les in 2008 van Judokan M aartensdijk werden zoals gebr ui-
kelijk ook de ouders uitgenodigd om mee te doen. V eel ouders vinden dit 
leuk en ook br oertjes en zusjes doen gezellig mee. Judokan hervat haar 
ac tiviteiten weer op 6 januari 2009 en wenst iedereen een f ijne vakantie.



 Motorzagen   
             Heggenscharen 
          Bosmaaiers   
   Bladblazers 
 Elektrisch gereedschap 
 Hogedrukreinigers 

 Handmaaiers 
 Motormaaiers 
 Zitmaaiers     
 Kooimaaiers 
                          Nu ook te huur!

Tevens voor al uw onderhoud
en reparaties 

J.G. v. Ginkel Maartensdijk BV 
Dorpsweg 47a, 3738 CA Maartensdijk 

Tel: 0346-212602 • Mob: 06-10763222 
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op tuin- en parkmachines

Wenst u goede kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar!

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

SUPER-VOORDEEL
ALLEEN 

ZATERDAG 27 DECEMBER

2E ARTIKEL VOOR € 1,00*
OP DAMES-, HEREN-, KINDER- 

EN BABYKLEDING**

* GELDT VOOR HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL!!!
** M.U.V. BASISARTIKELEN

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
T elefoon: 030 - 2211618
F ax: 030 - 2200650
E-mail: info@peperkamp.info

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

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

Ons kerstassortiment ligt 
klaar. Keuze genoeg. 

O.a.:

Amandelkrans

Amandelstaaf

Boterstollen vanaf € 4,60

Moscovische Tulband
met en zonder vruchten

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C5 BREAK 2.0 HDI AUT, D BLAUW MET, CRUISE C, ER, CV,
LMV, CLIMATE C, RAD/CD, ABS, AIRB, PARKEERS, REGENS, 45.000KM ............................  `06 €. 23.500,-

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,-
206 X-LINE 1.4 5DRS, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 95.000KM ..................  `03 €. 7.000,-
207 1.4 16V XR, D BLAUW MET, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, 19.000KM ................................  `07 €. 12.500,-
307 BREAK 2.0 HDI NAV TECH, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV,
SB, RAD/CD/NAV, CRUISE C, 119.000KM ..............................................................................  `04 €. 7.950,-
406 COUPE 3.0 V6 AUT, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ESP, LMV,
CRUISE C, RAD/CD, ABS, AIRB, REGENS, SCHUIFD, 180.000KM ........................................  `00 €. 9.250,-
407 XS 2.2 16V AUT, WIT, ZWART LEDER, CLIMATE C, CRUISE C,
RAD/CD, LMV, ABS, ESP, PARKEER HULP, AFN TREKHAAK, 68.000KM ..............................  `04 €. 14.750,-
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 €. 13.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO 160000KM
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 XSARA 1.6, 5DRS, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, 145.000KM ..................  `03 €. 6.950,-
CITROEN C5 BREAK 1.6 16V HDIF, GRICE ICELAND, CLIMATE C,
CRUISE C, ABS, AIRBAG, RAD/CD, REGENS,170.000KM .....................................................  `05 €. 11.950,-
CITROEN XSARA 2.0 16V VTS COUPE, ICELAND BLUE, ABS, RAD/CD,
CRUISE C, CLIMATE C, LMV, AIRBAGS, MLV, SPOILER, 56.000KM .....................................  `03 €. 7.450,-
CITROEN SAXO 1.1SX 3DRS, D BL MET,SB,ER,CV,SCHUIFDAK, 98.000KM ........................  `00 €. 3.950,-
RENAULT MODUS 1.6 16V AUT, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,
CRUISE C, RAD/CD, LMV, AIRBAGS, MLV, 3.300KM .............................................................  `07 €. 16.950,-
RENAULT MEGANE 1.6 16V 5DRS, ZWART MET, CRUISE C, ER, CV, SB, LMV,
MLV, CLIMATE C, TREKH, REGENS, .....................................................................................  `03 €. 6.750,-
RENAULT SCENIC 1.9 DCI, D GROEN MET,CLIMATE C,ER,CV,SB, 200.000KM  ..................  `01 €. 6.950,-
FIAT IDEA1.4 16V AUT, GRIJS MET, AIRCO, ABS, CRUISE C, ER, CV, SB, 9.800KM ............  `07 €. 15.950,-
VOLVO S40 1.6 16V, ZWART MET, AIRB, ER, CV, SB, TREKH, 160.000KM ...........................  `00 €. 6.750,-

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

de Losw l 21  il ers  tel. 035  6214335
nd strieweg 34  rtensdi k  tel. 0346  214540
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Nieuw in de collectie zijn de werken 
van kunstenares T anja Kooy mans. 
Met zeven schilderijen uit de serie 
‘Mute’ toont zij met haar portretten 
de reacties van vrouwen op gebeur-
tenissen uit het nieuws. Nieuw zijn 
ook de glasobjecten van kunstenares 
Henny van Setten

Wachter
Ook wordt voor het eerst de ’Wach-
ter’ van galerie-eigenaar en kunstena-
res Betty  T immer getoond. Het beeld 
dat zij in 1999 maakte is dit jaar in 
brons vereeuwigd. De ruim 180 cm 
hoge bronzen ‘Wachter’ staat nu te 
pronken in haar galerie.

Voor meer informatie en een indruk 
van de kunstwerken kunt u terecht op 
de webpagina van de galerie www.
jenb-art.nl. De galerie is gevestigd 
op Oosterspoorlaan 7 in Hollandsche 
Rading. De openingstijden zijn vrij-
dag, zaterdag en zondag van 12.00 
tot 18.00 uur en op afspraak, tel. 035 
5771903. Ook rond de kerstdagen en 
jaarwisseling zijn deze openingstij-
den van toepassing. 

‘De Wachter’ op eindejaarsexpositie 
J& B Art Gallery 

door Henk van de Bunt

Jan  en Betty T immer van J& B Art Gallery openden 30 november hun ‘E indejaarsexpositie’, 
waarbij de nadruk ligt op de nieuwste werken van de vaste exposanten van de galerie. Zo z ijn er schilderijen 

te z ien van Igor Zhuk, Margret Mijsbergh en P eter van Loenhout. Marry Samsom ( sieraden)  
en Clara Bastian ( koeienportretten)  tonen ook hun nieuwste creaties.

G alerie- eigenaar en kunstenares 
Betty  T immer naast haar in br ons 
vereeuwigde W ac hter. O p de ac hter-
grond een sc hilderij van I gor Z huk.

advertentie

HOLLANDSCHE RADING

Hollandsche Rading - Tolakkerweg 138 - 035-5771425 - www.groenrijk.nl

Vragen SP  over thuisz org
Wethouder Mittendorff beantwoordt tijdens het vragenuurtje in de raad op 
18 december vragen van de SP-fractie over ontwikkelingen op de thuis-
zorgmarkt. De analys e van de SP dat die ontwikkelingen een zware last 
leggen op de thuiszorgorganisaties deelt Mittendorff niet. ‘Vitras/ C MD is 
een volwassen organisatie waarvan je mag aannemen dat wanneer ze een 
contract aangaan met de gemeente, daar in hun interne bedrijfsvoering 
op anticiperen. De condities waaraan zij moeten voldoen zijn duidelijk 
omschreven.’ De wethouder zegt in gesprek te zijn met andere zorgaan-
bieders over de uren zorg die Vitras in de gemeente levert. Ook met Vitras 
vindt binnenkort een gesprek plaats. Daarbij is openbreken van het lopende 
contract geen optie. De wethouder stelt dat de gemeente geen rol speelt bij 
inkomensonderhandelingen, dat doen de sociale partners. 

Herman Mittendorff deelt de opvatting van de SP dat deze situatie voor 
alle partijen onwenselijk is. Hij vindt echter dat niemand er baat bij heeft 
deze zaak onnodig ingewikkeld en complex te maken. ‘Het gaat om een 
groep medewerkers die het heel moeilijk heeft en in een situatie zit van 
arbeidsonzekerheid. Het gaat ook om een clië ntengroep die eveneens niet 
weet hoe het nu precies zit. Ik verzeker u dat wij dit probleem op een 
ordentelijke juiste manier op gaan lossen maar wel binnen de regels van de 
aanbesteding zoals die voor ons gelden.’ Anne-Marie Mineur constateert 
dat de wethouder geen verband ziet tussen het beleid van de gemeente De 
Bilt en de gevolgen voor medewerkers in de thuiszorg. De SP-fractie gaat 
de antwoorden bestuderen en komt er later op terug. [ GG]

W ethouder Herman M ittendorf f .

Recentelijk heeft een aantal partij-
en overeenstemming bereikt met de 
gemeente De Bilt over de koop van 
een kavel op het noordelijke deel 
van bedrijvenpark Larenstein. Op 11 
december jl. werden tijdens een fees-
telijke bijeenkomst de eerste con-
tracten getekend. Daarmee werd het 
startschot gegeven voor daadwerke-
lijke ontwikkeling op bedrijvenpark 
Larenstein.

E xpansie
De Wilde Metaal is ontstaan in 1968 
als landbouwsmidsbedrijf en oor-
spronkelijk begonnen als Evers en de 
Wilde. In de beginfase werd vooral 
boerenwerk gedaan, maar al gauw 
werd het gezichtsveld uitgebreid naar 
industrie en bouw. Plaatbewerkings-
machines werden aangeschaft en ook 
op lasgebied werden de nodige inves-
teringen gedaan. Het personeels-
bestand breidde gestaag uit tot het 
huidige aantal van ca. 30 medewer-
kers. Ook de huisvesting heeft in de 
loop der jaren de nodige wijzigingen 
ondergaan. Begonnen werd in een 
bedrijfsgebouw van ca. 120 m2 en 

uitgebreid naar de huidige huisves-
ting van ca. 2500 m2. In 1998 is de 
laatste grote verbouwing geweest.
In Maartensdijk waren er verder geen 
uitbreidingsmogelijkheden voor het 
van oorsprong in Maartensdijk geves-

tigde metaalbedrijf, aldus Gerben de 
Wilde, die samen met zijn vader 
Henk de Wilde eigenaar is. Er zijn 
nog geen plannen met het huidige 
pand, dat na een toekomstige verhui-
zing leeg komt. 

De Wilde Metaal 
naar bedrijvenpark Larenstein 

door Henk van de Bunt

Donderdag 18 december jl. tekende Gerben de Wilde van het Maartensdijkse bedrijf De Wilde Metaal voor 
de koop van een kavel op het Biltse bedrijvenpark Larenstein. E r werd een kavel van 5.395 m2 bouwgrond 

gekocht. Het contract werd door hem en door burgermeester Gerritsen getekend. Met dez e koop is het 
grootste gedeelte van de totale bouwgrond van het noordelijk deel van Larenstein verkocht. 

Het huidige be drijf  aan de D ierenriem te M aartensdijk.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Kerstvakantie Wijkservicecentra ME NS
De Wijkservicecentra MENS in De Bilt West en Maartensdijk zijn vanaf 20 
december tot en met 4 januari gesloten. Op maandag 5 januari 2009 kunt 
u weer bij ons terecht voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn en 
zorg in de Gemeente De Bilt. 

Wijkservicecentrum ME NS De Bilt West, T el. ( 030)  221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T .M.C . Asserweg 2, 3731 KX  De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl

Wijkservicecentrum ME NS Maartensdijk, T el. ( 0346)  21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Wet Milieubeheer 

Aanvragen om vergunning  ( arti-
kel 41 Woningwet)  voor:

R eguliere bouwaanvraag
 •  Maartensdijk, Maertensplein 21, 

veranderen gevel;
R eguliere bouwaanvraag 2e fase 
 •  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

46, oprichten woning;
Lichte bouwaanvraag
 •  Groenekan, Veldlaan 14, oprich-

ten dakkapel;
 •  Maartensdijk, Prinsenlaan 1, uit-

breiden woning, wijzigen gevel;

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

Verleende bouwvergunningen
 •  Groenekan, Groenekanseweg 

189, oprichten harkroosterge-
bouw ( 16-12-2008)

 •  Groenekan, Kon. Wilhelmina-
weg 493, veranderen opslag-
ruimte ( 17-12-2008)

 •  Groenekan, Veldlaan 14, plaat-
sen dakkapel ( 17-12-2008)

 •  Holl.Rading, Spoorlaan 59, uit-
breiden woning ( 12-12-2008)

 •  Holl.Rading, Tolakkerweg 79, 
vernieuwen/ veranderen ingangs-
poort/ hek ( 17-12-2008)

Verleende bouwvergunning 2e 
fase
 •  Holl.Rading, Tolakkerweg 72 A, 

veranderen recreatiewoning ( 12-
12-2008)

Verleende sloopvergunning
 •  Maartensdijk, Kon. Wilhelmina-

weg 15, slopen kassencomplex 
met silo ( 16-12-2008)

Verleende aanlegvergunning
 •  Biltse Rading (nabij Fort 

voordorp)  aanleggen nieuwe 
natuurvriendelijke oevers;

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

bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA U trecht. 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.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inz age liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en T oe-
z icht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling tevens op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U  kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer ( 030)  228941 1. Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/ of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten tot het toeken-
nen van de namen :
Prinses Amalialaan , Prinses Alexi-
alaan , Prinses Arianelaan ( bouw-
plan Opgetogen)
Reigerlaan, Kuifeendlaan, Ooie-
vaarlaan ( bouwplan Brandenburg)
Molenhof  ( 3 woningen Maartens-
dijk)
Vredesteinlaan ( bouwplan Vre-
destein)

Het besluit met tekeningen ligt voor 
iedereen zes weken, van 23-12-
2008 tot en met 03-02-2009

ter inzage bij de afdeling Vergun-
ningen en T oezicht, Soestdijkswe-
weg Zuid 173 te Bilthoven.

