
Al geruime tijd melden bewoners van 
de aanliggende wijken in Maartens-
dijk dat brommers, scooters en moto-
ren overdag en ‘s avonds over het 
pad rijden. Er zijn zelfs auto’s waar-
genomen. De ervaring van bewoners 
varieert. De een vertelt: ‘Het gaat 
de hele dag maar door. Je wordt er 
gek van.’ Een ander zegt: ‘het komt 
wel vaak voor, ja. Ik heb wel eens 
boswachters zien bekeuren maar die 
zijn er nooit als de school aan- en 
uitgaat.’ Iedereen wijst vooral naar 
het Groenhorstcollege terwijl het in 
het weekend juist de dorpsjeugd is die 
richting Utrecht scheurt en heel laat 

in de avond weer terug keert. ‘Het is 
gekkenwerk wat daar gebeurt’, zegt 
een vrouw die er vaak wandelt. En 
een ander meldt: ‘Je kunt er wel wat 
van zeggen maar je hebt zo een steen 
door je ruit.’ 

V ak antie
We zijn er nu een paar dagen op ver-
schillende uren eens gaan kijken. Een 
jongeman met een zwart petje rijdt in 
de loop van de ochtend met een dikke 
brommer naar huis in de wijk naast 
het pad. In de middag nog eens kijken 
en weer duurt het wachten niet lang. 
Een scooter met een jongeman en 
een nog jongere passagier achterop, 
beiden blootshoofds, toeren richting 
dorp. De paar dagen erna gebeurt 
ongeveer hetzelfde. De een rijdt rus-

tig en een ander geeft vol gas. Maar 
van druk verkeer is hier deze week 
geen sprake. ‘Nee, geen wonder’, 
zegt een wandelaar, ‘dat komt omdat 
de school vakantie heeft.’ Leerkrach-
ten van het Groenhorstcollege treden 
op tegen dit gedrag. Zij weten dat 
leerlingen niet alleen het Oostveen-
sepad met brommers gebruiken maar 
ook het fietspad tussen de school en 
het Maertensplein. Zelfs op het plein. 
‘Wij waarschuwen niet alleen.’, ver-
tellen ze. ‘Als we het zien halen we 
ze er van af.’

O plossing
Het Recreatieschap De Stichtse 
Groenlanden heeft het beheer en het 
onderhoud van het pad. Opzichter 
Theo van Schie vertelt: ‘Toen inder-

tijd het fietspad werd aangelegd is er 
een sluis geplaatst. Agrarië rs die hun 
werk moeten doen kregen ‘recht van 
overpad’ en de sleutel zodat ze ook 
met zwaar materieel hun land konden 
bereiken. Maar al snel daarna werd 
de sluis door onbekenden afgebroken. 
Na herhaaldelijke opbouw werden de 
palen opnieuw uit de grond getrokken. 
Het werd zo duur dat we besloten dat 
de borden maar voldoende moesten 

zijn. Dat blijkt niet het geval. Onze 
boswachters controleren van tijd tot 
tijd en bekeuren ook, maar kunnen 
er niet de hele dag rondhangen. Toch 
is er een eenvoudige oplossing. Als 
omwonenden ons nu eens melden 
wanneer precies de meeste overtre-
dingen plaatsvinden dan zorgen wij 
ervoor dat juist dan de boswachters 
ter plaatse zijn. Men hoeft mij alleen 
maar te bellen op 030 2610186.’ 
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DE JONG &  GREVEN
makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

M eijers en Zn B V
Installatiebedrijf
G as- W ater- CV  en
O nderhou d
S anitair installaties
L oodgietersw erk - dak w erk

G roenek an 0346 -  21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel. 0346 - 21 12 15

van ontwerp tot drukwerk
lekker bekend en prettig dichtbij

ontwerpstudio

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

0180-681866

K lachten over misbru ik  op 
O ostveense( fiets) pad

door Kees P ijpers

T u ssen de P lanetenlaan in M aartensdijk  en de N ieu w e W eteringsew eg bij het tank station, ligt het 
O ostveensepad. Aan beide z ijden staan er du idelijk e borden, onder andere met de tek st ‘ fietspad’  en ‘ du s niet 

brommen’ . O mw onenden in M aartensdijk  en w andelaars vertellen dat men z ich daar niet aan hou dt.

A an beide zijden staan er duidelijke 
borden, onder andere met de tekst 
‘fietspad’ en ‘dus niet brommen’.

O p het O ostveensepad wordt regelmatig gebromd.

O vereenk omst over
modernisering De K w ink elier

door Guus Geebel

W ethou der Arie- Jan  Ditew ig en B art van B reu k elen, directeu r 
van projectontw ik k elingsbedrijf S yn chroon B V , ondertek enden 
w oensdag 8 ju li in de M athildez aal van het gemeentehu is een 

k ooprealisatieovereenk omst. Daarmee k omt de modernisering van 
w ink elcentru m De K w ink elier een belangrijk e stap dichterbij. De 

verbou w ing start naar verw achting in de z omer van 2010.

De wethouder gaat in zijn openingswoord in op de geschiedenis van De 
Kwinkelier en de onderhandelingsperiode die aan het opstellen van deze 
overeenkomst vooraf ging. Met de bouw van het winkelcentrum werd in 1978 
gestart. De opening was is 1982 waarna er nog enkele aanpassingen kwamen. 
‘Maar deze gedeeltelijke verbeteringen waren minder gewenst en er werd de 
voorkeur gegeven aan grootschalige vernieuwing.’ 

L ange aanloopperiode 
‘Helaas heeft de uitwerking van deze plannen vele jaren in beslag genomen’, 
aldus de wethouder. ‘In een lange gesprekkenreeks kunnen we nu tot defi-
nitieve afronding komen. Ik dank de raad, eigenaar Lisman, ontwikkelaar 
Synchroon, de ondernemers in De Kwinkelier en niet in de laatste plaats de 
klankbordgroep voor het centrum voor de constructieve bijdrage die zij in 
deze periode geleverd hebben om dit resultaat mogelijk te maken.’ Ook direc-
teur Bart van Breukelen gaat in op de lange aanloopperiode, maar zegt nu erg 
gelukkig te zijn met de ondertekening van de overeenkomst. ‘Herontwikke-
ling van winkelcentra is een complexe materie die over het algemeen relatief 
lang duurt. We sturen aan op een kwalitatief prachtig nieuw winkelcentrum.’ 

B ehoefte
Van Breukelen noemt het plan een geweldige aanwinst voor de gemeente 
De Bilt. ‘Niet alleen op het gebied van winkelen, maar ook op het gebied 
van wonen.’ Hij vertrouwt erop dat de 120 nieuwe huur- en koopwoningen 
voldoen aan de behoefte die bij veel mensen leeft om dicht bij voorzieningen 
te wonen. Er wordt een uitbreiding van maximaal 4.500 vierkante meters 
winkelruimte toegestaan. De parkeergarage wordt vernieuwd en uitgebreid en 
het semi-openbaar gebied opnieuw ingericht. Eerst moet het bestemmingsplan 
worden vastgesteld. Naar verwachting gebeurt dit in het tweede kwartaal 
van 2010. Daarna kan de projectontwikkelaar een bouwaanvraag indienen. 
Marc Majolée van Synchroon BV houdt voor de aanwezigen vervolgens een 
presentatie over winkelontwikkelingen in Nederland. Hij gaat daarbij aan de 
hand van voorbeelden uit binnen- en buitenland in op de huidige trends in 
consumentengedrag.

B art van B reukelen, directeur van projectontwikkelingsbedrijf Sy nchroon B V 
(links) en wethouder A rie-Jan Ditewig ondertekenen de kooprealisatieover-
eenkomst.
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P .K .N . -  O ntmoetingsk erk  
Maartensdijk 

19 juli - 9.30 uur en 

K apel Hollandsche Rading
19 juli - 11.00 uur 

Drs. J. Huttenga, Tiel

S t. M aartensk erk  M aartensdijk
19 juli – 10.00 uur

Woord- en Communieviering, 

Pastor de Wit

P .K .N . -  P rotestantse G emeente 
De B osk apel G roenek an

Grothelaan 1a

19 juli - 10.30 uur

Prof. Dr. V. Brüm mer, Bilthoven

P .K .N . -  Herv. K erk  G roenek an
19 juli - 10.00 uur

Ds. C. Vos, Amersfoort

19 juli - 18.30 uur

Ds. J. Vroegindeweij, Bilthoven

Hersteld Hervormde K erk  
G roenek an

Groenekanseweg 32 

(De Nijepoortschool)

19 juli - 10.30 en 18.00 uur

Leesdienst

N ed. G er. K erk  W estbroek
19 juli - 10.00 uur

Ds. P. Veldhuizen, Leerdam

19 juli - 18.30 uur

Ds. W.D. Duvekot, Utrecht

P .K .N . -  Herv. K erk  W estbroek
19 juli - 10.00 uur

Kand. A. F. de Fijter, Maastricht

19 juli - 18.30 uur

Ds. G.J. van Steeg, Veenendaal

P .K .N . -  Herv. K erk  
L age V u u rsche 

19 juli - 10.00 uur

Ds. N. Raatgever, Ede

19 juli - 18.30 uur

Ds. C. Bos, Benschop

O nderw egk erk je B lau w k apel
19 juli – 9.30 en 10.30 uur

Ds. N. Meijmen

Oecumenische dienst
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geboortekaartjes

Geboren Geboren
7 juli 2009

L isa &  Q u inty
Dochters van 

Michael Voorham &  Karina Alessie
’t Loo 12

Maartensdijk

9 juli 2009

L eander
Zoon van Jan-Willem en Hanna 

de Kloet-van Keulen
Molenweg 24
Maartensdijk

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor M aartensdijk  en O mstrek en
Als het gaat om een perfect verz orgde  begrafenis 
of crematie voor alle gez indten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

G especialiseerd in:  Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

V oor directe hu lp z ijn w ij dag en nacht bereik baar
Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Het z omert in de W ereldw ink el
'Wegens vakantie gesloten' geldt niet voor de Wereldwinkel. Integendeel. Met 
niet aflatend enthousiasme zullen de vrijwillig(st)ers van de Maartensdijkse 
Wereldwinkel weer al hun heerlijks en moois voor uitstallen. Op herhaald 
verzoek zijn de scrapmetalen vogelfiguren uit Zimbabwe weer in de aan-
bieding. Origineel zijn en blijven sjaals, kettingen, spaarpotten en andere 
huisvlijtproducten. Overheerlijk (thuis en op het vakantieadres): stroopwa-
fels, koffiebabbelaars, fudge-vanilles, nogablokjes, after-dinnermints, diverse 
chocolades. Frisdrankjes voor een verkoelende zomerteug. Kijkers en kopers 
zijn hartelijk welkom op zaterdag 18 juli tussen 10.00 en 16.00 uur in de hal 
van Dijckstate.

O pbrengst Collecte
De opbrengst van de collecte voor het Rode Kruis was gemeentebreed dit 
jaar voor De Bilt € 8.182. Dit is aanzienlijk meer dan vorig jaar, toen er 
€ 5514 is opgehaald. Een belangrijk deel van de meeropbrengst is afkomstig 
van de inzameling die op de Kwinkelier gehouden is in combinatie met een 
demonstratie van reanimeren door vrijwilligers van het Rode kruis afdeling 
De Bilt. Er waren dit jaar ook meer collectanten dan voorgaande jaren, met 
name in De Bilt en Bilthoven. 
Her Rode kruis afdeling De Bilt bedankt alle gulle gevers voor hun bijdra-
gen en alle collectanten voor hun inzet. Het geld zal, na de afdracht aan 
Rode Kruis Nederland voor nationale projecten, besteed worden aan Rode 
Kruis activiteiten in de gemeente.

O pbrengst collecte
In de week van 29 juni tot 4 juli jl. werd in Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek door Woord en Daad een huis-aan-huis collecte 
gehouden voor waterdammen in het zuiden van Burkina Faso. De netto 
opbrengst bedroeg € 3.301,71.Alle collectanten en gevers worden hartelijk 
bedankt! Meer info over het project op www.woordendaadsoest.nl

Rotsvaste z ek erheid 
‘Veiligheid is menselijk gezien een betrekkelijke zaak’, stelt pastor Hans 
Cramer. ‘Je kunt je wel veilig voelen in je baan, je lichaam of je persoonlijke 
of gezinsomstandigheden, maar alles kan plotseling veranderen’. In een radio-
dienst vanuit de Volle Evangeliegemeente in De Bilt die Zendtijd voor Kerken 
op 19 juli om 17.02 uur uitzendt via Radio 5, spreekt Cramer over zekerheid 
en vertrouwen door het geloof in Jezus Christus.
Aansluitend aan de uitzending vliegen de Wilde Ganzen voor een project 
voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden wereldwijd. Na afloop van de 
uitzending is gelegenheid om met de voorganger en gemeenteleden in De Bilt 
na te praten via telefoonnummer 035 6727373. 

Dit w il ik  ‘ effe’  k w ijt…
 
Het servicepunt Maartensdijk is voor onbepaalde tijd gesloten en het is 
onzeker of het weer geopend wordt. E.e.a. verbaasd mij zeer. De gemeente 
De Bilt heeft Maartensdijk beloofd er niet op achteruit te gaan bij het samen-
gaan van de twee gemeenten; er zou zelfs voordeel zijn bij 1 gemeente.
Betekent dit, dat, o.a. het sluiten van het servicepunt Maartensdijk, een 
voordeel is?
Ja, voor de gemeente De Bilt! Niet voor de burgers van Maartensdijk.
De afspraken die zijn gemaakt bij het aangaan van de samenwerking wor-
den volgens mij op die manier bij stukjes en beetjes te niet gedaan.
Dames, Heren, gemeentebestuur: zorg dat u niet alle vertrouwen van de 
burgers in Maartensdijk verliest. Komt uw afspraken na.
Eens komen er gemeenteraadsverkiezingen en u zult de rekening gepresen-
teerd krijgen van uw handelen!

Mevr. L.M. Geel - B reet

O ntw erpbegroting 2010 RS D
De uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet inburgering 
(WI), kinderopvang en schuldhulpverlening is ondergebracht bij de daar-
voor opgerichte Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst 
Kromme Rijn Heuvelrug (hierna RSD). Het dagelijks bestuur van de RSD 
biedt de gemeenteraad de Ontwerpbegroting 2010 aan voor commentaar. 
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid omtrent het goedkeuren dan wel 
het maken van bezwaren tegen onder meer de (ontwerp-)begroting van 
gemeenschappelijke regelingen aan het college van B& W gedelegeerd 
voor zover dat niet leidt tot financië le conseque nties die niet bij de gemeen-
tebegroting of een begrotingswijziging zijn voorzien. De RSD voorziet 
vanwege de economische recessie een stijging van het aantal bijstands-
aanvragen. Via de Voorjaarsnota 2009 heeft het College daarvan melding 
gemaakt en rekening gehouden met de inzet van eigen financië le middelen 
omdat de rijkssubsidie op het Inkomensdeel van de Wet werk en bijstand in 
de loop der jaren is afgenomen. Het College heeft besloten in te stemmen 
met de ontwerpbegroting 2010 van de RSD. De ontwerpbegroting ligt op 
de gebruikelijke wijze ter inzage.

K lank bord

W egge w orpe n 
poe sj es

Op een dinsdagochtend bij het doen van boodschappen op het plein wordt 
de man op leeftijd aangesproken door twee dames. Zij hebben op straat 
voor de dierenwinkel een papieren dierenvoerzak gevonden met daarin een 
poesje. ‘Ach, wat moeten we hier nu mee?’ vragen ze. De man haalt thuis 
een doos, keert terug en opent voorzichtig de zak. Dan blijkt dat er niet één 
maar drie kleine poesjes in zitten. Geen pas geborenen maar al wat groter. 
Ze hebben honger, dorst en angst. De man belt de dierenambulance maar 
die heeft personeelstekort en komt niet. Dus stapt hij de dierenwinkel bin-
nen waar de poesjes worden opgenomen. Daar wordt een tijdje later ook de 
dierenambulance gebeld waar intussen weer personeel is. De dieren worden 
alsnog opgehaald en komen hopelijk nu in een goed gezin terecht. De man 
vraagt zich af wie toch levend wezen in een zak stopt en op straat achterlaat, 
ook al is dat voor een dierenwinkel. Hij informeert dus hier en daar en hoort 
dat de zak al minstens een dag eerder voor de winkel is waargenomen. Maar 
niemand heeft er aandacht aan besteed. Dus concludeert hij dat de vracht 
al in het weekend kan zijn neergelegd zodat de familie op vakantie kon en 
er niet geboekt was voor drie katten. De Vierklank krijgt er lucht van en 
we gaan eens praten met de man en zijn vrouw die het verhaal nog eens 
vertellen. Doordat we geen foto kunnen maken van de poesjes willen we 
een foto van het echtpaar. ‘Nee’, vertellen ze, ‘wat wij gedaan hebben is 
niet bijzonder. Dat is normaal. Zorgen voor dieren is menselijk. Zoiets hoort 
iedereen te doen. Daarvoor hoeven wij niet met een foto in de krant. Dat 
kan best alleen maar met een stukje.’ Dat hebben we dus gedaan. 

Kees P ijpers

U  w ilt iets ' effe'  k w ijt
Dat kan! Deze rubriek staat open voor lezers van De Vierklank en kan 
ingezet worden om opmerkelijke zaken onder brede aandacht te brengen. 
Er wordt niet gescholden, persoonlijke zaken zijn niet welkom en het is 
ook niet de bedoeling dat er oeverloze discussies in de krant ontstaan. Stuk-
ken dienen in Word per mail ingezonden te worden naar info@vierklank.
nl en mogen niet meer dan 500 woorden bevatten. De redactie behoudt 
zich - zonder opgave van reden - het recht voor om niet tot plaatsing over 
te gaan.
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De lange voorgeschiedenis van een 
dorp, stad, streek of land verklaart 
vaak wat zich heden ten dage afspeelt 
tussen de bevolking. Volgens Doe-
dens moet daarom de geschiedenis 
verteld worden. En dat deed hij dan 
ook voor de Rooms Katholieke kerk-
gemeenschap in Maartensdijk.
Doedens is van mening dat historisch 
bewustzijn ons onderscheidt van de 
andere levende wezens. Je kunt pas 
iets willen, wanneer je kennis van 
het verleden hebt; wanneer je ergens 
van weet. De historicus houdt zich al 
bijna een halve eeuw met geschiede-
nis bezig en publiceert erover van 
de 16de tot de 20ste eeuw. Zijn cur-
riculum vitae vermeldt een kleine 
zestig publicaties en voor dit en het 
aankomende jaar staan er een drietal 
op stapel, waaronder de kroniek van 
de 16de eeuwse Biltse Abdis Henrica 
van Erp. 