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 watercypres, Dierenriem 2 

Herplant ( 17-12-2008)
 •  1 berk, Prinses Marijkelaan 11 

( 17-12-2008)
 •  1 berk, 10 linden en 1 esdoorn, 

Prinses Margrietlaan Gemeente 
Herplant ( 17-12-2008)

Groenekan:
 •  1 zwarte berk, Berkenlaan thv nr. 

18 Gemeente NOODKAP ( 17-
12-2008)

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 
T oezicht. 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.

wBurgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat de vol-
gende melding 8.40
( Algemene maatregel van Bestuur)  
is binnen gekomen: 

Aanvrager:  dhr./ mevr. Van der 
Meij
Inrichting:  Garage van der Meij 
VOF
Adres:  Industrieweg 32-34, Maar-
tensdijk
Omschrijving:  het melden van een 
verandering op 1 april 2008 ( nieu-
we showroom met daarboven een 
zolder over de gehele oppervlakte 
van de kantoorruimte – toilet - old-
timer werkplaats) . 
Betreft:  het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 

T egen deze meldingen staat géén 
beroep open volgens de Wet milieu-
beheer.

U  kunt de melding inzien van 5 
januari tot 19 januari 2009 in het 
gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 
uur ( of volgens afspraak) .

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 25 510 ( 24 uur 
per dag bereikbaar) .

Vergunningen en Toezicht 

Werk in uitvoering
De komende week z ijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De Bilt:

•  De Bilt:  Wegwerkzaamheden Waterweg 1e fase: tot eind december 
2008;

•  Maartensdijk:  Bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartens-
dijk;

•  Maartensdijk:  Opnieuw bestraten gedeelte voetpad Dorpsweg ( deel 
van nr. 38 t/ m 88)  tot half januari 2009.

Inz ameling
kerstbomen 2009

Op 8 en 9 januari halen wij de kerstbomen in de 
gemeente De Bilt op. U  kunt uw boom dus op 8 januari 
buiten leggen. Indien de boom die dag niet is opge-
haald, kunt u hem buiten laten liggen. Op 9 december 
worden de resterende bomen opgehaald. Jongeren tot 
en met 15 jaar kunnen een leuke prijs verdienen met het 
inzamelen van bomen:

Win €150,00 met het ophalen van kerstbomen!  
Op 7 januari  kunnen jongeren tot en met 15 jaar op 
diverse plaatsen in de gemeente kerstbomen inleveren 
waarmee loten te verdienen zijn. Ook is het mogelijk 
om minimaal 20 verzamelde kerstbomen op één huis-
adres op te laten halen, waarvoor ook loten worden 
verstrekt;  dit kan al vanaf maandag 5 januari tot en met 
woensdag 7 januari. Wil je 20 bomen of meer laten 
ophalen?  Bel dan met 030 228 96 47 om hiervoor een 
afspraak te maken! 

Op woensdag 14 januari worden op deze pagina de 
winnaars bekend gemaakt. De winnaars kunnen daarna 
hun prijs tegen inlevering van het winnende lot ophalen 
bij het informatiecentrum ( receptie)  van het gemeente-
huis.

Hier volgen de spelregels:  
Voor iedere kerstboom die je brengt krijg je een lot, dus 
hoe meer kerstbomen des te groter is de kans op een 
prijs. Er worden 10 loten getrokken met de opeenvol-
gende prijzen: 

1e prijs:   € 150,- 6e prijs € 60,-
2e prijs  € 100,- 7e prijs  € 50,-
3e prijs   € 90,- 8e prijs € 40,-
4e prijs  € 80,- 9e prijs € 30,-
5e prijs  € 70,- 10e prijs € 25,-
 

De kerstbomen kun je op woensdag 7 januari tussen 
12.30 – 15.30 uur brengen op een van de onder-
staande locaties:

•  Westbroek: Holsblokkenweg op grasveld bij speel-
plek;  

• Groenekan: Versteeglaan bij speelplaats;
•  Hollandsche Rading: parkeerplaats bij de tennisba-

nen aan de C harles Weddepohllaan;
•  Maartensdijk: parkeerplaats SVM aan de Dieren-

riem;
•  De Bilt: parkeerplaats H.F. Witte centrum aan het 

Henri Dunantplein;
•  Bilthoven: parkeerplaats flat Kruisbeklaan tegenover 

de Kwinkelier, op parkeerplaatsen aan de achterzijde 
bij Klaver 2 – 20 in De Leijen, en bij de parkeerplaats 
op de Planetenbaan bij het winkelcentrum 

M ede de l ing:  H et gem eentenieu ws is vol l edi g in de z e ru br iek opge nom en. 
A l l een voor de  be ke ndm aki ngen en vergu nningen is een sel ec tie opge nom en, 
waar bi j  in iede r geval  al l e inf orm at ie over de  dor ps ke rnen wordt  verm el d. 
V ol l edi ge verm el di ng van  de  be ke ndm aki ngen voor de  ke rnen D e B il t en B il t-
h oven staan  weke l ij ks  in de  B il tB u is/ B C  en op de  webs ite van  de  gem eente D e 
B il t www.de bi l t.n l .
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De jaarwisseling is weer in aantocht! 
Om de feestelijkheden rond Oud en 
Nieuw zo probleemloos mogelijk te 
laten verlopen geldt een aantal regels. 
Hier hebben we ze voor u op een rij 
gezet. T ijdens de jaarwisseling houdt  
de politie extra toezicht en maakt de 
gemeente De Bilt gebruik van het  
“ Supersnelrecht” . 

Aanpakken vandalisme
De politie werkt nauw samen met de 
gemeente, de brandweer en het Open-
baar Ministerie om Oud en Nieuw 
feestelijk en veilig te laten verlopen. 
Alle ‘Hotspots’ voor vandalisme zijn 
in kaart gebracht en worden extra 
gecontroleerd. Ook heeft een aantal 
locaties gedurende de hele jaarwisse-
ling vaste politiebemanning. 
Agressie tegen hulpverleners is uit 
den boze. Voor wie zich misdraagt 
tijdens de jaarwisseling maken wij 

gebruik van het Supersnelrecht. Dit 
betekent dat mensen die tijdens de 
jaarwisseling een strafbaar feit ple-
gen, al op 2 januari voor de rechtbank 
verschijnen. Houd de jaarwisseling 
dus gezellig én veilig! 

Kopen en afsteken  van vuurwerk
Vuurwerk mag in 2008 alleen worden 
gekocht op maandag 29 december, 
dinsdag 30 december en woensdag 
31 december door personen van 16 
jaar en ouder. Afsteken is alleen toe-
gestaan op 31 december tussen 10.00 
uur en 02.00 uur ( nieuwjaarsnacht) .  
Afsteken van vuurwerk buiten deze 
tijden is dus strafbaar! 
Verkoopadressen met een verkoop-
vergunning
De gemeente De Bilt heeft aan de 
onderstaande verkoopadressen een 
verkoopvergunning verleend:
•  Bilthoven, Van den Akker BV, Oude 

Brandenburgerweg 45-47
•  De Bilt, Deco Home Jochem, Hes-

senweg 154
•  De Bilt, EuropaTuin, Universiteits-

weg 2
•  Groenekan, Fa. van der Neut & Zn, 

Groenekanseweg 5/13
•  Hollandsche Rading, GroenRijk, 

T olakkerweg 138.

Vreugdevuren niet toegestaan!  
In de gemeente De Bilt en omstreken 
is het aansteken van vreugdevuren 
niet toegestaan en dus strafbaar. 
T ips om vernielingen en brandstich-
tingen te voorkomen
U kunt zelf een aantal acties onder-
nemen om vernielingen en brand-
stichtingen zoveel mogelijk te voor-
komen:
-  Zorg dat alle brandbare materialen 

achter slot en grendel staan;
-  Zet uw kliko’s indien mogelijk in 

de schuur;
- Zet geen oud papier of straat;
-  Zet geen vuil naast ondergrondse 

afvalcontainers;
-  Sluit tijdens de jaarwisseling alle 

ramen van uw woning;
-  Indien u op oudejaarsavond uw 

woning verlaat, doe deuren op slot, 
laat een lamp branden en vraag zo 
mogelijk uw buren om een oogje in 
het zeil te houden;

-  Zet uw oude kerstboom niet op 
straat. Het is een makkelijk doelwit 
van brandstichting;

-  Bent u aan het verbouwen?  Haal 
uw ( bouw) container weg of sluit 
deze goed af!

Kijk voor meer informatie over de 
jaarwisseling en vuurwerk op www.
knalrelaxed.nl.

Opruimen vuurwerk
Een groot deel van de ongelukken 
rondom de jaarwisseling vindt plaats 
op Nieuwjaarsdag. Kinderen gaan 
regelmatig aan de haal met vuurwerk 
dat niet is afgegaan en kunnen zich 
hieraan ernstig verwonden. Ga daar-
om opgeruimd het nieuwe jaar in en 
begin al na het afsteken van het vuur-
werk met opruimen. U kunt vuurwer-
kresten aanbieden bij het restafval in 
de grijze container. Vuurwerk dat niet 
is afgegaan kunt u nat aanbieden op 
de milieustraat. De gemeente zal ook 
haar steentje bijdragen aan de 

opruimwerkzaamheden door vanaf 5 
januari extra te vegen. 

Belangrijke T elefoonnummers
1-1-2, als elke seconde telt:
• er staan levens op het spel 

•  u ziet een misdrijf gebeuren (heter-
daadsituatie)  

•  u wordt geconfronteerd met een 
dader 

•  u ziet iets ongewoons in uw straat 
of wijk ( melding van verdachte 
situatie)

0900 - 8 844, geen spoed,
wel politie:
•  voor informatie en advies over poli-

tiezaken 
•  bij aanhoudende overlast in de wijk 
•  auto-inbraak zonder spoor van een 

dader 
•  en alle andere momenten of situa-

ties waarbij 1-1-2 bellen niet aan de 
orde is
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De jaarwisseling:  Houd het gez ellig en veilig!  

Bij het Fonds sportbevordering 
Bilthoven kan een financië le bij-
drage aangevraagd worden voor 
ondersteuning en ontwikkeling van 

sportstimuleringsactiviteiten. Het 
aanvraag-formulier 2009 treft u 
aan op de website van de Biltse 
Sportfederatie (BSF): www.bsfnet.
nl. Aanvragen kunnen tot 1 februari 
2009 bij voorkeur digitaal ( via de 
website)  worden ingediend. 
Het FSB heeft als doelstelling de 
actieve sportdeelname van inwo-
ners van de gemeente De Bilt te 
stimuleren. Het fonds tracht dit 
doel te bereiken door de organisatie 
van sportstimulerende activiteiten 
financieel te ondersteunen.

Aanvragen bij het F onds sport-
bevordering Bilthoven

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
E ven wat  f eiten op een rij tj e:  V el  z el f  u w oorde el .

De Biltse golfvereniging wil al jarenlang uitbreiden. Begin dit jaar heeft zij 
samen met de gemeente een onderzoek gedaan naar een mogelijke locatie 
voor een 18 holes golfbaan binnen onze gemeente. De conclusie was dat 
alleen de locatie Prinsen West ‘niet direct onmogelijk’ was. Prinsen West is 
het agrarisch gebied ten zuiden van Maartensdijk, tussen het Prinsenlaantje 
en de A27. De afgelopen weken heeft de VVD dit mooie landelijke gebied 
waar onze boeren hun koeien en schapen laten grazen en waar maï s wordt 
geteeld, twee maal ‘de oksel van de A27, een ex-vuilnisbelt’ genoemd. 

In juni is voorgesteld om Prinsen West als mogelijke optie voor een golf-
baan te beschouwen. Felle tegenstand vanuit milieubewegingen, agrarische 
sector en bevolking was het gevolg. De raadscommissie heeft toen een 
besluit over deze locatie uitgesteld door eerst om een draagvlakonderzoek 
te vragen.

Inmiddels is het duidelijk dat de realisatie van de vijfde volwaardige golf-
baan in onze gemeente op Prinsen West op juridische problemen stuit. 
Landbouw gebied 2 is beschermd voor agrarisch gebruik. De aanwezige 
dassenburchten worden door de flora- en faunawet beschermd. Provinciale 
Staten wil door het streekplan aan te scherpen de wildgroei aan golfbanen 
in agrarisch gebied een halt toeroepen. En er is jurisprudentie: de Raad 
van State heeft vorige week een uitspraak gedaan, dat in Vianen voor de 
aanleg van een golfbaan ten onrechte agrarisch gebied is aangewezen. Alle 
gemeenteraadsleden weten dit!