S amenvoeging
Op uitnodiging van het bestuur van 
de Rooms Katholieke Parochie St. 

Maerten hield Doedens woensdag 8 
juli een lezing in de aan de kerk 
gebouwde parochiezaal De Mantel 
voor een rijk geschakeerd gezel-
schap van plm. 50 personen over het 
middeleeuwse verleden van katho-
liek Maartensdijk. Op de van hem 
bekende gloedvolle wijze vertelde hij 
ruim een uur (‘ik zou nog wel uren 
door kunnen gaan’) over meer dan 
500 jaar rooms-katholicisme in Maar-
tensdijk e.o. Zijn gehoor bestond niet 
alleen uit St. Maertenparochianen, 
maar ook vakgenoten (Week van de 
Geschiedenis), (bestuur-)leden van 
plaatselijke historische verenigingen 
(d’ Oude School en Maartensdijkse 
Historische Vereniging) en collega-
gemeenteraadsleden Rens Kersten en 
Frans Poot gaven acte de présence. 
Het was opmerkelijk in het betoog 
van de inleider, dat hij als Maar-
tensdijker voortdurend sprak over de 
herindeling van de gemeente(n) i.p.v. 
samenvoeging van voormalig De Bilt 
en Maartensdijk en dat hij de Biltse 
Abdis Henrica van Erp opvoerde als 

centrale van het katholicisme in onze 
gemeente, ook voor Maartensdijk.
 
Reformatie
Het gebied waarin Maartensdijk ligt 
werd in het begin van de achtste 
eeuw door het Frankisch staatsgezag 
aan Willebrord, de eerste bisschop 
van Utrecht gegeven. Het maakte 
deel uit van een uitgestrekt veenland-
schap. Door de bisschoppen werden, 
om het gebied productief te maken, 
stukken grond in leen gegeven aan 
leenmannen om het te ontginnen. 
Tot deze leenmannen behoorden niet 
alleen burgers, maar ook geestelijke 
instellingen zoals het Utrechtse kapit-
tel St. Maarten (Het Domkapittel). 
Vóór  1555 werd er een z.g. ‘capella 
parochialis’ gebouwd, die in 1555 
werd verheven tot parochiekerk. Men 
kan dus zeggen dat Maartensdijk 
reeds lang een eigen parochiekerk 
heeft gehad. Tijdens de reformatie, 
omstreeks 1593, ging het grootste 
deel van de bevolking over op het 
protestantisme. In 1846 was het aan-
tal Hervormden 1200 en waren er 
ongeveer 300 Katholieken (voorna-
melijk in het zuidelijk deel van de 
gemeente). 
 
Heel ver
Doedens ging heel ver terug en citeer-
de uit een gevonden oorkonde uit 
1085, waarin gesproken wordt over 
de Utrechtse St.Jans(kerk), veenland 
in Achttienhoven en proosdijgronden 
opstrekkend tot Drinschoten (is de 
verbastering van Trenscoten - dat was 
de benaming voor de grens tussen 
‘onze’ veenlanden en het Gooi - en de 
Vuurse. Hij toonde beelden van kloos-
ters zoals het Biltse Vrouwenklooster 
(huidige plek van het KNMI), zicht-
baar vanaf de plek van het huidige 
Maartensdijk en zich bemoeiend met 
het grondgebied van de voormalige 
gemeente. Hij gaf voorbeelden van 
relaties van Vrouwenklooster met de 
kernen van voormalig Maartensdijk, 
zoals ‘timmerlieden uit Westbroek’, 
‘Maartensdijk/Westbroek militair 
strijdgebied’. 
Hij noemde feiten, die Westbroek, de 
Vuurse etc. koppelden aan Oostbroek 
en zijn opgetekend in de archieven 
van Vrouwenklooster: 
‘Item ghebuert van die weduwe Bely-
gen die Boey dat sij ons sulx wass, 
noch va[ n]  dat veen dat sij van ons 
gecoft had, ghelegen in Westbroeck 
X L g[ ulden] ’. Tekst van omstreeks 
1519.
‘Item geboert van Tijs die timmerma[ n]  
in Wesbroeck van dat out hout dat in 
den boegaert lach vijff gulden ende X  
st[ uvers] ’. [ 1535]
De Vuurse: … Het begon allemaal 
in 1308. ‘Op Sinte Petersdach ad 
cathedram 1307”  – 22 Februari 1308 
- schonk bisschop Gwijde van Hene-
gouwen acht hoeven land in zijn wil-
dernis aan het Vrouwenklooster. Deze 
acht hoeven (met een oppervlakte van 
8 maal 16 of 128 morgen of bijna 
118 moderne hectaren) lagen volgens 
de schenking tussen de Vuursche, 
Overhees en De Bilt en besloegen 

een breedte van naar schatting 4.880 
meter. De schenking was inclusief 
‘gerecht en tienden beneden Overhe-
ze’ (of Hoog Hees) ‘ende nederwerts 
te gaan totter Bilten wert daer die 
eynden of’ (van) ‘beghinnen te Vuer-
zen daer onse waerscap beghinnet’ 
(Hoge Vuurse) ‘ende opgaen te wege 
toe an Scouthuus hegge gaet’. De 
door greppels of watergangen aange-
geven oost- en west-grenzen werden 
in de loop der tijd ‘Nonnengroepen’ 
genoemd.

M eester
Maartensdijker Doedens is geobse-
deerd in geschiedenis en een mees-
ter in het vertellen daarover. Hij is 
een kunstenaar in het parkeren van 
aspecten in onderdelen van zijn pre-
sentatie en kwinkslagen bij de juiste 
aanwezigen in de zaal: De historische 
verenigingen worden aangesproken, 
collega-gemeenteraadsleden worden 
aangemoedigd lessen te trekken uit 
de geschiedenis en de eveneens aan-
wezige pastor Gerard de Wit wordt 
voortdurend als onpartijdig jurylid bij 
de feitenkennis betrokken. Doedens 
verwijst ook nog naar zijn fietsvriend 
(‘hij is altijd vijftig meter eerder en 
verder dan ik’) en ‘aangever’ Huib 
Mekel, om dan weer snel terug te 
keren naar zijn eigen geschiedenister-
ritorium. Hij raakt niet uitgesproken 

over de Kroniek van de abdis van 
Vrouwenklooster Henrica van Erp, 
is bijna euforisch, wanneer hij kan 
vertellen wat daar instaat over ‘ons’ 
St. Maarten gebied en vertoont een-
zelfde beleving, wanneer hij verhaalt 
over zijn bezoeken met levensgezel 
Ingrid aan de nog tastbare restanten 
van hetgeen over is van dat klooster 
dat genoemd wordt in deze kroniek. 
Beelden, zegels potten, pannen (in 
het Utrechtse Catharijne-convent) en 
verwijzingen naar gebouwen en beel-
den in Buchells Monumenta in het 
Utrechts Archief. 

E xp ositie
Doedens had nog veel meer kunnen, 
mogen en moeten vertellen. Jammer 
genoeg was daar - zo concludeerde hij 
zelf - de hem toegemeten tijd te kort 
en de roep om koffie te sterk voor. 
Geheel in zijn stijl trok hij nog, na het 
overslaan van een tiental sheets, wel 
even een door iedereen onderschreven 
conclusie: ‘Het wordt tijd voor een 
herwaardering van het verleden van 
de kernen van De Bilt, uitgaande van 
kloosters en middeleeuws kerkelijk 
erfgoed! Maartensdijk, Achttienho-
ven en Westbroek hadden daarbij een 
belangrijk religieus en economisch 
aandeel. Het is nu ook de tijd voor 
een expositie in het kader van 900 
jaar De Bilt, ook in deze kerk’.

K atholiek  M aartensdijk  
en het M iddeleeu w se V erleden

door Henk van de B unt

V olgens de M aartensdijk se historicu s Anne Doedens z et geschiedenis vlu chtige z ak en van alledag 
in perspectief en k an men op basis van dez e k ennis de ju iste beslu iten van vandaag baseren.

O mstreeks het jaar 695 stichtte de A ngelsaksische zendeling Willibrord een 
geestelijk centrum, ter hoogte van het huidige Domplein in Utrecht. Het 
centrum moest als uitvalsbasis dienen om de F riezen, die ten noorden van de 
rivier de Rijn woonden, te bekeren tot het christendom. Dat was geen gemak-
kelijke en soms zelfs een levensgevaarlijke opgave, getuige de moord op zijn 
opvolger B onifatius. Met de stichting van het bisdom Utrecht in het jaar 777 
zou de bisschopszetel, op een enkele onderbreking na, achthonderd jaar in 
Utrecht te vinden zijn. 
Willibrord staat op deze foto van 9 juli 2009 zittend op zijn paard met zijn 
rug naar de Si nt Janskerk. Het oudste gedeelte van de Janskerk werd in de 
11e eeuw gebouwd als é é n van de vijf kapittelkerken die samen het Utrechtse 
kerkenkruis vormden.
Kort na 1040 stichtte bisschop B ernold (1027-1054) de Janskerk als het noor-
delijke punt van het Utrechtse kerkenkruis. De kerk werd gewijd aan Johannes 
de Doper. Tot de eerste helft van de 16e eeuw had de Janskerk een volledig 
romaanse bouwstijl. A anvankelijk waren er twee torens aan de westzijde, 
maar in de 14e eeuw raakte een van de torens in verval en stortte in. 
I n het begin van de 16e eeuw werd het romaanse koor vervangen door een 
gotisch koor. De rest van de kerk werd niet meer verbouwd en behield zijn 
romaanse stijl. Toen in 158 0 de openlijke uitoefening van de katholieke gods-
dienst in Utrecht verboden werd, verloor de Janskerk zijn functie als kapit-
telkerk. B eelden en altaren werden verwijderd en het koor van de kerk werd 
ingericht als stadsbibliotheek en later als universiteitsbibliotheek. Tot 1821 
bleef deze in de kerk gevestigd. I n 1656 kwam de Janskerk in het bezit van de 
hervormde kerk. 

Volgens de Maartensdijkse historicus A nne Doedens zet geschiedenis vluch-
tige zaken van alledag in perspectief en kan men op basis van deze kennis de 
juiste besluiten van vandaag baseren. 

V itras stopt per 1 ok tober 
met hu ishou delijk e hu lp

door Marijke Drieenhuizen

T hu isz orgorganisatie V itras/ CM D heeft afgelopen vrijdag definitief 
meegedeeld de verz orging van hu ishou delijk e hu lp na 1 ok tober 2009 
te stoppen. Het gaat in De B ilt om ongeveer 600 mensen die w ek elijk s 

geholpen w orden met het op peil hou den van hu n hu ishou den.

Vitras is de grootste aanbieder voor het leveren van huishoudelijke hulp in 
de gemeente De Bilt. Naast deze organisatie zijn nog 12 andere instanties 
actief binnen de gemeente. De mededeling van de Vitras om niet door te 
gaan kwam ook voor wethouder Herman Mittendorff volledig onverwacht. 

S treven
Al met een aantal gemeentes heeft de Vitras recent de contracten opgezegd 
of niet meer verlengd. Zij staan op het standpunt dat de gemeenten te lage 
tarieven hanteren waarvoor geen kwalitatieve goede zorg geleverd kan 
worden. Herman Mittendorff heeft afgelopen weekend al intern en extern 
contacten gelegd om te overleggen. ‘We gaan hard aan het werk om te 
voorkomen dat er op 1 oktober problemen ontstaan. Gelukkig zijn er in 
onze gemeente alternatieven voorhanden. Zodra er meer duidelijk is zal dat 
onder andere via De Vierklank bekend gemaakt worden’.



Adverteren in 

De V ierk lank !

Iets voor u ?

B el dan

0346 21 19 92

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen inktpatronen

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Bikeshop-Loosdrecht
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.

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C, ABS,
RAD/CD/TEL, PARKEERS, CLIMATE C, LMV, AIRB, REGENS, 175.000KM .........................  '05 €. 10.950,-

PEUGEOT
206 SW 2.0 16V GTI, GOUD MET, LMV, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV,
ABS, LEER/ALCANTARA, REGENS, TREKH, AIRBAGS, ESP, 110.000KM ...........................  '03 €. 7.950,- 
206 1.4 16V, ZILV GRIJS MET, ABS, LMV, RAD/CD, ER, CV, SB, MLV, 31.000KM .................  '04 €. 7.950,-
307 1.6 16V 5DRS, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, AIRB, 78.000KM, ...............  '01 € 7.500,-
607 2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM .................  '03 € 12.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN XSARA BREAK, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, 119.000KM ..................  '98 €. 2.750,-
CITROEN  PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM ...............................................................................  '06 €. 14.750,-
CITROEN C1 5 DRS, GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, S PAKKET, 15.000KM ..................  '08 €. 8.950,-
CITROEN BERLINGO 1.6 16V MULTISPACE, D BLAUW MET, ER,
CV, AIRCO, 2X SCHUIFDEUR, APK T/M APRIL 2010, RAD/CD, 166.000KM ........................  '02 €. 5.950,-
CITROEN C8 2.2 16V LPG G3, D GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C,
2X SCHUIFD, LMV, PARKEERS, REGENS, RAD/CD, TREKH, 200.000KM ...........................  '04 €. 13.950,-
RENAULT CLIO 1.4 16V 5 DRS, D BLAUW, ER, CV, SB, CLIMATE C,100.000KM.................  '03 €. 6.500,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V 4X4, D GROEN MET, LEDER INT, ER,
CV, SB, ABS, CLIMATE C, MLV, ESP, LMV, STOEL VERW,RAD/CD WISS, 128.000KM ........  '00 €. 7.750,-
AUDI AVANT A4 TDI, ZWART MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS,
RAD/CD, CRUISE C, LMV, TREKH, AIRB, 159.000KM..........................................................  '05 €. 14.950,-
TOYOTA RAV4 5DRS 2.0 16V SOL 4WD, GRIJS MET, CLIMATE C,
ER, CV, SB, CRUISE C, NAVI, RAD/CD, 49.000KM ..............................................................  '06 €. 23.250,-
VOLVO S80 2.9 AUT, GROEN MET, CRUISE C, CLIMATE C, PARKEERS, ESP,
ABS, RAD/CD, AIRBAGS, TREKH, .......................................................................................  '98 €. 5.950,-

BUDGET CARS
CITROEN XSARA 1.6 5DRS, AIRCO, ER, CV, SB, APK 21-03-2010, 178.000KM ..................  '00 €. 2.500,-
PEUGEOT 106 GALERIE 1.1 I, D BLAUW, SB, APK T/M FEB 2010, 160.000KM ...................  '94 €. 1.500,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Watermeloen ............ héél kilo 0,79

Snijboontjes ............. 400 gram 1,69

Bospeen ........................nu 0,99

Trostomaten
0,99

2 voor

Grote

Alleen donderdag

Mooie Hollandse

2 voor
0,99

Landwaart Groente en Fruit

Komkommers

Pilaf met kip ...................................... 100 gram 0,89

Babi-Pangang met nasi of bami ............ 100 gram 0,89

Pasta met kip ..................................... 100 gram 0,79

Vers van de Traiteur

2 voor

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

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

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

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

200 gram

1,00
Vers gesneden

Pitloze

héél kilohéél kilo
0,99 Galia meloenen

Hollandse zacht fruit

Bramen, Blauwe bessen, Frambozen of
Kruisbessen 3 dozen na keuze 4,99

superknaller

Grote

Hollandse



Op zaterdag 3 oktober kunnen de lief-
hebbers van het Nederlandse lied aan 
hun trekken komen in het dorpshuis 
aan de Christinastraat, aanvang 20.00 
uur. Daar verzorgt de Happiness Drive 
in Show, net als in 2008, weer een 
spetterende show. Het bestuur mikt 
bij deze activiteit op de groep leden 
in de categorie dertigers tot en met de 
vijftigers. Nadrukkelijk stelt voorzit-
ter Ad Verhoef echter dat ook ieder 
lid onder de dertig welkom is. En 
wie qua  leeftijd boven de doelgroep 
zit en zich nog jong van hart voelt is 
ook welkom. Het moet gewoon een 
ouderwetse gezellige avond worden.

Alleen leden
Nieuw is dat de avond alleen voor de 
leden van de vereniging bedoeld is. 
Kaarten moeten in de voorverkoop 
aangeschaft worden. Dat kan tot 1 
september op het adres Prinses Chris-
tinastraat 8 in Westbroek, tel. 0346 

281167. Die kaarten kosten 7,50 euro 
per stuk, inclusief een consumptie. 
Blijkt het dat er te weinig kaarten 
zijn verkocht, dan gaat het feest niet 
door. Het bestuur heeft bewust voor 
deze opzet gekozen om te voorko-
men dat er bij te weinig deelnemers 
een verlies wordt geleden. Daarom 
moeten er minstens 125 kaarten in de 
voorverkoop worden verkocht. Maar 
natuurlijk hoopt (en verwacht) de ver-
eniging dat er veel meer leden komen. 
Mocht de avond niet doorgaan dan 
komt hierover een bericht op de web-
site www.oranjeverenigingwestbroek.
nl.