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad 40000 euro vrijgemaakt voor 
een onderzoek naar de beoefening van de ( golf-) sport en naar de behoefte 
van een extra golfbaan. 
Voorstanders (VVD, PvdA/GL, D66 en Christen Unie) stellen dat de loca-
tie nu niet aan de orde is. Tegenstanders (SGP, CDA, SP, BB) wijzen er 
op dat het college meermalen heeft aangegeven dat Prinsen West de enig 
overgebleven locatie is en dat de wenselijkheid van een golfbaan niet los 
gezien kan worden van deze locatie. Zij vinden dat hier 40.000 euro wordt 
weggegooid, dat ook aan andere dingen besteed had kunnen worden, zoals 
de thuiszorg. De meerderheid van de raad volhardt in haar standpunt dat de 
locatie hier niet ter discussie staat, dat het slechts om een behoefteonder-
zoek gaat en dat het te vroeg is om over de haalbaarheid van Prinsen West 
te spreken. 

Binnenkort krijgen 5000 burgers van de gemeente De Bilt een enquê te thuis 
waarin gevraagd wordt naar hun behoefte aan sport en vooral golf. En wordt 
niet gerept over de locatie, maar de enige mogelijkheid is Prinsen West. In 
april gaat het college met dit resultaat in de hand opnieuw de locatie Prin-
sen West bespreken. Dan zijn we 40.000 euro verder, zijn er verwachtingen 
geschept bij de golfvereniging en zullen er juridische problemen blijken te 
zijn.Wilt u meer weten over de plannen voor een golfbaan, kijk dan vooral 
eens op: www.prinsenlaantje.nl.

A d V rijsen, M aartensdijk

Hessenweg De Bilt verrijkt met derde ster
door G uus G eebe l

Sinds 2003 werken ondernemers, bewoners, politie, brandweer, Kamer van Koophandel en gemeente 
samen om het winkelgebied Hessenweg Looyd ijk in De Bilt veiliger te maken. Het gebied voldoet nu aan de 
voorwaarden die het Keuringsinstituut voor Waren ( KIWA)  stelt om de hoogst haalbare derde KVO Ster te 

krijgen. Op maandag 15 december vond de uitreiking hiervan op Jagt lust plaats. KVO staat voor
Keurmerk Veilig Ondernemen.

Het winkelgebied ontvangt de derde 
ster nog geen twee jaar nadat de 
tweede ster was verdiend. De eerste 
werd in 2004 uitgereikt. Om de ster-
ren te behouden, moet na een jaar 
aantoonbaar zijn dat de vooruitgang 
gehandhaafd is. In het voorjaar vindt 
een hercertificering plaats. Jan van 
Eijken is voorzitter van de Midden-
standsvereniging Hessenweg. ‘ Wij 
zijn blij met de derde ster, maar het 
betekent ook dat we begin volgend 
jaar alweer gaan sleutelen aan onze 
eerste ster, want we moeten actueel 
blijven en zorgen dat de straat en de 
weg goed blijven.’

Veiligheid
Na de herinrichting in 2006 is de 
uitstraling van het winkelgebied Hes-
senweg Looydi jk aanmerkelijk ver-
groot. De overlast van jongeren is 
dankzij extra politietoezicht sterk ver-
minderd. Enkele onveilige gedeelten 
zijn veiliger gemaakt en ondernemers 
laten de verlichting van hun etalages 
langer branden om de sociale veilig-
heid te vergroten. De gemeente houdt 
plekken die snel vervuilen extra in de 
gaten. Al deze inspanningen zorgen 

niet alleen voor een grotere veilig-
heid, ze hebben er ook voor gezorgd 
dat het gevoel van veiligheid is toe-
genomen. De derde ster is verdiend 
met een veilige binnenruimte van de 
deelnemende winkels.

Certificaat
‘Het krijgen van een derde KVO 
Ster is tamelijk uniek’, zegt burge-
meester Gerritsen. Hij noemt het een 
goede zaak dat iedereen betrokken is 
geweest bij het project, ook de bewo-
ners. ‘Met elkaar zorgen we ervoor 
dat we een gemeente zijn waar het 
niet alleen goed wonen is, maar waar 
we ook gezellig en veilig kunnen 

winkelen.’ Hij overhandigt vervol-
gens certificaten aan alle betrokken 
organisaties. Marie-José Kimman, 
voorzitter van het Gehandicaptenplat-
form, heeft nog wel enkele wensen, 
maar is over het algemeen tevreden 
over de toegankelijkheid van de win-
kels. ‘De stoepen zijn nog wel te ver-
beteren.’ Wethouder Mittendorff zegt 
te streven naar het predicaat meest 
toegankelijke gemeente van Neder-
land. Hij hoopt dat de Hessenweg een 
voorbeeld zal zijn voor andere win-
kelgebieden in de gemeente. Namens 
de ondernemers dankt Jan van Eij-
ken de ambtenaren voor de bijzonder 
prettige samenwerking.

Z ij allen zorgen voor een plezierig en veilig winkelgebi ed.
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De lijkschouwer zag al direct dat de 
oude man eerst moest zijn gemar-
teld voor hij door verwurging werd 
gedood. De politie deed op en rond 
de plaats delict een uitgebreid onder-
zoek. In de chaos werden geen sporen 
aangetroffen van dader of daders en 
de herkomst van het touw werd nooit 
bekend. Ze vonden niets dat kon wij-
zen naar de identiteit van het slacht-
offer. De gevonden vingerafdrukken 
waren van de dode maar bleken ner-
gens in het sys teem voor te komen. 
Een speurhond zocht de omgeving af 
en vond, vijftig passen van de ruï ne, 
aan de zoom van een kreupelbosje en 
begraven in de bevroren grond, een 
metalen kistje met edelstenen. Vol-
doende om vele jaren van te leven. 
Een expert schatte dat de inhoud en 
het kistje eeuwen oud moesten zijn. 
Het kistje werd bij ‘gevonden voor-
werpen’ opgeslagen, lang bewaard 
en waar het nu gebleven is, weet 
niemand meer. De grond waarop 
het huisje stond was een perceel ter 
grootte van twee voetbalvelden, gro-
tendeels begroeit met wilgenhakhout 
en behoorde ooit aan een lang gele-
den uitgestorven familie met de naam 
Waldermont. Kennelijk had niemand 
het stukje land daarna opgeë ist want 
hoe men in de archieven ook zocht;  
er was niets meer van terug te vinden. 
Waar het lichaam is gebleven is nooit 
bekend geworden. Er gaan geruchten 
dat hij in een der dichtst bijzijnde dor-
pen op de begraafplaats ter aarde is 
besteld maar zonder naam en zonder 
steen. Anderen geloven dat hij naar 
de U trechtse U niversiteit is gebracht 
voor verdere ontleding ten dienste 
van de opleiding van studenten. In 
de wijde omgeving werden aan leve-
ranciers en bewoners van het schaars 
bevolkte gebied vragen gesteld. Nie-
mand wist waar de man vandaan 
kwam en of er nog familie was. Nooit 
hadden ze bezoek gezien. Niemand 
kende zijn naam en wist waar hij van 
leefde. Ja, vissen deed hij wel, lopend 
langs de sloten of varend op de plas. 

Dat hadden ze gezien en ze dachten 
dat hij in het donker wel op klein 
wild zou jagen. Vijf jaar eerder was 
hij plotseling verschenen. De weinige 
boeren die in de omgeving woonden 
zagen hem op een dag, gehuld in duf-
fel, pet en zware laarzen, in de verte 
werken aan zijn hutje. Ze hadden 
hem vanaf het begin gemeden. Er 
hing een waas van geheimzinnigheid 
rond de eenzame man. Ze hadden 
met een verrekijker geloerd naar de 
vagebond die zelf elk contact uit de 
weg ging en ze hadden zich afge-
vraagd wie er nu toch zo wilde leven. 
Misschien was het een vreemde, een 
buitenlander, gevlucht voor revolutie 
of na een misdaad. Misschien was hij 
uitgestoten. Zij waren bang voor de 
sjofele figuur die pas op pad ging als 
de duisternis viel. Soms, heel vroeg 
in de ochtend, roeide hij in zijn bootje 
over de tochten en de plassen en 
kwam pas uren later weer terug. De 
politie ontdekte dat hij dan voorraad 
kocht aan de overkant in Loosdrecht 
of in Breukelen en altijd werd con-
tant betaald. Hoe hij zijn edelstenen 
in geld had omgezet is nooit ont-
dekt. Ook bij de banken was hij niet 
bekend. Een opsporingsbericht in de 
kranten bracht geen enkele reactie. 
Dus werd het dossier gesloten. 

Een aantal jaren later werd het per-
ceel verdeeld en toegewezen aan de 
eigenaren van de omliggende grond. 
De dienaren van de Rijkspolitie zijn 
er niet meer en de gebeurtenis is in 
vergetelheid geraakt. Alleen in de 
nabije omgeving van de aanslag fluis-
teren de bewoners nog over de onbe-
grijpelijke kerstmoord die nooit werd 
opgelost en zijn gaan geloven in een 
afstraffing door boze geesten.

In dezelfde kerstnacht dat de oude 
man werd vermoord ontwaakte, ver 
weg in de F ranse Ardennen, Sander 
Dubois uit een akelige droom. Een 
zwevend wezen in wit gewaad met 
glanzende kroon had, wijzend met 
een knuppel, hem bijna aangeraakt. In 
de wazige contouren had hij een heel 
oud mannenhoofd met lange witte 
baard gezien. Dat hoofd had een paar 
maal een woord geschreeuwd. ‘Jut … 
Jut …J ut…’ , had hij verstaan, waarna 
de schim verdween. Geschrokken 
staarde Sander naar het vaag verlichte 
raam van zijn kamer. Het spook was 
opgelost. ‘Jut… Jut…J ut…’ , maalde 
het door zijn hoofd. Hij kon niet meer 
slapen want hij wist wat er met zijn 
opa gebeurd moest zijn en waar hij 
naar op zoek moest gaan. 
Sander was achttien jaar, sportief en 
slim en zeker niet bang uitgevallen 
Hij sloop de ladder op naar de zolder 
en zocht in het donker op de tast in 
de hanenbalken de brief, de route-
beschrijvingen en een klein doosje, 
gewikkeld in zeildoek en kranten. 
Het pakje had hij vier maanden eer-
der gekregen van zijn grootvader, 
maar nog niet mogen openen. San-
der woonde samen met zijn moeder 
Kirsten Waldermont, de oudste doch-
ter van opa, in het ‘Parc sud-ouest du 
Bois d’Harcy ’, ( het zuid-westelijk 
park van het Bos van Harcy)  in de 
F ranse Ardennen, ten zuiden van 
Luxemburg. Zijn moeder was jong 
getrouwd met de F ransman Raoul 
Dubois die twee jaar geleden was 
overreden door een tractor van een 

houthakkersploeg die in de buurt van 
hun huis bomen rooiden. Raoul was 
arts en op weg naar zijn werk in het 
ziekenhuis van Sedan. De bosweg 
was spekglad en hij was met zijn 
motor onder de tractor gegleden. De 
moeder van Sander werkte in F umay 
als verpleegster. Sander was van jongs 
af aan tweetalig opgevoed, studeerde 
geschiedenis en was voorbestemd om 
later les te geven.

Vier maanden eerder was opa Walder-
mont op bezoek gekomen en Sander 
had hem toen voor het eerst ontmoet. 
Opa had Sander meegenomen op een 
wandeling door het bos. Op een klein 
plateau boven een beek die in de 
diepte stroomde, had opa hem lang en 
ernstig aangekeken en hem een klein 
pakket gegeven. ‘Lieve Sander’, had 
hij gezegd, ‘hierin zit een brief waarin 
ik jou het verhaal vertel van ons voor-
geslacht en het geheim van Jut. Er is 
ook nog een cadeautje bij. Niemand 
anders mag de brief vinden. Niemand 
anders dan jij mag kennis nemen van 
de inhoud. Ook je moeder niet. Lees 
de brief nog niet. Stop alles weg en 
bewaar het goed totdat je geroepen 
wordt. Ik heb moeten vluchten voor 
een fout die ik heb gemaakt. Door het 
schrijven van deze brief heb ik nu ook 
een reeks verbroken. Onze geschiede-
nis is steeds van vader op oudste zoon 
doorverteld. Maar wie het aan iemand 
anders vertelde werd kort daarop ver-
moord. Ik heb me verstopt en hoop 
mijn lot te ontlopen. Ik heb een plek 
gevonden waar ik me verschuilen 
kan. Jij zult me kunnen vinden. Een 
tweetal routebeschrijvingen zit bij de 
brief. Een beschrijving naar mij en 
een naar het geheim van Jut.’ 
 