T estcase
Het bestuur beschouwt deze opzet als 
een testcase. Dit betreft niet alleen 
het systeem van voorverkoop, maar 
ook de datum van deze avond in 
het najaar. In de loop van de afge-
lopen jaren is namelijk gebleken dat 

de belangstelling voor het oranjebal 
rond de echte verjaardag van onze 
vorstin op 31 januari sterk afnam. 
Als de avond op 3 oktober een succes 
wordt dan is het de bedoeling dat dit 
herhaald gaat worden. De traditionele 
55+  tocht en de lampionnenoptocht 
blijven eind januari wel gehandhaafd. 
In de naaste toekomst gaat er sowieso 
een andere situatie ontstaan wanneer 
koningin Beatrix haar taak overdraagt 
aan haar zoon Willem-Alexander. 
Maar wanneer dat gaat gebeuren weet 
niemand en het bestuur is daar dan 
ook nog niet echt mee bezig.

Financieel gez ond
Met de avond op 3 oktober probeert 
de Oranjevereniging ook iets van het 
financië le verlies wat ze heeft gele-
den op 30 april weer goed te maken. 
Daarom zal een deel van de opbrengst 
van de consumpties ook naar de ver-
eniging vloeien vertelt voorzitter én 

dorpshuisbeheerder Ad Verhoef. Na 
de dramatische gebeurtenis heeft de 
gemeente De Bilt weliswaar aangebo-
den om de oranjeverenigingen bij te 
springen maar Westbroek heeft daar 
tot nu toe geen gebruik van willen 
maken. Ad Verhoef: ‘De vereniging is 
financieel gezond, er is nog voldoende 
in kas’. Toch waardeert de vereniging 
deze geste van de gemeente. 

T oez egging w ethou der
Dat geldt ook voor de toezegging 
van wethouder Kamminga om, indien 
nodig, garant te staan voor de onkos-
ten bij het opstarten van de nieu-
we activiteiten voor koninginnedag 

2010. Want dan gaat het allemaal 
weer opnieuw beginnen. Er wordt nu 
al over nagedacht door het bestuur. 
Afgezien van het onverwachte en dra-
matische slot was 2009 een goed jaar, 
vindt Verhoef. Alle activiteiten verlie-
pen succesvol, niet in de laatste plaats 
door de vele medewerkers en vrijwil-
ligers waarop weer een beroep kon 
worden gedaan. Het opstijgen van de 
ballonnen dat naadloos aansloot op de 
touwtrekwedstrijd vond hij een hoog-
tepunt. De meeste bestuursleden zijn 
of gaan nu op vakantie. En dan volgt 
eerst dansen, zingen en springen op 
de tonen van het Nederlandse lied op 
3 oktober a.s.

 De Vierklank 5 15 juli 2009

O ranjevereniging W estbroek :  toch 
Hollandse Avond

door Martijn Nekkers

N a de dramatische gebeu rtenissen op K oninginnedag 2009 in Apeldoorn besloot de O ranjevereniging van 
W estbroek  de resterende activiteiten in de avondu ren af te gelasten. Dat gebeu rde na u itgebreid overleg met 
de gemeente en de andere oranjeverenigingen. Het hield in dat de geplande Hollandse Avond niet meer in de 

feesttent plaats z ou  vinden. M aar toch k omt die avond er!

Sf eerbeeld feestavond O ranjevereniging Westbroek.

V an A naar B eter volgens 
de S G P

De SGP-fractie in de Biltse Gemeenteraad stelt vast dat er al veel verbeterd 
is ten aanzien van de relatie tussen bedrijfsleven en het gemeentebestuur 
in deze gemeente. Er kan echter volgens de partij nog wel een volgende 
verbeterslag gemaakt worden. Daarover heeft de fractievoorzitter Johan 
Slootweg tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota vragen gesteld. 
Helaas is het College op deze vragen naar het oordeel van de Staatkundig 
Gereformeerde gemeenteraadsfractie niet naar tevredenheid ingegaan.

In deze tijd van economische tegenwind kan het geen kwaad te kijken naar 
punten die mogelijk voor verbetering vatbaar zijn. Een ondernemer komt 
namelijk vaak voor moeilijke en cruciale beslissingen te staan. Bijvoor-
beeld als een nieuw bedrijf zich wil vestigen of als een bestaand bedrijf wil 
uitbreiden of verplaatsen. Op zo'n moment krijgt men met diverse instanties 
te maken, waaronder de gemeente. Zo moeten bijvoorbeeld de vereiste 
vergunningen worden verkregen binnen de gestelde termijn. Juist op die 
momenten is er behoefte aan professionele ondersteuning. 

Een bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente kan in dit soort situaties 
de weg wijzen en ondersteuning bieden. ‘Op dit moment is er wel een con-
tactambtenaar, maar de SGP ziet graag dat deze functie meer status krijgt,’ 
aldus fractievoorzitter Johan Slootweg. Hij doelt daarmee op een direct en 
eerste aanspreekpunt voor de ondernemer, die het in deze tijden al moeilijk 
genoeg heeft. Slootweg: ‘Een aanspreekpunt dat nog toegankelijker en 
zichtbaarder is dan nu, zal voor veel verlichting en duidelijkheid zorgen.’ 
De SGP is van mening dat op deze manier de belangen van de ondernemer 
en de gemeente beter kunnen worden behartigd en met elkaar in overeen-
stemming kunnen worden gebracht. Van de SGP mag deze functie ook 
duidelijk zichtbaar en vindbaar aanwezig zijn op de gemeentelijke website, 
wat op dit moment niet het geval is. ‘Van A naar Beter’!, aldus Slootweg 
[ HvdB] .

‘O p dit moment is er wel een contactambtenaar, maar de SG P  ziet graag dat 
deze functie meer status krijgt,’ aldus fractievoorzitter Johan Sl ootweg.

Veel bewoners van de wijk P rinsenhof in Maartensdijk hebben op zaterdag 4 juli genoten van een gezellige geza-
menlijke dag. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 10 maanden tot 70 jaar. ’s Middags konden de kinderen 
genieten op de twee springkussens, aansluitend volgde een borrel en B B Q  op het middenplein van de Nassauhof. 
Voor ’s avonds was een ijscoman geregeld en rond 23.30 uur was alles weer opgeruimd en kon iedereen tevreden 
terug naar zijn eigen huis [ MD] .

Burgemeester en Wethouders hebben 
in de afgelopen wintermaanden over-
wegend positieve ervaringen opge-
daan met de beperkte zondagopen-
stelling. 
Verder ziet het college zich gecon-
fronteerd met het ten opzichte van de 
vraag van de sportverenigingen nog 
steeds tekortschietende aanbod aan 
beschikbare zaalruimte in de winter-
maanden. 
Daarom, maar tevens rekening hou-
dend met de bezwaren van een deel 
van de inwoners, heeft het college 
besloten om de proefperiode van een 
beperkte zondagopenstelling van 
sporthal De Vierstee te verlengen 
voor het seizoen 2009/2010.

V oortz etten z ondagopenstelling De V ierstee 
V anw ege een tek ort aan z aalru imte in het w interseiz oen in andere sporthallen in de gemeente heeft 

het College van B  en W  vorig najaar besloten om bij w ijz e van proef ook  sporthal De V ierstee 
in M aartensdijk  een aantal z ondagen in het seiz oen 2008/ 200 9 open te stellen ten behoeve van met name de 

hock ey-  en k orfbalverenigingen in De B ilt. De gemeenteraad is daarover geï nformeerd via het 
M ededelingenblad van 30 ok tober 2008 en het college heeft geantw oord op 20 november 2008 

op schriftelijk e vragen u it u w  raad.

Het college van B urgemeester en Wethouders van de gemeente De B ilt heeft 
besloten de proefperiode van een beperkte zondagopenstelling van sporthal 
De Vierstee te verlengen voor het seizoen 2009/ 2010. 



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

Aardbeien-
vlaai

Nu € 7,
50

Hilko partyverzorging
Voor het verzorgen van o.a. 

Belegde broodjes
Koude en warme borrelhapjes

Koude en warme buffetten
Diverse saladeschotels

Warme maaltijden
Diverse bbq pakketten

www.hilkopartyverzorging.nl
030-8785835
06-29014260

Bij inlevering van de Flyer 
van Hilko Partyverzorging 
10% korting in de maand 
augustus en september

van ontwerp tot drukwerk
lekker bekend en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel. 0346 - 21 12 15 • info@parelpromotie.nl

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

DTP, opmaak en vormgeving

brochures - tekst schrijven

print- en drukwerk

 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.

Zonnebloemen 2 bossen 6,95
  per bos (5) 3,95
Mini chrysanten bos 1,75
'Watertas' voor:
boeket op reis nu 1,95

Bayer tegen groene aanslag
niet schrobben...   wel schoon!!

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lancôme
Trophiques 

minérale bronzing 
poeder compacte 
of losse poeder 

met
20% korting!

W aarvoor k u nt u  bij ons terecht?
V oor maatw erk  z oals ( schu ifdeu r)  k asten,  ( tu in) tafels,  stoelen                              
bank en,  radiatork asten en nog veel meer.      
Heeft u  een speciale w ens ?  
V raag het aan ons of w ij die voor u  w aar k u nnen mak en.
U iteraard k u nt u  ook  voor Doe Het Zelf artik elen bij 
ons terecht.

“M aartensdijk ”              3738C L  M aartensdijk
  Dorpsw eg 170               T el/ Fax 0346  21 1579

De eerste de beste



De agrarische vereniging heeft een 
aantal doelstellingen, zoals het behou-
den en ontwikkelen van een ‘natuur-
lijke’ en ‘landschappelijk aantrekke-
lijke ‘ omgeving, burgers van jong 
tot oud en overheden en bedrijven op 
alle mogelijke wijze bij een natuur-
lijk platteland betrekken en mede 
daardoor een kwalitatieve bijdrage 
leveren aan de beleefbaarheid van het 
platteland in de vorm van recreatie, 
rust en ontspanning. Mede door het 
organiseren van dergelijke excursies 
is men, gelet op de respons, met het 
realiseren van een aantal van die 
doelstellingen goed op weg.

Actieveling
Al vanaf 1984 is een enthousias-
te groep van 25 vrijwilligers bezig 
geweest allereerst achterstallig onder-
houd bij Sandwijck weg te werken. 
Daarna en daarnaast zijn nieuwe 
plannen gemaakt en deels gereali-
seerd, waardoor Sandwijjck inmid-
dels uitgegroeid is tot een belangrijke 
schakel in de ecologische hoofdstruc-
tuur. 
De groep verzamelde bij de Zorg-
boerderij van de familie Wismeijer-
Stelling aan de Universiteitsweg, 
waar actieveling Henk van Zijtveld 
de deelnemers namens de Agrarische 
Natuurvereniging Landschap Noor-
derpark e.o. verwelkomde. Dick van 
Beek - landschapscoör dinator van de 
gemeente De Bilt - en John de Greef 
- jarenlange ervaring bij Utrechts 
Landschap en momenteel heel actief 
in de werkgroep Sandwijck - ver-
zorgden het verdere van het avond-
programma.

S cabreu s
De eerste verrassing voor de groep 
was een bezoek aan het inmiddels 
buiten gebruik gestelde veetunneltje 

onder de Universiteitsweg. Daarna 
dwars door de weilanden achter het 
KNMI naar het excursiegebied. Er 
waren vooraf planken over sloten 
gelegd, hekwerk was ‘gebogen’ en 
onbegaanbare stukken waren enigs-
zins geë ffende paden geworden. De 
sporen van mestinjectie wijzen op een 
actief landbouwgebruik. De water-
stand is lager geworden door mense-
lijk gebruik en de zompige slootkant 
is gesierd met prachtige bloemen. 
Het land is oorspronkelijk ontwik-
keld door Benedictijnse klooster-
lingen. De start was een gemengd 
klooster - Oostbroek - maar ja, dat 
had gevolgen. De nonnen werden 
verbannen naar een andere locatie - 

het vrouwenklooster - op de plaats 
van het huidige KNMI, waar de ont-
vangstzaal als restant van het klooster 
nog in tact is. De mannen bleven in 
Oostbroek. Er gaan scabreuze verha-
len, dat er een ondergrondse tunnel-
verbinding zou zijn, maar daarvan is 
tot nu toe niets teruggevonden. Zeker 
is echter wel, dat niet iedere non 
van vrouwenklooster kuis leefde. De 
Maartensdijkse historicus Anne Doe-
dens vertelt het 12de eeuwse verhaal 
van Margareta, een wilde meid die als 
non maar niet wilde deugen en steeds 
wegliep. De geest van deze zondares 
Margareta spookte nog lang rond bij 
de nonnen van het Vrouwenklooster. 
Pas nadat 30 dagen was gebeden voor 
haar zielenheil, hielden de verschij-
ningen op.

G eï soleerd
De groep bezoekt een paar eenzame, 
door de snelwegen geï soleerde boer-
derijen. Een functioneert niet meer 
als boerderij Naast deze boerderij 
staan een paar eiken die als bliksem-
afleider fungeerden. Voor de boerde-
rij een aantal hoogstamfruitbomen, 
die goed gedijen in deze kleigrond. 
Ze worden gekoesterd. Het dak van 
de boerderij heeft vooraan dakpan-
nen, aan de achterkant is het dak van 
riet. Vroeger duidden dakpannen op 

rijkdom, mensen met een rietendak 
waren arm; nu is dat andersom. 
De groep arriveert op landgoed Sand-
wijck, dat sinds 1989 eigendom van 
Utrechts Landschap is. Het is 45 
hectare groot. Het landgoed heeft 
een Engelse landschapstuin; in 1834 
aangelegd. De architectuur is het 
tegengestelde van de strakke Franse 
architectuur met zijn symmetrie en de 
vele heggetjes. Er zijn kronkelende 
en slingerende paden, waar je gemak-
kelijk kunt verdwalen. De zichtlijnen 
die voornamelijk vanuit het huis zijn 
vastgesteld, zijn indrukwekkend.
In 1998 vertrok de familie Spinhoven 
als laatste boer van dit landgoed om 
in Drenthe, waar meer uitbreidings-

mogelijkheden zijn, verder te boeren. 
Hierdoor kon ook het tot dan toe door 
de boer gebruikte land (20 ha) tot 
natuurontwikkelingsgebied worden 
verklaard.

P otsdam
Het huis zelf is een herenboerderij 
van 1767. Het huidige Sandwijck is 
door verbouwingen door opeenvol-

gende eigenaars ontstaan. In 1980 
werd het eigendom van de Universi-
teit Utrecht (UU). Helaas gebeurde er 
niets meer mee en daardoor is het vrij 
snel gekraakt. In 1989 is het huis tot 
monument verklaard, begon een res-
tauratie met een interne verbouwing 
en werden er ongeveer 20 studenten-
appartementen gecreë erd. Ten oosten 
van het huis ligt aan de Utrechtseweg 
de vroegere portierswoning, dat thans 
een ‘gewoon’ woonhuis is. Het huis 
heeft een toren van 2 verdiepingen en 
een half verzonken kelder. Het is een 
fraai pand met een Duitse neogotische 
bouwstijl en een merkwaardige ‘kas-
teelachtige’ opbouw (toren en zaal). 
De huidige bewoonster bevestigt des-
gevraagd het verhaal, dat het gebouw 
een kopie is van een poorthuisje uit 
het park Babelsberg nabij Potsdam en 
dat de toenmalige eigenaar, baron van 
Boetzelaer, op een van zijn reizen zo 
gecharmeerd van dat huisje was, dat 
hij het heeft laten nabouwen.

Folly
Voor het gehele landgoed is in 
gemeenschappelijk overleg een 
beleidsplan opgezet: wat blijft open 
en waar mag de natuur haar gang 
gaan en met welk doel? Landgoed 
Sandwijck staat bekend om de grote 
verscheidenheid aan bijzondere 
bomen die het herbergt zoals jene-
verbes, ginkgo, moseik, sequoi a, rode 
beuk en Chinese hemelboom. Verder 
is er een esdoornlaantje en een tun-
nel van taxus. Ook de stinzenflora is 
rijk vertegenwoordigd met soorten als 

adderwortel, vogelmelk, boshyacint 
en beemdooievaarsbek. Achter op het 
landgoed bevindt zich een bijzon-
dere folly, ergens ook omschreven 
als een bizarre, recent gerestaureerde 
schijnkapel voor duiven, met twee 
verdiepingen, steunberen, een houten 
klokkentoren en gotische ramen. Bin-
nen zijn zelfs nissen aangebracht voor 
heiligenbeelden. De duiven konden 
in- en uitvliegen door duivengaten 
aan de achterzijde. Een folly is een 
bouwwerk dat geen enkel nut dient 
oftewel een architectonische dwaas-
heid. De Maartensdijkse dorpshisto-
ricus Koos Kolenbrander vertelt, dat 
in de ‘Kleine Historie van De Bilt en 
Bilthoven van J.W.H.Meijer, 1995) 
de volgende omschrijving voorkomt: 
‘Aan de uiterste zuidgrens van het 
park staat een theekoepel/duifhuis, 
opgesmukt tot een kapelletje, vrij 
zeker eveneens uit 1770’. 

S ap
Na een drie uur durende wandeling 
is de groep vlak voor het donker vol-
daan en wel weer terug bij de zorg-
boerderij. Daar wordt ter afsluiting 
opnieuw goed voor hen gezorgd met 
koffie, thee, sap en koekjes. Ook deze 
excursie was volgens de deelnemers 
weer erg de moeite waard! Hun dank 
in de richting van de organiserende 
Agrarische Natuurvereniging Noor-
derpark willen zij verwoorden door 
een oproep lid of donateur ervan te 
worden. Dat kan bij Henk van Zijt-
veld, dr. Welfferweg 86B te West-
broek, e-mail v.zijtveld@hetnet.nl.

 De Vierklank 7 15 juli 2009

M et de Agrarische N atu u rvereniging op pad
door Henk van de B unt 

N a de z eer geslaagde exc u rsie door de W estbroek se z odden organiseerde de Agrarische N atu u rvereniging 
N oorderpark  e.o. op 19 ju ni jl. een ex cu rsie naar het landgoed S andw ijck  in De B ilt, dat bek end staat om z ijn 

fraaie landschap en rijk dom aan natu u r. V ooral de grote verscheidenheid aan bomen is opvallend. E r w as 
opnieu w  een grote groep belangstellenden, die een leerz ame avond vol met verrassingen beleefden.