Sander ging terug naar zijn kamer en 
maakte eerst het doosje open. Daarin 
lagen op een plukje watten drie klei-
ne glinsterende edelsteentjes. Daarna 
begon hij bij het licht van een kaars 
met het lezen van de brief: 

De brief
I n de vierde eeuw van onze jaartelling 
woonde in het land waar nu D ene-
marken aan D uitsland grenst de stam 
der Jutten, ook wel Juten genoemd. 
Het westelijk deel van wat toen Jy l-
land heette be stond uit moerassige, 
door smeltwater gevormde zand-  en 
grindvlakten met hier en daar enkele 
vruc htbar e morenegebi eden. Het volk 
leef de van visvangst en sc hapenteelt. 
I n de vijf de eeuw verliet een groot 
deel van de stam het sc hrale gebi ed 
en trok samen met A ngelen en Sak sen 
naar Kent en het eiland W ight. E en 
aantal stamleden bl eef  ac hter in de 
lage landen. Z ij vonden hun be staan 
op de heidevelden en de be bos te lage 
heuvelrug grenzend aan de Z uider-
zee. D e c ombi natie van het br akke 
water van de bi nnenzee en het koele 
zoete water van de E em, sc honk meer 
vis. D e sc hapen bl eken gezonder door 
de langere zomer en de grond leverde 
b este bone n. I n dit onbe volkte gebi ed 
konden ze jagen op wolven. Z ij groe-
ven hun holen in het noordelijk deel 
van wat nu de U trec htse heuvelrug 
heet en b ouwden hun plaggenhut-
ten aan de voet van de lage heuvels 
en hun sc huilhutten in het dic hte 
woud. Z ij leef den lang en gelukkig 
onder leiding van de stoere Kjel de 
E erste. M aar zo bl eef  het niet, want 
vanuit het westelijk deel van G elre 
trok een ruig volk vanuit hun veendal 
al rovend naar het woongebi ed der 

Jutten waar zij zic h nestelden aan de 
rand van de zee. Z ij verdrongen de 
Jutten en noemden zic h E emlanders. 
D at kon niet goed gaan. E en f elle 
strijd ontbr andde waarbi j de oude 
Kjel de E erste werd gedood en de 
Jutten werden verdreven van de kust 
naar het zuiden. O nder leiding van 
Sv en de G rote, de niet minder stoere 
zoon van Kjel, verdedigden zij zic h 
op de grote heide juist ten noorden 
van de later vastgestelde grens tussen 
Holland en U trec ht. Z ij verdedigden 
hun vee, vis en bone n. D e angst van 
de U trec hters,  dat de E emlanders 
be zig waren met gebi edsuitbr eiding 
en de Jutten als buf f er de strijd zou-
den verliezen, br ac ht hen er toe de 
Jutten te helpen en de E emlanders 
terug te drijven en af  te straf f en. Sv en 
trok ten strijde met zijn volk, samen 
met de U trec hters tegen de E emlan-
ders. Sv en werd be roemd en gevreesd. 
Hij versloeg vele vijanden en werd 
zo be wonderd dat de U trec hters hem 
niet langer Sv en maar Jut noemden. 
O p een koude kerstnac ht,  slapend 
in zijn be sneeuwde plaggenhut ver-
sc heen er een geest in zijn droom die 
hem vertelde dat hij een grote sc hat 
zou veroveren die hij moest verstop-
pen en dat dit geheim alleen moc ht 
worden doorgegeven van vader op 
oudste zoon. E n daarna steeds weer 
van vader op oudste zoon. I eder die 
het geheim aan iemand anders dan 
de oudste zoon zou vertellen, zou 
dood en verderf  tref f en. D at zou ook 
gebe uren met degene die de sc hat 
zou opgraven want de geest had erbi j 
gezegd dat het geheim voor eeuwig 
be graven moest bl ijven.

D e volgende dag overviel Jut met 
zijn mannen een transport van de 
E emlanders en veroverde een aantal 
kistjes vol edelstenen. Z ij trokken met 
de bui t naar hun eigen gebi ed en 
be groeven die. Jut maakte een ruwe 
sc hets en wat aanwijzingen van de 
plaats. Hij vertelde zijn oudste zoon 
Knut over de droom en de sc hat en 
gaf  hem de sc hets. D e zoon, toen nog 
een kind, be loof de het verhaal en de 
opdrac ht door te geven. Kort daarop 
werd Jut in de strijd gedood. M aar 
ook al zijn mannen die van de sc hat 
wisten, sneuvelden. 

W at er daarna in de volgende eeu-
wen met de stamleden gebe urde valt 
niet prec ies meer na te gaan. Hun 
nakomelingen overleef den later de 
Hoekse en Kabe ljauwse twisten en 
de oorlogen tussen Holland en G el-
derland. D e oude vete werd bi jgelegd 
en de Jutten raakten verstrooid door 
de wijde omgeving. E en deel van de 
stam is ten zuiden van de stad U trec ht 
een nederzetting be gonnen waaruit 
later Jutphaas is ontstaan. D e meeste 
stamleden hebbe n zic h gemengd met 
de U trec htse be volking waarbi j hun 
vreemd klinkende namen werden ver-
hollandst. E en ander deel van de stam 
trok naar het groene land juist ten 
noorden van de stad U trec ht. D aar, 
tussen de f orten, bouw den zij hun 
boe rderijen en leef den vreedzaam van 
hun land en vee. Z ij kozen namen als 
W ijdveld, Bunder, Baarveld, V eendal 
en Bosgast, die de aard van hun be zit 
of  af komst aangaven. O nze tak van 
de stam die wat meer naar het noor-
den in het woud bi j de kleine be rgen 
woonde, koos de naam W aldermont. 

Het geheim van Ju t
E en z aak van moord en diefstal, die door lez ers van De Vierklank kan worden opgelost,

mits er z orgvuldig wordt gelez en.

door Kees P ijpers

Het z al wel altijd een raadsel blijven waarom de oude man toch de brief schreef aan z ijn oudste kleinz oon 
Sander, terwijl hij wist dat hij daarmee de voorspelde dood door geweld kon verwachten. Hij riep het lot 

over z ichz elf af. Hij had een fout gemaakt en dat wist hij. In het z ompige moerasland tussen de plassen en de 
z odden, woonde hij een halve eeuw geleden als een z onderling in het uit stukken steen, planken, takken, riet 
en plaggen opgetrokken huisje dat geheel werd vernield. E r was gegraven, afgebroken en duidelijk gez ocht. 
T ussen de vernielde resten van z ijn schamele verblijfplaats werd hij op de vroege koude kerstochtend ver-

moord gevonden. E en rafelig stuk touw was om z ijn hals geknoopt en heftig aangetrokken. E en stroper vond 
hem en belde de politie anoniem.

I n het zompige moerasland tussen de plassen en de zodden … takken… .. riet 
en… …

… . roeide hij in zijn boot je over de toc hten en de plassen en kwam pas uren 
later weer terug. V ervol g op pagi na 15



D oor geb rek aan wild trokken zij 
later vandaar westwaarts tot aan de 
grote plassen. Z ij bouw den er van 
wilgentakken hun hutten, maar toen 
daar veel later turf  werd gestoken en 
er struc tuur kwam in het landsc hap, 
verlieten zij hun natte stek en raakten 
opnieuw verspreid. D oordat in de tijd 
van Napoleon hun namen opnieuw 
werden aangepast, zijn ze moeilijk te 
vinden.
 Z o is het gegaan, jongen. D oor de tij-
den heen is het geheim van Jut door-
gegeven van vader op oudste zoon en 
niemand heef t er meer naar gezoc ht, 
uit angst voor de dood. I k kreeg het 
geheim van mijn vader A age. M ijn 
eerste kind was een doc hter, jouw 
moeder Kirsten. P as mijn tweede 
kind was een zoon, jouw oom W alter 
W aldermont. I k heb hem het geheim 
verteld toen hij boe r was geworden 
en in het zuiden van België  ging 
wonen. O ok hij be loof de plec htig het 
door te geven aan zijn oudste zoon. 
M aar W alter kreeg geen kinderen 
en hij vertelde het geheim toen aan 
zijn minnares, de dienstmeid M arie 
Bunder, die met hem meegetrokken 
was. Kort daarna werd W alter dood 
gevonden in zijn stal. Hij hing met 
een touw om zijn hals aan een bal k. 
E n nadat M arie het haar br oer P iet 
Bunder vertelde, die W alters b edrijf  
had voortgezet, verdronk zij in het 
water van de M aas. O m haar hals 
zat de riem van haar hond. W alter en 
M arie hadden de b elof te verbr oken. 
E r is nooit een dader gevonden.

Het is mij gelukt de plaats van de 
sc hat te vinden en ik heb een der kist-
jes meegenomen zodat ik mijzelf  in 
leven kan houden. D at is mijn f out en 
ik loop daarmee gevaar want de geest 
heef t gezegd dat de sc hat daar voor 
eeuwig moest bl ijven. M issc hien valt 
het mee want ik heb  slec hts é é n kistje 
meegenomen en dat is een deel van de 
sc hat en niet de hele sc hat. I k geef  het 

geheim door aan jou en ik weet dat ik 
daarmee de keten verbr eek. I k wil dat 
jij de sc hat gaat zoeken als mij iets 
overkomt. E en geest zal je wekken. 

P ak dan je trekkerspullen en het oude 
F ranse kompas van je vader en je zult 
het vinden. D oe er iets nuttigs mee 
maar laat é é n kistje ac hter zodat de 
sc hat bl ijf t be staan. D e tweede rou-
tebe sc hrijving zal jou daar br engen. 
I k heb die zodanig be sc hreven dat jij 
het kan be grijpen en anderen hopelijk 
niet. M aar pas op. I k heb altijd onze 
oude naam be houden maar missc hien 
zijn er onder de W aldermonts, de 
Bunders, de Broec ken, de W ijdvelds 
en al die anderen wier namen in de 
tijd van Napoleon veranderd zijn, nog 
meer die ervan weten. M issc hien zijn 
ze jou wel voor geweest.

Sander dacht: ‘Opa heeft niet één fout 
gemaakt maar een aantal. Hij heeft 
het niet alleen zijn oudste zoon ver-
teld maar ook zijn oudste kleinzoon. 
De tweede fout is dat hij het niet heeft 
verteld maar heeft geschreven en de 
derde omdat hij is gaan zoeken en 
een kistje heeft meegenomen. Ik zal 
de kistjes daar laten, maar de inhoud 
meenemen. Misschien ziet de geest 

dat niet’. Hij pakte op eerste kerstdag 
al zijn trekkersspullen en de eerste 
routebeschrijving van opa en ging op 
onderzoek. Hij zou zich voordoen als 
een verslaggever uit F rankrijk die ook 
Nederlands sprak. Hij vond al snel 
de streek waar opa had gewoond. Hij 
informeerde voorzichtig in de omge-
ving waar precies de oude zwerver 
was vermoord. Men wees hem de 
weg en waarschuwden dat het een 
plaats des doods was. Hij vond het 
besneeuwde stukje land met wilgen-
hakhout op de aangewezen plaats 
maar er was niets meer van de oude 
hut terug te vinden. In zijn slaapzak 
bracht hij er de nacht door. Hij hoopte 
nog de geest te zien die hem iets over 
daders kon vertellen, maar helaas, hij 
hoorde enkel het ritselend gefluis-
ter van het riet. De volgende dag 
zocht hij verder. Hij pakte de tweede 
routebeschrijving van opa. Die had 
geschreven:

‘I k be gon aan de lange weg met hier 
en daar een boc ht, terwijl de koude 
oostenwind de sneeuw rec ht in mijn 
gezic ht bl ies. I k be reikte de weg die 
U trec ht met Hilversum verbi ndt en 
wende mijn steven naar bak boor d. 
Jij moet vanaf  daar het oude F ranse 
kompas gebr uiken. Het oude, be grijp 
je? V ooral geen moderne. V olg wind-
streek N tot de kruising aan de grens 
bi j paal 18. V olg dan ongeveer 700 
meter windstreek O . V olg daar 150 
stappen windstreek N tot de boc ht. 
Naast het bos  ligt rec hts een vlak 
gebi ed en daar zie je de plek die je na 
ongeveer 65 stappen kunt be reiken.”

Sander heeft zonder moeite de plaats 
gevonden en zag dat er ooit gegraven 
was. Omdat het licht was wilde hij 
nog niet graven en ging terug naar het 
dorp. Hij hoorde van een zwerver die 
werd begraven op het verloren kerk-
hof bij de grens met Bilthoven. Hoor-
de hoe ooit een echte graaf achter 
Hollandsche Rading door gepeupel 
gevangen werd genomen en later werd 

gedood. Het gonsde van de geruchten 
over een oud paardenkerkhof in de 
bossen buiten Maartensdijk en over 
vreemdelingen die dwalend over de 
weilanden zoeken met een vreemd 
apparaat. Iemand zei dat zij zochten 
naar metalen maar Sander geloofde 
dat zij zochten naar het geheim van 
Jut. Hij geloofde dat, wie hier door 
geweld was omgekomen, met het 
geheim van Jut te maken heeft gehad. 
Hij zag in een telefoonboek hoe in 

de loop der jaren zijn familienaam 
vertaald was naar het Nederlands. Die 
tweede kerstdagavond ging Sander 
door de sneeuw naar de kuil terug en 
groef er uren lang maar heeft niets 
kunnen vinden. De schat was weg. 
Het geheim was meegenomen. Maar 
Sander wist waar hij de oplossing 
moest zoeken. Hij begreep wie ook de 
schat heeft kunnen vinden. En wie de 
plek nu niet kan vinden, die heeft iets 
over het hoofd gezien. 

 De Vierklank 15 24 december 2008

V olg windstreek N tot de kruising aan de grens bi j paal 18.

Nu, na meer dan vijftig jaar, kan door de veranderingen die in dat gebied 
hebben plaatsgevonden, de plek van de moord op de oude man niet meer 
worden gevonden. De plek waar de schat ooit lag begraven is echter nog 
duidelijk herkenbaar. 

Wie denkt één of meer antwoorden te kunnen geven mag dat schriftelijk 
melden aan: Redactie De Vierklank, Koningin Wilhelminaweg 461, 3737 
BE, Groenekan o.v.v. ‘Het geheim van Jut’, of per e-mail: info@vierklank.
nl o.v.v. ‘Het geheim van Jut’

De vragen:
1.  Waar lag de schat precies?  Beschrijf die of maak een tekening of foto van 

de plek en/ of geef de naam van het dichtst bij liggend pad. Blijf bij de 
bocht. Ga niet naar de plek. 

2.  Wie is het meest verdacht van de moord op opa en kan de schat hebben 
weggehaald?

3. Welke naam zou het nageslacht van de familie Waldermont nu dragen?

V ervol g van  pagi na 14

In mijn prille jeugd was Kerstmis een 
uitermate spannende aangelegenheid. 
Dat komt zo: Het was de enige keer 
per jaar dat ik ’s morgens al om vier 
uur mocht opstaan. Het hele huis was 
bij het vroege ochtendkrieken in rep 
en roer. We mochten immers met z’n 
allen naar de Nachtmis in de dorps-
kerk, die om vijf uur begon. Vooral 
wanneer het gesneeuwd had, was dat 
een onvergetelijke gebeurtenis. Van 
heinde en verre kwamen de gelovigen 
naar de kerk, sommigen zelfs met een 
arrenslee. Met rinkelende belletjes 
en voortgetrokken door een of twee 
paarden. Ik kan het sfeervolle tafereel 
nog helemaal voor de geest halen.

Aan de hand van mijn ouders liep ik 
naar de Petrus en Paulus-kerk, waar 
liefst drie vieringen achter elkaar 
waren. Omdat je destijds nog geheel 
nuchter ter communie moest gaan, 
was het een ware beproeving om de 
gehele dienst te ‘overleven’. Links 
en rechts vielen mensen flauw, niet 
alleen doordat er nog niets gegeten 
of gedronken was. Maar ook van-
wege de penetrante wierooklucht, die 
het kerkgebouw van voor tot achter 
vulde.
Na afloop van de Nachtmis gingen 
we huiswaarts om te smullen van een 

heerlijk kerstontbijt. Dat werd altijd 
klaar gemaakt door mijn twee oud-
ste zusjes Jeanne en Lenie, die niet 
mee hoefden naar de kerk. Ieder jaar 
bedachten ze dezelfde truc. Wanneer 
we bij het ouderlijk huis op de Brink 
terugkeerden, oogde het pand donker 
en dus geheel verlaten. Ze deden of 
ze zich verslapen hadden wanneer 
we aanklopten. Wij speelden het spel 
keurig mee en toonden ons in woord 
en gebaar ontgoocheld. Maar even 
later ging het licht aan en stond een 
prachtige tafel klaar. Juist nu mijn 
ouders, broer en zus niet meer leven, 
denk ik met extra veel weemoed terug 
aan die gezellige gezamenlijke kerst-
maaltijden.

T oen ik zelf vader van twee kinde-
ren was geworden, lokte ik ze ( voor 
een kleine vergoeding)  mee naar de 
Kerstviering in de kerk van Vrees-
wijk. Niet meer ’s morgens vroeg 
maar ’s avonds voor de Kerst. De 
Barbarakerk was destijds altijd over-
vol, er was zelfs een tijd dat noodge-
dwongen speciale kaarten werden uit-
gegeven. En onze pastor van destijds 
veroorzaakte nogal wat ophef met 
zijn ietwat provocerende mededeling 
‘dat mensen die nooit in de kerk 
kwamen, dat met Kerstmis beter ook 

niet konden doen’. Gelukkig heeft hij 
dat standpunt even later genuanceerd 
maar de boodschap was toch een 
beetje overgekomen.

Anno 2008 dus beleef ik dus geen 
Nachtmis meer om vijf uur ’s och-
tends en is er ook geen arrenslee meer 

te bekennen. Want de strenge winters 
lijken afgeschaft. Wanneer ik nu op 
een ‘gewone’ zondagochtend om me 
heen kijk in het kerkgebouw, zie ik 
jammer genoeg bijna geen jeugdigen 
meer. Bijna allemaal kerkgangers van 
middelbare leeftijd of ouder. Maar 
op een van de belangrijkste kerke-

lijke feesten van het jaar is het weer 
ouderwets druk. En lijkt het sfeertje 
weer een beetje op de Nachtmis zoals 
ik die zestig jaar geleden mocht mee-
maken.

Hans van E c htelt

Jan van Belsen vierde op 8 december 
2008 zijn 40-jarig jubileum als docent 
in het onderwijs en nam vrijdag 19 
december afscheid van het Groen-
horst C ollege.

Op 12 december 1968 startte Jan 
als ‘meester’ in het basisonderwijs. 
Enkele jaren later kwam hij werken 
op de Lagere Agrarische school in 
Maartensdijk. Hij heeft hoofdzakelijk 
als docent Lichamelijke Opvoeding, 
maar ook als docent van andere vak-
ken de ontwikkeling van de school 
naar het huidige Groenhorst C ollege 
meegemaakt. 

Maartensdijk
Veel bewoners van Maartensdijk ken-
nen Jan van Belsen, en andersom! Hij 
woonde vele jaren in Maartensdijk en 
was de voortrekker van allerlei acti-
viteiten zoals de jaarlijkse rommel-
markt, de sponsorloop en het uitwis-

selingsprogramma met de kinderen 
uit het Poolse Miescisko. 

Groenhorst College
Een 40-jarig jubileum als docent is 
heel bijzonder. Dat zijn 40 jaren met 
telkens vele nieuwe gezichten, dat 
is meegaan met je tijd én als docent 
L.O. sportief zijn en blijven. Dat dit 
Jan van Belsen is gelukt heeft veel te 
maken met zijn opvallendste eigen-
schappen: positief in het leven staan 
en veel gevoel voor sfeer hebben. 
Voor hem is werken niet alleen iets 
wat moet, maar ook iets wat je samen 
doet en wat leuk moet zijn. 
Hij vond en vindt, dat dit ook van 
toepassing is voor zijn collega’s. Dat 
was altijd merkbaar aan de smeuï ge 
verhalen die Jan altijd kon vertellen. 
Hij vertelde dagelijks anekdotes over 
leerlingen, collega’s, maar vooral 
over zichzelf. Het fraaie daarbij was, 
dat deze anekdotes niet alleen leuk 

waren om ( aan)  te horen, maar ook 
echt gebeurd waren. Jan is en was dan 
ook een kleurrijk persoon die veel 
betekend heeft en nog steeds betekent 
voor de leerlingen en de medewerkers 
van het Groenhorst C ollege in Maar-
tensdijk.

Jan van Belsen nam vrijdag 1 9  
dec embe r af sc heid van het G roen-
horst C ollege.

Afscheid na 40 jaarKerst-Mis



Sinds 1973 wordt er jaarlijks bij 
WVT  amateurkunst tentoongesteld. 
Eerst was de tentoonstelling alleen 
voor plaatselijke kunstenaars, vanaf 
1992 wordt tijdens deze tentoonstel-
ling kunst geë xposeerd van kunste-
naars vanuit de gehele provincie. Dit 
jaar nemen 45 amateurkunstenaars 
deel aan de expositie. Er waren teveel 
aanmeldingen en voor 35 kunstenaars 
was er dan ook geen ruimte dit jaar. 

Doelstelling 
WVT  is een welzijnsorganisatie met 
ruim 4500 leden. Deze leden kunnen 
kiezen uit een zeer uitgebreid pakket 
van educatieve, recreatieve, creatieve 
en sportieve activiteiten voor alle 
leeftijdsgroepen. In de Kerstvakantie 
staan veel activiteiten stil en daardoor 
is het mogelijk om een expositie als 
Kunst U it Eigen Provincie te organi-
seren. Veel mensen vinden wekelijks 
dit gebouw en daardoor hoopt de 
organisatie drempelverlagend te wer-
ken zowel bij de beginnende expo-
santen als bij de bezoekers. Jaarlijks 
zijn er onder de bezoekers mensen 
voor wie dit de eerste ontmoeting met 
kunst is. 

Opening
De opening van de tentoonstelling 
werd onder grote belangstelling ver-
richt door wethouder Herman Mit-
tendorff. Hij memoreerde trots te zijn 
op alle kunst en cultuur binnen de 
gemeente: 20 koren, veel orkesten, 
het Walter Maashuis, de Muziek-
school, de Jeugdtheaterschool en ook 
de vele exposities die jaarlijks wor-
den gehouden. Ook WVT  is hierbij 
een belangrijke speler, met heel veel 
cursisten per jaar. Daarbij ook nog de 

goede plek in de Woonplaatstest van 
het weekblad Elsevier, waarbij alle 
443 gemeenten vergeleken werden 
op veel verschillende facetten. ‘Een 
negende plaats achter Laren ( win-
naar)  en onder andere Naarden, Bloe-
mendaal en Wassenaar is ook echt iets 
om trots op te zijn als gemeente’. 

Maartensdijkse inbreng
Onder de vijfenveertig exposanten 
zijn ook de Maartensdijkers Will 
Driessen, C hristina Vierbergen en 
Marjolie Louise. Will Driessen was 
voorheen werkzaam als reclameont-
werper en is na zijn pensionering 
overgegaan naar decoratieve kunst. 
Hij omschrijft zijn werk als een spel 
van lijnen en vlakken in mooie tinten, 
die de kijk op onze wereld vrolijk en 
blijmoedig doet zijn. C hristina Vier-
bergen heeft een veelomvattende stijl 
waarin bloemen, dieren, portretten 
en landschappen voorkomen. Ze gaat 
niet mee met trends maar blijft dicht-
bij haar eigen opvatting. Marjolie 
Louise heeft in 1999 les gehad van de 
bekende Kees Verwey uit Amersfoort, 
die haar vooral de ambachtelijke, 
technische kant van het beeldhouwen 
geleerd heeft. Vanaf 2003 heeft ze 
deelgenomen aan verschillende work-
shops aan de Beeldhouwacademie in 
Driebergen van F rouk Riemersma. 
Het belangrijkste wat ze daar mee 
heeft gekregen is het werken met 
gevoel en emotie. In 2007 is ze gese-
lecteerd voor de Beeldhouwacademie 
en volgt hier nog steeds wekelijkse 
zeer interessante lessen van diverse 
leraren. T echniek en gevoel heeft ze 
de afgelopen jaren gecombineerd tot 
een eigen stijl. ‘Het is voor mij altijd 
weer een uitdaging om een emotie van 

mezelf of iemand anders te transfor-
meren in een tastbaar beeld van steen, 
hout of brons. Mijn streven hierbij 
is altijd dat dit het hart raakt’. Vorig 
jaar heeft Marjolie Louise ook mogen 
exposeren in het WVT  gebouw. ‘T oen 
echter stond mijn werk in een vitrine, 
wat ik heel plezierig vond. Dit jaar 
staat mijn werk gewoon in de ruimte 
opgesteld. Heel eng. Ik heb daarom 

ook een beschermengel gemaakt die 
ik boven mijn werk heb gezet’. 

De expositie loopt van 17 december 
tot 2 januari op wisselende tijden. Op 
de website van WVT  (  www.vvsowvt.
nl)  zijn de exacte tijden te vinden. 
Eventueel kan het via de mail ( info@
wwsowvt.nl)  worden opgevraagd. De 
toegang is gratis.

 De Vierklank 16 24 december 2008

Wij bedanken al onze 
klanten voor het in ons 
gestelde vertrouwen.
Ook in 2009 hopen wij 

weer voor u klaar te staan.

Wij wensen iedereen 
goede kerstdagen 

en een 
gezond en goed 2009!

Het Nagel-team

Wij wensen u prettige 
kerstdagen en een 

gezond en gelukkig 
2009

Wij danken onze 
klanten voor het in ons 
welgestelde vertrouwen 

het afgelopen jaar, 
en wensen iedereen fijne 
kerstdagen en een gezond 

en gelukkig 2009!

Koeriersdiensten
national

Wenst u 
fijne

kerstdagen

Wij danken u voor het in ons gestelde 
vertrouwen en wensen u goede kerstdagen 

en een voorspoedig en gezond 2009.