De huidige bewoonster vertelt dat dit gebouw een kopie is van een poorthuisje 
uit het park B abelsberg nabij P otsdam en dat een toenmalige eigenaar zo 
gecharmeerd van dat huisje was, dat hij het heeft laten nabouwen.

A chter op het landgoed bevindt zich 
een bijzondere folly , ergens ook 
omschreven als een bizarre, recent 
gerestaureerde schijnkapel voor dui-
ven, met twee verdiepingen, steun-
beren, een houten klokkentoren en 
gotische ramen.

E r zijn op Sandw ijck veel lange en kronkelachtige sloten met lisdodden. Het is 
een tot ruim 2 m. hoge plant van voedselrijke oevers met lange grote bladeren 
en een karakteristieke bruine ' sigaar'  aan het uiteinde van zijn stengels. De 
lisdodde staat bekend als een beschermde plantensoort.

‘… .ik stonk vaak 
naar het kroos
dan was weer 
mijn vader boos… … .’( Mart B rok© ).



De Maartensdijkse Stichting Kiro zet 
zich al jaren in voor twee tehui-
zen voor verstandelijk gehandicapten 
in Bulgarije. Eén van die tehuizen 
bevindt zich in het dorp Djurkovo, in 
het zuiden van Bulgarije, niet ver van 
de Griekse grens. Het is gevestigd in 
een voormalige school, die niet meer 
in gebruik is omdat alle jonge gezin-
nen uit dit bergdorp zijn weggetrok-
ken. Hier wonen momenteel veertig 
verstandelijk gehandicapte jongeren 
in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. 
Het andere tehuis staat in het dorpje 
Vidrare in het Balkangebergte. Dit 
huis wordt bevolkt door 56 verstan-
delijk gehandicapte kinderen in de 
leeftijd van 5 tot 18 jaar. Daarnaast 
zijn er ook nog dertig bewoners die 
ouder zijn dan 18 jaar. Dit laatste huis 
is eigenlijk veel te klein voor zoveel 
mensen, maar er blijven aanvragen 
komen voor plaatsing van kinderen 
die weg moeten uit andere tehuizen. 

V idrare
Letty vertelt over het tehuis in Vidra-
re: ‘Na een koude winter met veel 
sneeuw werd het eens te meer duide-
lijk dat het dak van de keuken echt zo 
snel mogelijk moest worden gereno-
veerd. Gelukkig hadden wij ondertus-
sen een projectaanvraag lopen bij de 
Stichting ‘De grootste familie helpt’ 
(van de TROS) die ons uiteindelijk 
5000 euro opleverde voor het dak, dat 
inmiddels is gerenoveerd. Door de 
renovatie is het werken voor het keu-
kenpersoneel aangenamer, worden ze 
minder snel ziek en wordt er op de 
stookkosten bezuinigd. Hierdoor kan 
er meer geld aan het eten worden 
besteed. Desondanks blijft zowel de 
kwaliteit als de kwantiteit van het 
eten heel minimaal. Er zou best meer 
groenten en fruit op het programma 
mogen staan, maar dat is financieel 
niet mogelijk’.
Ondertussen werd het in Bulgarije 

gelukkig lente en konden de kinderen 
meer naar buiten. Dankzij het rol-
stoelproject, waarover De Vierklank 
vorig jaar schreef, kunnen nu ook de 
bedlegerige kinderen van de zon en 
van alles wat er te zien en te beleven 
valt, genieten. Hierdoor zijn ze ook 
meer betrokken bij het leven in en 
om het tehuis en kunnen ze zich beter 
ontwikkelen.

1 ju ni
Op de eerste dag van de zesde maand 
van een kalenderjaar is er een fijne, 
feestelijk Nationale Kinderdag in Bul-
garije. Zelfs met de beperkte midde-
len speelt het personeel in het tehuis 
met de schitterende naam ‘Sante Pan-
teleimon’ in Vidrare het klaar om 
voor de 78 kinderen en jongeren een 
heuse feestdag in elkaar te zetten. Het 
is ongelooflijk met hoeveel geduld en 
liefde deze mensen voor een schijntje 
dagelijks zorgen voor deze kinderen 
en jongeren.
Het valt ook lang niet mee om perso-

neel lang vast te houden in Vidrare. 
Vorig jaar werkte er een jonge psy-
choloog, die een groot hart had voor 
de kinderen. Enkele maanden geleden 
moest directeur Evgeni berichten, dat 
zowel de psycholoog als de fysiothe-
rapeute elders werk hadden gevonden. 
En daar zit je dan weer met de handen 
in het haar. Letty Berk: ‘Wij waren 
erg blij enige tijd geleden te kunnen 
lezen dat beide vacatures nu toch 
weer zijn ingevuld. Want elk paar 
handen is nodig. Lang niet altijd is er 
tijd voor de weinige vakkrachten om 
met datgene bezig te zijn waarvoor ze 
zijn aangenomen. Want er zijn zoveel 
kinderen die moeten worden gehol-
pen met eten en andere dagelijkse 
dingen. Hoewel we elke keer weer 
met plezier zien hoe goed de oudste 
kinderen hun krachten liefdevol aan-
wenden om kinderen te dragen, te 
voeren, aandacht te geven. Wat dat 
betreft is het net een hele grote fami-
lie en dat is goed om te zien’.

Afstand
Ondertussen is men gestart met de 
bouw van het huis voor 12 jongeren 
die begeleid wonen op afstand krij-
gen. Evgeni heeft al baantjes voor 
deze jongeren gecreë erd in en om het 
tehuis. Er is een kleine boerderij met 
3 koeien en wat varkens, welke via 
sponsoring konden worden aange-
schaft. Op het terrein staan ook een 
paar kassen, waarin zomers groenten 

worden gekweekt en dit biedt ook 
werk evenals het verzorgen van het 
vee. Er is werk in de wasserij, de keu-
ken en bij de jongste kinderen. Evgeni 
vindt terecht dat deze jonge mensen 
die hun leven lang in dit tehuis in 
dit dorp hebben gewoond,daar thuis 
horen en daar moeten kunnen blijven, 
met vooruitzicht op ontwikkeling 
zover dit mogelijk is.
Komende maanden krijgt het tehuis 
twee keer enkele weken ondersteu-
ning van een groep vrijwilligers via 
Bouworde Vlaanderen. Via internet 
kwamen zij met Kiro in contact. Dit 
resulteerde in een groep vrijwilli-
gers voor beide tehuizen. Het is zo 
belangrijk en fijn voor de kinderen 
en jongeren dat er een paar weken 
leuke dingen gebeuren en dat er meer 
mensen zijn die aandacht aan hen 
kunnen geven, vooral omdat er teveel 
kinderen zijn voor het geringe aantal 
personeelleden. 

Het tehu is in Dju rk ovo
Het heeft heel wat voeten in aarde 
gehad voor het startschot voor de 
renovatie van de speelplaats kon wor-
den gegeven. Tot in mei lag er name-
lijk sneeuw in dat gedeelte van Bul-
garije. Toen het dan eindelijk lente 
werd, moest er eerst nog een brug 
worden gerepareerd worden, voordat 
men zich met het tehuis kon bezig 
houden. De burgemeester is daar de 
eindverantwoordelijke en men is dus 
van hem afhankelijk. Begin juli ging 
de speelplaats letterlijk op de schop 
en de betonwagen reed voor. Kiro 
blijft d.m.v. toegezonden digitale 
foto’s geï nformeerd over de voort-
gang. Hopelijk is het karwei over een 
maand klaar, want dan komt ook hier 
een groep vrijwilligers van de Bouw-
orde Vlaanderen om zich met de 40 
verstandelijk gehandicapte jongeren 
bezig te houden. Wat zullen ze genie-
ten als ze zich eindelijk buiten in de 
zon kunnen vermaken. 
Dank zij acties en giften van mensen 
die betrokken zijn, zoals laatst bij 
Hairdesq ue, kan het werk van de 
stichting Kiro worden voortgezet.

 De Vierklank 8 15 juli 2009

De w eeshu iz en van S tichting K iro
door Henk van de B unt

Zaterdag 20 ju ni w as er een mark t georganiseerd door de w ink eliers op het M aertensplein in M aartensdijk . 
E én k raam w as er ook  van Hairdesq u e met vrolijk  gek leu rde sieraden, tassen en sjaals. De opbrengst hiervan 
w as o.a. bestemd z ijn voor de k indertehu iz en van stichting K iro in B u lgarije. Christa S paan van Hairdesq u e 

k on onlangs 250 eu ro als de helft van de opbrengst aan L etty B erk  en S onja van E ck  van
de stichting K iro overhandigen

V.l.n.r. de bestuursleden Sonj a van E ck en Letty  B erk ont-
vingen van C hrista Spaan van Hairdesque  onlangs 250 
euro voor Kiro als opbrengst van een op zaterdag 20 juni 
jl. gehouden verkoop.

Vanja geniet zichtbaar van het meegebrachte speelgoed in Vidrare.

De vrijwilligers van de B ouworde zorgen voor meer aandacht voor de jonge-
ren in Djurkovo.