* C.V. Installatie * Gas en Water * Sanitair * Riolering 
* dakwerk * Lood- en Zinkwerk

L oodgi etersbe dr ij f  O u dh of

Wij wensen u prettige kerstdagen 

en een voorspoedig en gezond

2009
toe!

Wij bedanken u voor het in ons gestelde vertrouwen 

in het afgelopen jaar en wensen u 

gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2009.

Dorpsweg 156 Tel. 0346 211338

3738 CK Maartensdijk Fax 0346 213189

T entoonstelling Kunst U it 
E igen P rovincie

door M arijke D rieenhuizen

Van 17 december 2008 tot en met 2 januari 2009 is er in het WVT  
gebouw in Bilthoven de tentoonstelling ‘Kunst U it E igen P rovincie’. 

Vijfenveertig amateurkunstenaars exposeren hun werk. E r wordt geen 
entree geheven.

W ill D riessen omsc hrijf t zijn werk als een spel van lijnen en vlakken in mooie 
tinten, die de kijk op onze wereld vrolijk en bl ijmoedig doet zijn.

M arjolie L ouise:  ‘Het is altijd een uitdaging om een emotie te transf ormeren 
in een tastbaar  b eeld van steen, hout of  br ons.

E lly Nuyt  publiceert eerste 
gedichtenbundel

door Henk van de Bunt

R ecent verscheen van de Bilthovense kunstenares E lly Nuyt  in eigen 
beheer haar eerste dichtbundel:  ‘de Geliefde’. Jon gstleden z aterdag 
werd een eerste exemplaar aangeboden aan Gert-Jan  Bouwman van 

boekhandel Bouwman aan de Hessenweg in De Bilt. 

Het is een bundel met gedichten, die de liefde onder woorden brengen. De 
ondertitel ‘Stilte en Liefde, gedichten over levenslust’ maakt nieuwsgierig.
De gedichten zijn geschreven vanuit de ik-figuur. Persoonlijke ervaringen 
zijn zodanig in woorden gevat, dat ze de lezer brengen naar zijn eigen 
wezen, het allesomvattende. Het zijn gedichten die je zacht maken, licht 
maken, je dicht bij jezelf brengen en wakker maken wat al in je is.

De gedichten spreken van vreugde en verlangen, zoeken en komen alle tot 
een ontroerende vorm van Zijn. Een lezer, die voorinzage had omschreef 
haar recensie aldus: ‘Deze bundel toont de vrucht van het jarenlange werk 
en de spirituele ontwikkeling van de dichteres. Ik vind in de gedichten een 
waarachtige intimiteit en een openheid, die voortkomen uit een moedig 
hart. Alleszins een Gift die het waard is gelezen te worden’.
De bundel is vanaf heden o.a. bij genoemde boekhandel Bouwman te 
koop.

Jongstleden zaterdag bood E lly  Nuy t een eerste ex emplaar van haar 
gedic htenbunde l aan G ert- Jan Bouwman van de gelijknamige b oekhandel 
op de Hessenweg aan.



Dinsdagmiddag 9 december zijn we 
eens gaan kijken in De Vierstee om 
te horen of het waar is. Het is waar. 
C amée Michon stopt in Maartens-
dijk, maar niet in Groenekan. Ze is 
net zeventig jaar geworden en wil het 
wat kalmer aan doen. C amée geeft 
op meer plaatsen les en heeft ook 
een kleine praktijk in Gorsel ( tus-
sen Zutphen en Deventer)  waar ze 
woont. Ze komt oorspronkelijk uit 
U trecht waar ze diverse opleidingen 
volgde voor yoga -docente. Ze was 
ook docente dramatische vorming aan 
de Hoge School voor de Kunsten in 
U trecht, waar haar y oga-opleiding 
een nieuwe ingang gaf binnen haar 
werk. In Groenekan blijft ze lessen 
geven in het Dorpshuis aan de twee 
particuliere groepen. In Maartensdijk 
worden de lessen overgenomen door 
mevrouw Rozemarie C oenen uit Loe-
nen aan de Vecht. 
 
E venwicht
Als antwoord op de vraag waarom 
iemand geï nteresseerd is in yoga  ver-
telt C amée: ‘Mensen komen om heel 
verschillende redenen. Om gezond-
heidsklachten, slapeloosheid en 
stress. Anderen zijn op zoek naar 
meer harmonie in zichzelf. Willen het 
bewustzijn vergroten. Veel mensen 
blijven lang, doordat ze ervaren dat 
het steeds beter helpt. Ze ontdekken 
dat ze meer contact krijgen met het 
innerlijke zelf. De meeste mensen 
beginnen met yoga  om een lichame-
lijke klacht, zoals ik zelf ook ooit 
begonnen ben. Als jong meisje had 
ik ernstige rugklachten en droeg heel 
lang een speciaal korset. T oevallig 
maakte ik toen kennis met yoga  dat 
heel heilzaam bleek te werken. Wat 
ik met de mensen doe is het beoefe-

nen van stil zijn en ontspannen zijn, 
waardoor ze dichter bij zichzelf gera-
ken, zodat je vrede en evenwicht in 
jezelf ervaart. Door de jaren heen heb 
ik zelf veel ontwikkelingen doorge-
maakt. Daarom vind ik het belangrijk 
dat anderen zich ook blijven ontwik-
kelen.’ 

Gewoon doorgaan
T erwijl de particuliere groep van deze 
middag in een deel van de grote zaal 
nog bezig is, komen de dames C orrie 
Koops en Hanny T erlouw uit Maar-
tensdijk en Gesien Nijland uit Hil-
versum als eerste in de foye r en aan 
de lange tafel willen ze direct kwijt 
dat ze yoga  niet meer in hun leven 
willen missen. ‘Ja, wij zijn van de 
plattelandsvrouwen. We doen al heel 
lang yoga  en we blijven het ook doen 
hoor.’ zeggen ze. ‘Jammer dat C amée 
weggaat maar we weten dat je snel 
aan een nieuwe docent kunt wennen.’ 
Even later is de particuliere groep 
van die middag afgelopen en loopt 
meneer Jan Pel uit Bilthoven naar 
de garderobe. Het is een levendige 
pezige man die elke dinsdag met de 
fiets door weer en wind uit Bilthoven 
naar De Vierstee komt. Ook hij wil 
zijn verhaal wel kwijt. ‘Ik begon met 
yoga  toen ik 46 jaar was en ik ben nu 
84’, vertelt hij. ‘Ik heb er heel veel 
aan te danken. Ik heb in al die jaren 
vier verschillende leerkrachten gehad 
en C amée is een topper hoor. Ik zit al 
zeker twintig jaar bij haar. Er komt nu 
een nieuwe lerares en ik blijf gewoon 
doorgaan.’

Dinsdagmiddag 16 december gaf 
C amée Michon haar laatste lessen in 
De Vierstee in Maartensdijk en was er 
daarna een afscheidsfeestje. Rozema-

rie C oenen begint het nieuwe jaar als 
haar opvolgster. Zij is al twaalf jaar 
bezig met yoga . Na een intensieve 
vierjarige dagopleiding in diverse 
y oga-opleidingen is ze nu profes-

sioneel docente en heeft intussen al 
weer vijf jaar les gegeven. Onder 
andere ook aan jongeren en ouderen 
in Bilthoven. 

Rozemarie C oenen start dinsdag 6 
januari 2009 met de eerste groep van 
13.30 tot 14.45 uur. Voor deze groep 
op dinsdagmiddag in De Vierstee zijn 
nog plaatsen vrij voor vrouwen en 
mannen van alle leeftijden. De groep 
plattelandsvrouwen komt daarna van 
14.45 tot 16.00 uur. De twee particu-
liere groepen in Groenekan werken 
vanaf dinsdag 6 januari van 19.15 tot 
20.30 uur en van 21.00 tot 22.15 uur 
in het Dorpshuis.
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Alle medewerkers van 
Rabobank Utrechtse Heuvelrug 
wensen u prettige feestdagen 

en een goed 2009!
 

Rabobank Utrechtse Heuvelrug
(030) 221 22 23

info@uhr.rabobank.nl
www.rabobank.nl/uhr

Wij wensen 
iedereen 
Prettige 

Kerstdagen!

Looydijk 119A, De Bilt • Tel. 030 - 220 43 25

Prettige
Kerstdagen

en een 
Voorspoedig

Nieuwjaar

Stomerij
Maertensplein

Wij wensen u 
goede kerstdagen 

en een 
gezond en gelukkig

2009

Schildersbedrijf Oostveen BV 

en alle medewerkers 

wensen u 

prettige kerstdagen

Woonstichting SSW 

wenst iedereen 

prettige kerstdagen!

Gezegende Kerstdagen
en alle Goeds 

in het Nieuwe Jaar.
www.debilt.cda.nl

Wisseling van de wacht 
bij Y oga Maartensdijk

 
door Kees P ijpers

Dertig jaar lang heeft Camé e Michon in De Vierstee yogal essen gegeven. Op de dinsdagmiddag aan 
een particuliere groep en aan de P lattelandsvrouwen van Maartensdijk en dinsdagavond aan twee groepen in 
Groenekan. Ze wil het wat kalmer aan doen. In Groenekan blijft z e z elf nog les geven maar in Maartensdijk 

neemt haar opvolgster R oz emarie Coenen de lessen over. 

C amé e en Rozemarie

 Y ogales in D e V ierstee

SWO Westbroek
door Henk van de Bunt

De Rabobank in Westbroek stelt een gedeelte van haar ruimte beschikbaar 
voor activiteiten van de SWO. Iedere derde dinsdag van de maand is er 
ouderensoos in een ruimte van de bank in Westbroek. Met ingang van 1 
januari 2009 heeft de bank haar openingstijden aangepast;  de bank kent 
nu alleen nog maar openingsuren in de middag. Daardoor zijn ook de 
SWO-activiteiten onder de bezielende leiding van mw. T . Jansen en mw. T . 
v.Winssen nu van 14.45 tot 16.45 uur.

Het internetcafé is ook naar de middaguren verhuist. Voormalig Westbroe-
ker Nico Jansen is nu op maandagmiddag van 15.30 tot 16.45 uur aanwe-
zig om alle ins en outs van Internet toe te lichten en belangstellenden te 
ondersteunen bij het zoeken naar de gewenste site. Mw. T .v.Winssen is op 
maandagmiddag en donderdagmiddag ook weer aanwezig voor uitleen van 
de boeken uit de boekenkast.

V oormalig W estbr oeker Nic o Jansen is nu op maandag van 15.30 tot 16.45 
uur aanwezig om be langstellenden te ondersteunen bi j hun internetbe zoek.



Lichtjesfeest bij
De Bosuiltjes

Alle kinderen en veel van hun ouders waren op het 
Lichtjesfeest van kinderdagverblijf De Bosuiltjes 
op vrijdag 19 december en liepen de traditionele 
optocht rondom het kinderdagverblijf. Het idee van 
zo’n optocht komt van een van de medewerkers, die 
afkomstig is uit Denemarken en is opgegroeid met 
het Sint Luciafeest, dat het begin van de kerstperi-
ode markeert. Het Kinderdagverblijf en de boom 
ervoor waren versierd met honderden lampjes en 
langs het wandelpad stonden allemaal potjes met 
brandende waxinelichtjes. De kinderen liepen met 
zelfgemaakte lampionnen. T ijdens de optocht kre-
gen de kinderen en hun ouders kerstwensen uitge-
reikt door ‘engeltjes’, was er kerstbrood, trakteerde 
een Kerstman, zong een koor( -tje)  kerstliedjes en 
werd er muziek gemaakt bij een ‘levende’ kerststal 
[ MD] .

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

BET T Y ' S C ORNER is zater-
dag 27 december gesloten.
Vrijdag 2 januari en zaterdag 3 
januari gewoon geopend.
Een fijne kerst en gelukkig 
nieuwjaar! en voor het nieuwe 
jaar: Zorg voor uw haar!

Bianca voor uw NAGELS! Bel 
06-14433481

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

Merk T apijt en Viny l met kortin-
gen tot 70 %  .T el 06 30186342 
of kijk op www.mevoshop.nl
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Eiken servieskast 150 x 135 x 
45 cm. Gratis af te halen. T el. 
030-2282403

Gratis 2 kleurenT V’s af te halen 
in M’dijk. T el. 06-52542564

Jaren ’60 poppenhuis volledig 
ingericht. € 35,-. ADO poppen-
bedje. € 25,-. T el. 0346-212569

Kachelhout droog gelijk stoken 
en nu anderhalve kuub voor 
€5 0,-. +  gratis zakje aanmaak-
houtjes bezorgen in overleg. 
T el. 06-52542564

Leuk houten poppenhuis met 
6 kamers incl. meubels ( bad-
kamer, wc, keuken, 4 bed-
den, bureau, woonkamer, etc.)  
€ 20,-. T el. 035-6550995 of 
06-50213503

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

T e koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje

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

T e koop gevraagd

P ersoneel Aangeboden

Diversen 

F IE T S SE R VICE  CE NT R U M MAAR T E N V. DIJ K
GR U T T OLAAN 18  T el.0346-212267
Geopend:  Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar. Di. en do. alleen op telefoni-
sche 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. T el. 0346-212787

Oud ijz er- en metaalafval Cock R ose - Maartensdijk. T el. 
06-5 4967 98 5

Smit T echnische Installatie Hollandsche R ading. E lektronische 
inbraakbeveiliging ing. huisautomatisering. Ledverlichting v. 
huis en tuin. Elektro, data. Bel 06-50555387

Schoonmaakbedrijf van Vulpen facilitair
www.van-vulpen-facilitair.nl
T el. 035-5827277 b.g.g 06-54635503

Goede voornemens in de praktijk brengen!  Start dinsdag 6 
januari met y oga te Maartensdijk. Voor info: Rozemarie C oenen 
0294-232728

Y oga
Ontspannen het nieuwe jaar in?  Een volgende serie van 14 
y ogalessen start dinsdag 6 januari, om 19.15 en 21.00 uur in 
het dorpshuis in Groenekan. Opgave bij C amee Michon 0575-
494751

10e penning administarties In december heeft de Belastingdienst 
430.000 brieven gestuurd naar mensen die waarschijnlijk teveel 
belasting hebben betaald. Hulp nodig bij het terug vragen?  T el. 
0346-822255 of mail naar info@10epenning.nl

Wij wensen u prettige kerstdagen!  Doornenbal-Boogaard & 
Partners heeft ruimte voor actieve mensen die naast hun zaak/
werk een extra inkomen willen opbouwen. Geringe investering. 
Leeuweriklaan 7, 3738 EM  Maartensdijk. T el. 0346-212687

A dv erteren 
in de  

V ierkl an k!

I ets v oor u ?
B el  dan  

0346 21 19 92

T ijdens de Kinderboekenweek, die afgelopen oktober 
werd gehouden had Boekhandel Bouwman een Open 
Dichtwedstrijd uitgeschreven. Maartensdijkse Anna 
Van de Berg was een van de vijf winnaars. Op verzoek 
van De Vierklank schreef Anna voor dit kerstnummer 
een drietal rondelen: 

Kleuren
W it is de luc ht, wit zijn de meeuwen
M eestal in de winter want dan gaat het sneeuwen 
Jouw ogen zo bl auw als viooltjes, je haar zo goud
W it is de luc ht, wit zijn de meeuwen
Jouw rode lippen zo rood als mijn bl oed
Jouw kleren zo prac htig als je gezic ht
W it is de luc ht, wit zijn de meeuwen
M eestal in de winter want dan gaat het sneeuwen.

Arm en rijk
W ij dromen van een witte kerst
maar daar ver weg zien ze wit van de honger
W ij hebbe n eten genoeg voor heel wat dagen
W ij dromen van een witte kerst
W ij zitten met kerst knus bi j elkaar het is er vrolijk
D aar liggen ze ziek op be d op een prikje te wac hten
W ij dromen van een witte kerst
M aar daar ver weg zien ze wit van de honger.

Blank en donker
W ij zijn geen versc hil met A f rikanen
Z ij zeggen ook amen
M aar om een andere reden, zij hebbe n veel geleden
W ij zijn geen versc hil met A f rikanen
Z ij werken voor eten
W ij werken voor kleren 
W ij zijn geen versc hil met A f rikanen
Z ij zeggen ook amen.

Anna Van de Berg ( 10 jaar)
December 2008 

Sportinstuif in De Vierstee
door M arijke D rieenhuizen

Maandag 29 december wordt op wisselende tijden voor kinderen van 
diverse leeftijden weer de jaarlijkse Sportinstuif gehouden. Onder leiding 

van Jo sé  Lam, Bep Bosman, Hans Stevens en Gijs R uys estein kan er in 
de kerstvakantie een hele dag lang gesport worden met als afsluiting de 

traditionele oliebol. Op het programma voor de oudere kinderen staan dit 
jaar verschillende sporten waaronder een workshop dansen

verz orgd door Gym ma. 

De kinderen van 4 tot en met 6 jaar hebben een apart programma: rennen, 
springen, spelen en nog veel meer. Het is te intensief om dit de gehele dag te 
doen: daarom is het voor deze groep van 14.30 uur en 16.00 uur. De entree 
bedraagt één euro en er is voldoende leiding aanwezig. Het is mogelijk om te 
blijven kijken.

Van 7 tot en met 12 jaar
De kinderen in deze leeftijdscategorie doen mee aan tafeltennis, judo, korfbal, 
volleyba l en aan een workshop van Gym ma, waarbij de eerste beginselen van 
breakdance worden aangeleerd. Om 10.00 uur begint deze sportieve dag en om 
16.00 uur worden ter afsluiting de oliebollen uitgedeeld. Ook voor deze groep 
is er voldoende leiding aanwezig en ook hier is een goed gevulde tribune altijd 
leuk. De entree voor deze dag sporten bedraagt twee euro. Lunchpakket en 
drinken moeten de deelnemers zelf meenemen.

De Nijepoort viert 
sfeervol kerstfeest

Donderdagavond 18 december was een bijzondere 
avond voor de leerlingen van De Nijepoort! Alle 
lokalen waren prachtig in kerstsfeer versierd, met 
een kerstboom, lichtjes en mooie kerstversieringen. 
De oudere kinderen gingen vervolgens naar ’t Nije-
poortje, waar samen met de kleuters het kerstfeest 
werd gevierd. Het schoolorkest speelde mooie lied-
jes, het schoolkoor zong en het kerstverhaal werd 
voorgelezen door de school-voorlees-kampioen. De 
ouders konden buiten alles versterkt meehoren. T ot 
slot zong iedereen samen Stille Nacht en werd de 
viering afgesloten door alle kinderen met een liedje 
en een dansje van de kerstman.

Het sc hoolorkest speelde.



Marjolein had voor de organisatie 
gekozen, omdat zij via familie er 
goede verhalen over had gehoord. De 
organisatie heeft een ruime keuze aan 
landen en projecten en vanuit haar 
levensovertuiging staat zij achter de 
visie van Livingstone, dat mensen 
de opdracht hebben gekregen goed 
voor elkaar te zorgen;  in het bij-
zonder voor de weerlozen en minst 
bedeelden in de maatschappij. ‘Ik 
had altijd een droom, dat ik iets wilde 
betekenen voor de arme medemens in 
ontwikkelingslanden;  die droom heb 
ik nu waar gemaakt. In mijn vakantie 
wilde ik meer dan alleen plezier, deze 
vakantie had echt inhoud.’

Advertentie
‘W il je in de zomer 2- 3 weken aan 
de slag op een ontwikkelingspro-
jec t?  Kies dan voor een werkva-
kantie!  L ivingstone werkt met kleine 

teams ( van 8- 20 personen) , waardoor 
je goed c ontac t hebt  met de lokale 
be volking. Je kunt daklozen in Rome 
helpen,  kinderac tiviteiten doen in 
M oldavië , of  bouw en aan een sc hool 
op het platteland van O ost A f rika. Het 
is be langrijk werk en het is be lang-
rijk dat jij er be nt’. Het was deze 
advertentie, waardoor Marjolein Vis-
ser zich aangetrokken en aangespro-
ken voelde en zich bij Livingstone 
aanmeldde. Livingstone organiseert 
‘Ongewoon buitenlandse reizen’. 
Werkvakanties en uitwisselingspro-
jecten met de nadruk op ontmoeting. 
Het zijn vakanties waarin jongeren 
een cultuur van binnenuit meema-

ken, waarin zij de locale bevolking 
ontmoeten en met hen samenwerken 
aan een kortdurend project;  vakanties 
waarin jongeren en de locale bevol-
king daadwerkelijk iets voor elkaar 

kunnen betekenen. Onderdelen van 
iedere vakantie zijn een voorberei-
dingstraject en een bezinningspro-
gramma rond de thema’s: ontmoeting 
van culturen, geld & geluk, geloof & 
levensstijl. 

Niets
Marjolein vertelt enthousiast over haar 
reis: ‘We bleven in een klein dorpje, 
omringd door heuvels en kleine berg-
beekjes. T oen we als groep door het 
dorp liepen viel de armoede pas echt 
op. Straatkinderen, die dag in dag uit 
op straat dwaalden. Het leek wel of 
de tijd had stilgestaan;  je zag paarden 
en wagens en drinkwater kwam uit 
de put. De mensen hadden er niets. 
Alleen de blauw geschilderde huisjes 
brachten kleur en gezelligheid. Als 
team bouwden we samen aan een 
buurthuis c.q. kerk, het was mooi om 
steeds verder resultaat te zien van ons 
werk. Ondanks de armoede waren de 
mensen erg blij en dankbaar met alles 
wat ze hadden en met wat wij voor 
hun deden. Er was verschil in taal 
en cultuur, dat was soms best lastig. 
Maar wat ons samen bracht was ons 
geloof in dezelfde God. Naast het 
bouwen speelden we met de kinde-
ren. Al die blijde gezichtjes, geweldig 
vond ik dat’.

T erug
‘Nu ik weer terug ben ik in Nederland 
denk ik veel bewuster na met en over 
alles wat ik heb. Voor die tijd zag ik 
dat niet. Het was voor mij wel even 
omschakelen, je was het leven in 
Moldavië  zo gewend. Hoe ik deze reis 
het best kan beschrijven?  Gaaf, uitda-
gend, gezellig, stoer en spannend. De 

reis heeft een diepe indruk bij mij 
achter gelaten. Ik had dit absoluut niet 
willen missen’! Meer informatie over 

Livingstone is te lezen op Livings-
tonereizen.com of telefonisch aan te 
vragen via telefoon 033 2778578.
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Oliebollenactie 2008
Korfbalvereniging T weemaal Zes houdt een grote oliebollen- en appelbeig-
netactie. Vijf oliebollen kosten € 3,25 en de appelbeignets kosten € 1,45 per 
stuk. Bestellingen kunnen worden gedaan via de huis aan huis verspreide 
bestellijsten of door te bellen naar 0346 212267 ( F am. van Dijk)  of 0346 
213696 ( F am. Broekhuizen)  dan wel via e-mail: oliebollen@tweemaalzes.
nl. De bestellijsten worden door jeugdleden op zaterdag 27 december 
2008 tussen 09.00 en 12.00 uur huis aan huis opgehaald. De oliebollen en 
appelbeignets worden rondgebracht of kunnen worden opgehaald in de T Z-
kantine op woensdag 31 december 2008 tussen 10.00 en 13.00 uur.

Op ’t bankje
De donkere dagen voor Kerstmis heb-
ben iets my sterieus. Voorbijkomen-
de mensen lijken schimmen die iets 
geheimzinnigs hebben. Gezichten kan 
je in de donkerte niet onderscheiden. 
Ik probeer iets te vinden waarmee ik 
het kan vergelijken. Michelinpoppen, 
ja dat is het, daar lijken de dik inge-
pakte gestalten in het donker wel een beetje op. Ik schiet in de lach als er net 
op dat moment een dik ingepakte vrouw wat waggelend aan komt lopen. Ik 
schat haar rond de zeventig. Zonder wat te zeggen komt ze bij me zitten. 
Ze ziet er niet onverzorgd, maar toch een beetje slordig gekleed uit. U it een 
plastic tasje komt de top van een klein kerstboompje tevoorschijn. Ik voel 
de behoefte om iets tegen haar te zeggen, maar iets weerhoudt mij. Na een 
tijdje kan ik me toch niet meer inhouden. ‘Gaat u de kerstboom weer optui-
gen’, vraag ik. Een onnozele vraag bedenk ik, want wat moet ze anders met 
het boompje. Ze glimlacht. ‘Ik was het helemaal niet van plan, maar dan zie 
je een leuk boompje en dan begint het toch weer te kriebelen. Dit boompje 
is net groot genoeg voor mij.’ Ik schat de kerstboom niet groter dan vijftig 
centimeter. ‘Gaat u nog Kerstmis vieren’, vraag ik. Weer komt er een glim-
lach op haar gezicht. ‘Ja, met Kareltje.’ Nieuwsgierig als ik ben vraag ik of 
dat haar kleinzoon is. ‘Nee, dat is de kat. Vijftien jaar is ze al. We vieren 
het samen dit jaar. Anders ga ik sinds mijn man is overleden altijd naar een 
van mijn twee dochters. Het ene jaar bij Karin en het andere jaar bij Mieke. 
Vorig jaar was ik bij Mieke, dus zou nu Karin aan de beurt zijn. Maar die 
is met de Kerst in F rankrijk bij vrienden die daar een huis hebben. Mieke 
gaat met man en kinderen naar de wintersport. Dat hadden ze al een hele 
tijd geleden besproken. Ik vond dat heel fijn voor ze. Ze werken er het hele 
jaar hard voor. Maar Mieke vond dat haar zus het niet kon maken om nu 
zij aan de beurt was om mij te vragen met vakantie te gaan. Karin was echt 
van plan mij te vragen, maar ze kreeg nog maar pas geleden die uitnodiging 
om naar F rankrijk te komen. Mij maakt het niets uit. Ik vind het niet erg om 
alleen te zijn. Kareltje en ik vermaken ons wel,’ zegt ze lachend. ‘Wat wel 
erg was dat die meiden er ruzie over kregen. Ze hebben zelfs een tijdje niet 
met elkaar gesproken, terwijl ze altijd veel samen optrokken. Ik voelde me 
daaraan toch een beetje schuldig. Dat ik zei dat ik het juist fijn vond dat ze 
er allemaal op uit trokken hielp niet.’ Ze kijkt glimlachend voor zich uit, 
dus heb ik het idee dat het toch weer goed gekomen is. ‘Mijn kleindochter 
C hantal vond het vreselijk en kwam heel verdrietig bij me. We hebben toen 
een plannetje bedacht om het weer goed te maken. Haar nichtje Betty , mijn 
andere kleindochter, betrokken we er ook bij en toen hebben een geweldige 
high tea klaargemaakt. Zonder dat ze het van elkaar wisten hebben we hun 
moeders gevraagd. Het was net zo spannend als bij dat televisieprogramma 
familiediner.’ Ze geniet er weer zichtbaar van. ‘Het pakte heel goed uit. 
Je had die gezichten moeten zien toen ze zagen wat hun dochters hadden 
gedaan. De ruzie was meteen over en daarom vier ik met Kareltje heel 
genoeglijk Kerstmis en is er vrede in de familie.

M aerten

Drie uur vliegen, een wereld van verschil
door Henk van de Bunt

Marjolein Visser ( 19)  uit Maartensdijk is verz orgende en is afgelopen z omer met Livingstone naar Moldavië  
geweest. Moldavië  is een republiek in Zuidoost-E uropa, grotendeels gelegen tussen de rivieren P roet en 

Dnjestr. Het land wordt in het westen begrensd door R oemenië  en voor de rest door Oekraïne. De hoofdstad 
is Chisinau. Het land geldt als een van de armste landen in E uropa. In het kleine plattelandsdorpje Varatic 

speelde Marjolein met weeskinderen en bouwde z ij aan een buurthuis c.q . kerk.

M arjolein V isser:  ‘M ensen hebbe n de opdrac ht gekregen goed voor elkaar 
te zorgen;  in het bi jzonder voor de weerlozen en minst be deelden in de 
maatsc happij’.

D e groep was in het kleine plattelandsdorpje V aratic  en bouw de aan een 
buur thuis c .q. kerk.

Boodschappers Bedankt
De boodschappers van de Keizer de koning, de Paus, de Sultan en de generaal waren 
dappere personages uit vroegere tijden. Zij zagen hun opdracht als een missie. Zij 
voerden die missie uit onder soms erbarmelijke omstandigheden. Zij waren koeriers 
die over de vlakte galoppeerden in onweer en ander ongemak en de boodschap ver-
dedigden te vuur en te zwaard. Zij waren de ijlbodes die het goede of slechte nieuws 
snel over grote afstanden bezorgden naar waar op hen werd gewacht. Je kon hen 
om een boodschap sturen. Ongeacht of ze nu een grote of een kleine boodschap 
deden.

De tijden zijn veranderd. Postbodes zijn voor de brieven en de pakjes gaan zorgen. 
Andere berichten gaan door een draadje en door de lucht. We luisteren en kijken 
vanuit een gemakkelijke stoel naar kastjes hoe de boodschap tot ons komt.

T och zijn er nog heel wat dappere geharde personages die het nieuws zelf bren-
gen. Nota bene, alle weken van het jaar op woensdag en ook nog huis aan huis. Die mis-
sie wordt uitgevoerd door jonge koeriers, die snel over wegen en door straten gaan in onweer en ander ongemak. Het 
zijn de boodschappers die ons De Vierklank brengen. Die jongens en die meisjes voeren hun missie uit onder soms 
erbarmelijke omstandigheden, maar houden vol. Lovenswaardig.

Het z ijn:
Patrick de Vries, F am. van Oostrum, Anneke Griffioen, Marieke van Dijk, Korstiaan Hoogendijk, Emily van den 
Brink, Danië lle van den Brink, Johan van Vulpen, F eline van Beerschoten, Joost † en Martine Molenaar, Leonard 
Posthumus Meyj es, Dieba Sharifi, Peter Verheul, Martin Lam, Lisette van Noort, Adrianne Kater, C aroline Versteeg, 
Joris Rutgers, T om Bouwman, Mieke en Jacoline van Rijssel, Rik van Keulen, Michel Huigen, Maurits T erlouw, 
Minouche Koetsier, Andries van Amerongen, Mitchell de Goede, Jannet den Ouden, Johan v.d. Berg, C orné Stomp-
horst, Arianne Stomphorst, Pauline Enschede, David Verdonk

De bezorgers van De Vierklank wensen u middels bovenstaand kaartje fijne feestdagen en een voorspoedige 2009. De 
afbeelding op de kaart is door Annemieke van Zanten gemaakt. Haar schrijven voor De Vierklank is ‘hobby’ , normaal 
is zij aan het werk als tekstschrijver en fotograaf. Haar voorliefde voor natuurfotografie is ons duidelijk, we mochten 
kiezen uit een groot aantal prachtige natuurfoto’s.

Boodschappers Bedankt
De boodschappers van de Keizer de koning, de Paus, de Sultan en de generaal waren 
dappere personages uit vroegere tijden. Zij zagen hun opdracht als een missie. Zij 
voerden die missie uit onder soms erbarmelijke omstandigheden. Zij waren koeriers 
die over de vlakte galoppeerden in onweer en ander ongemak en de boodschap ver-
dedigden te vuur en te zwaard. Zij waren de ijlbodes die het goede of slechte nieuws 
snel over grote afstanden bezorgden naar waar op hen werd gewacht. Je kon hen 
om een boodschap sturen. Ongeacht of ze nu een grote of een kleine boodschap 

gen. Nota bene, alle weken van het jaar op woensdag en ook nog huis aan huis. Die mis-



Projectontwikkelaar Burgland kreeg 
in februari 2008 een bouwvergun-
ning voor een woon-zorgcomplex in 
het Beukenburgerbos in Groenekan. 
Hiertegen ontstond grote weerstand 
en wethouder Ditewig zegde toe op 
zoek te gaan naar een andere locatie 
binnen de gemeente, en een regeling 
te treffen met de projectontwikkelaar. 
De alternatieve locatie werd gevon-
den in De Leye n-Zuid. Na het bekend 
worden hiervan ontstond onrust in 
de wijk De Leye n. Op dinsdag 16 
december wist wethouder Ditewig tij-
dens een extra commissiebijeenkomst 
met bewoners en raadsleden toch tot 
een oplossing te komen. Er wordt net 
als bij het stationsgebied Bilthoven 
een klankbordgroep gevormd waar-
mee de gemeente regelmatig overleg 
gaat voeren. Bewoners worden hier-
over per brief geï nformeerd.

Win-winsituatie
Mede namens GroenLinks&PvdA, 
C DA, D66, SP, SGP en C hristenU nie 
sprak C hristiaan van Nispen tot Seve-
naer ( VVD)  steun uit voor het voor-
stel van B en W. Hij schetst in zijn 
betoog de geschiedenis rond de loca-
tie Beukenburg, waar na de T weede 
Wereldoorlog lange tijd een verpleeg-
huis was gevestigd. Begin deze eeuw 
kwam er een asielzoekerscentrum. 
Het voorstel van de wethouder voor 
een alternatieve locatie voor de plan-
nen van Burgland, kreeg instem-
ming van de provincie U trecht en het 
U trechts Landschap. Door oprekking 
van de rode contouren in De Leye n, 
wordt de ecologische hoofdstruc-
tuur versterkt door het extra groen 
in Beukenburg. Van Nispen tot Seve-
naer spreekt van een win-winsituatie 
voor bevolking, natuurorganisaties en 
gemeentebestuur. 

Wijkraad
‘De wijkraad De Ley en sprak uit 
ongelukkig te zijn met de wijze van 
communicatie en drong aan op ver-
betering daarvan’, aldus Van Nispen 
tot Sevenaer. De wijkraad wil een 
actieve rol van de bewoners bij de 
vormgeving van de plannen. Zij stelt 
ook dat oplossing van de verkeers-
problemen in de wijk een belangrijke 
voorwaarde is om tot instemming 
met welk plan dan ook te komen. In 
de extra commissievergadering van 
16 december droegen de aanwezi-
ge raadsleden het college op gevolg 
te geven aan die wens. Wethouder 
Ditewig zegde de instelling van een 
effectieve klankbordgroep toe. Van 
Nispen tot Sevenaer: ‘De partijen die 
dit voorstel steunen spreken allen hun 
waardering uit naar de wijkraad, die 
bereid is positief kritisch mee te den-
ken met de ontwikkelingen.’

T eamwork
Ebbe Rost van T onningen ( Bilts 
Belang)  staat ook positief tegenover 
het voorstel. Hij prijst de positieve 
inzet van iedereen, maar benadrukt 
dat zorgvuldiger met bewoners moet 
worden omgegaan. ’Geef bewoners 
de ruimte.’ Maaico Maarsen ( SP)  
merkt op dat het probleem goed 
is opgelost, maar dat er wel eerst 
een probleem was ontstaan. Hij wil 
eventuele extra ruimte bestemmen 
voor sociale woningbouw. Wethou-
der Ditewig dankt de raad voor de 
instemming met het voorstel. Hij ver-
telt er vanaf april mee bezig geweest 
te zijn. ‘We hebben een hecht team 
gevormd, wil ik toch nog een keer 
benadrukken.’ De wethouder wil met 
de klankbordgroep en de wijkraad tot 
goed resultaat komen. Burgemeester 
Gerritsen stelt vast dat de raad het 
voorstel van B en W algemeen aan-
vaart.

 De Vierklank 20 24 december 2008

Schaatsfestijn bij St. E lisabeth
Afgelopen donderdag vond er een groots schaatsfestijn plaats voor de 
ingang van Verpleeghuis St. Elisabeth in Lage Vuursche. Dit schaatsfes-
tijn was georganiseerd om het personeel en alle vrijwilligers te bedanken 
voor hun inzet. De ijsbaan was van kunststof, maar dat mocht de pret niet 
drukken. ’s Ochtends was de ijsbaan ter beschikking gesteld aan een basis-
school en de rest van de dag aan de mensen van het verpleeghuis. Er was 
veel aandacht besteed aan de entourage. Er waren poffertjes, koek en zopie, 
glühw ein, maar ook vuurkorven, Oudhollandse spelletjes en in C harles 
Dickens- stijl verklede figuren [ MD] . 

E r waren pof f ertjes, koek en zopie, glühw ein, maar ook vuurkorven, O ud-
hollandse spelletjes en in C harles D ic kens-  stijl verklede f iguren.

M evrouw V ervest ( M aartensdijk)  is de winnaar geworden van de G roenRijk 
kassabonne nac tie.  Z ij krijgt van Karel Hendriksen hier een dinerbon voor 
2 personen bi j Restaurant D e Rading in Hilversum uitgereikt. D e winnaars 
van de huif kartoc ht zijn zaterdag 20 dec embe r jl. met de huif kar van de 
f amilie van der Sc haf t op stap geweest [ HvdB] .

Overeenstemming over locatie Beukenburg
door G uus G eebe l

De gemeenteraad ging donderdag 18 december unaniem akkoord met De Leye n-Zuid als nieuwe 
ontwikkellocatie voor een woon-z orgcomplex. Dit als alternatief voor de plannen die er lagen voor landgoed 
Beukenburg. De raad stelt een krediet beschikbaar van 3.530.000 euro voor de aankoop van Beukenburg en 

100.000 euro voor de ontwikkeling van de locatie De Leye n-Zuid.

Jhr. C hristiaan van Nispen tot Se venaer ( V V D )  voert namens zeven f rac ties 
het woord.

Voor velen was het weer smullen

op kerstmarkten met allerlei spullen

en nu straks met elkaar

naar de woonboulevard

om zo de T weede Kerstdag te vullen

G uus G eebe l Limerick

Het is er weer, weer voor !!!
Vanaf deze week diverse, heerlijke Wildgerechten

Tevens een smaakvol maandmenu (€ 17,50) 
of

 a la carte (gevarieerd vlees/vis)
Wij hebben ook heerlijke spareribs voor € 14,50

 
Reserveren gewenst

 
Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht. 

Vraag gerust meer informatie tijdens onze openingstijden

Wij zijn 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

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Spaar nu voor een boodschappenpakket t.w.v. € 50,-

Vers gebakken
oliebollen

Ma 29-12, Di 30-12
en Wo 31-12 zal bakker 
Piet er staan met

5,0010 voor

1,00per stuk
en appelbeignets

Reisadvies aan huis!!
Een trip naar het reisbureau is niet meer nodig.
En dat voor dezelfde prijs!

Helen Brinkhuis tel. 06-52633573
mail: helenbrinkhuis@personaltouchtravel.nl

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

U bent van 12.00 tot 18.00 van
harte welkom bij Dorpsbistro

Naast de Buren

Dorpsbistro Naast de Buren
gaat uit z'n bol

Op zondag 28-12 & woensdag 31-12
bakken wij verse oliebollen

€ 0,50 per stuk