VANAF DONDERDAG 16 JULI
NOG MEER VOORDEEL

NU 1 ARTIKEL = 30% KORTING*
2 ARTIKELEN = 40% KORTING*
VANAF

3 ARTIKELEN = 50% KORTING*

let op!! woensdag
22 en 29 juli

Hele dag gesloten

vrijdag
17, 24 en 31 juli

GEEN koopavond

*M.U.V. BASIS- EN AFGEPRIJSDE ARTIKELEN EN BADKLEDING

REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK - DE BILT 

Dagtochten service 
Maartensdijk

Extra voordelige tuinen dagtocht 
DV. 18 augustus - € 25,- p.p.
Vertrek bus 9.00 uur vanaf 
Dijckstate

Inl. & opgeven:
06-53 85 35 57
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Voorzitter Anne Holvast, secretaris 
Paula Rietveld en bestuurslid Gijsbert 
Zwart van Muze in ’t Groen vertellen 
enthousiast hoe het programma er 
uit gaat zien en wat bezoekers kun-
nen verwachten.  ‘Wij hebben met 
Gijsbert Zwart een grootheid binnen 
het Nederlandse percussiegebeuren 
in ons midden, dus lag het voor de 
hand daar gebruik van te maken’, zegt 
Anne Holvast. Gijsbert Zwart verzorgt 
beide dagen een workshop percus-
sie. Hij studeerde klassiek slagwerk 
aan het Utrechts Conservatorium en 
is sinds 1987 verbonden aan Circle 
Percussion. Sinds 2002 speelt hij bij 
Slagerij van Kampen.

Fort Ru igenhoek
Het evenement gaat zaterdagmiddag 
5 september om vijf uur van start. In 
het theatercafé kunnen bezoekers in 

een gezellige ambiance voor en na de 
voorstelling wat drinken. Op zaterdag 
wordt ook nog een passende Afri-
kaanse maaltijd geserveerd. Vanwege 
Fortenmaand is het fort zaterdag tot 
vijf uur toegankelijk voor publiek. Er 
is in Fort Ruigenhoek dan ook nog 
een tentoonstelling over de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. ‘Maar om vijf 
uur nemen wij het over en moeten 
mensen een kaartje hebben’, zegt 
Paula Rietveld. Het terrein van het 
fort is helemaal te gebruiken. Her en 
der staan picknicktafels waar eten 
genuttigd kan worden. Anne Holvast 
noemt het fort heel bijzonder ‘Ik denk 
dat wanneer je mensen blinddoekt 
en hier naar toe brengt, ze niet zul-
len denken dat ze in Nederland zijn 
als de blinddoek afgaat. Je vindt er 
heuveltjes, water, groen en schapen. 
Het zijn coöpe ratieve schapen. Vorig 

jaar met Middernachtsdroom hadden 
ze de gewoonte om door het decor 
te lopen en nog wel op een zo goed 
getimed tijdstip, dat bezoekers dach-
ten dat het erbij hoorde.’

W ork shop
De workshop begint om zeven uur 
en duurt ongeveer een uur. Er komen 
vijftig vaten op het terrein en achter 
ieder vat kunnen drie mensen staan. 
Op die manier kan de workshop met 
150 mensen tegelijk worden gedaan. 
‘We hebben het bij het jubileum van 
De Groene Daan met achttien vaten 
gedaan en dat was al erg indrukwek-
kend. Met 150 mensen is het hele-
maal spectaculair.’ Gijsbert Zwart 
onderstreept dat het kijken naar de 
workshop al een happening op zich 
is. ‘Ook voor de deelnemers is het 
aardig om er publiek bij te hebben. 
Het aller-leukste zou zijn als de work-
shop zodanig verloopt, dat we aan 
het einde van het concert van Circle 
Percussion, wanneer waarschijnlijk 
om een toegift wordt gevraagd, de 
vaten van de workshop er weer bij 
kunnen pakken en met zijn allen de 
toegift doen.’ 

U niek  in N ederland
Het optreden van Circle Percussion 
volgt na de workshop. ‘Het unieke 
van de band is dat ze op originele 
Japanse en Afrikaanse instrumenten 
spelen. Daar hoef je geen versterking 
bij te hebben, zeker niet op de loca-
tie Fort Ruigenhoek’, aldus Gijsbert 
Zwart. ‘We zetten de band met de 
rug tegen de muur aan en zetten 
de deuren open. Daardoor krijg je 
een natuurlijke galm. Die opstelling 
maakt het tevens mogelijk dat het 
publiek vlakbij de slagwerkgroep kan 
komen. Ik weet uit ervaring dat voor 
publiek er bovenop staan het meest 
spectaculaire van een slagwerkgroep 

is. Er tussenin staan zou nog mooier 
zijn.’ 
Anne Holvast vertelt dat hij zich tot 
voor kort niet zoveel kon voorstellen 
bij percussie. ‘Ik zag wel het enthou-
siasme van Gijsbert, maar daar bleef 
het bij. Daarom was ik tijdens het 
Groen Daan jubileum wat afwach-
tend, maar Gijsbert was zo inspire-
rend, dat ik aan het eind dacht, dit 
wil ik nog wel een keer meemaken. 
Er waren meteen mensen die vroegen 
waar ze kaarten konden kopen. Hij 
doet het op zo’n manier dat iedereen 
er meteen enthousiast van wordt. Met 
veertig mensen op die grote trom-
mels rammen en dan met zijn allen 
dat ritme pakken is echt prachtig. En 
dat gebeurt straks dus met vier keer 
zoveel mensen. Ik krijg nu al het kip-
penvel op mijn rug’, zegt Holvast. 

V ervoering
‘Circle Percussion is een van de wei-
nige bands die Japans en Afrikaans 
combineert. Japans is spectaculair en 
Afrikaans heel swingend. Als je dat 
door elkaar gooit krijg je - drums 
of the world -, zoals ze het noemen. 
Dat is uniek in Nederland. Daarbij is 
ook nog het originele Japanse instru-
mentarium. Die hele grote odaiko is 
spectaculair om te zien. Dat is een 
trommel met een diameter van 1.90 
meter die 275 kilo weegt. Die komt 

daar midden op het toneel te staan. 
Het kan niet missen dat dit spektakel 
gaat geven’, vertelt een enthousiaste 
Gijsbert Zwart. ‘Wie het meemaakt 
raakt ongetwijfeld in vervoering.’ 

Het evenement begint dus op zater-
dag 5 september om 17.00 uur. Om 
19.00 uur begint de workshop en om 
20.30 uur het concert van tweemaal 
45 minuten. Op zondag 6 september 
is vanaf 12.00 uur het fort open. Om 
13.30 uur begint de workshop en om 
15.00 uur de voorstelling. Het is de 
bedoeling dat er een bijzonder ope-
ningsmoment komt, maar daar wordt 
nog aan gewerkt. Het wordt in ieder 
geval ‘een mooie eerste klap’. 

De toegangsprijs bedraagt 25 euro 
voor volwassenen en 10 euro voor 
jongeren van 8 – 18 jaar. Aanmelden 
kan vanaf nu per e-mail, paula.riet-
veld@planet.nl of per telefoon 0346 
214359. Binnenkort is het mogelijk 
om kaarten te reserveren via de web-
site www.muzeinhetgroen.nl. 

M u z e in ’ t G roen laat 
flink  van z ich horen

door Guus Geebel

Fort Ru igenhoek  is op z aterdag 5 en z ondag 6 september het decor van een spectacu lair evenement van M u z e 
in ’ t G roen u it G roenek an. N a de su ccesvolle opvoeringen van M idz omernachtsdroom vorig jaar op het fort, 

k omt  M u z e in ’ t G roen dit k eer met Circle P ercu ssion. Dez e band verz orgt in tw eemaal drie k w artier het 
programma ‘ Dru ms of the W orld 4’ , met originele Ja panse en Afrik aanse slaginstru menten. Het beloven 

dagen met veel spek tak el en sw ing te w orden.

Voorzitter A nne Holvast, secretaris P aula Rietveld en bestuurslid Gijsbert 
Zwart van Muze in ’t Groen hebben hoge verwachtingen van de dagen.

F ort Ruigenhoek, een unieke locatie voor een spectaculair evenement.

E en foto van P rinsen West vanaf het 
P rinsenlaantje in de gemeentegids 
2009-2008 ziet A nnemieke Roes-
tenberg uit Maartensdijk als een 
bekroning voor de strijd die voor 
het natuurgebied is geleverd. Zij 
maakte de foto en kreeg daarvoor 
de derde prijs bij de fotowedstrijd 
van de gemeente.

O p ’ t bank je

Naast me is een vrouw van in de 
zeventig komen zitten, die de omge-
ving nauwlettend in de gaten houdt. 
Het valt me op dat ze van mensen 
die voorbijkomen steeds een verhaal 
weet te maken. Dat begint al als een 
man en een vrouw met een koffer op 
wieltjes langslopen. ‘Die zijn vast 
met vakantie geweest’, concludeert 
ze. Niet zo moeilijk om tot die con-
clusie te komen, want ze zien er heel 
gebruind uit. Het stel vormt voor haar 
een bruggetje om over haar vakan-
tie op Schiermonnikoog te begin-
nen. ‘Als je daar bent is het of je in 
een warm bad van rust terechtkomt. 
Mijn kleindochter is een boek aan het 
schrijven en zocht een plek waar het 
rustig is. Ik was al een paar keer op 
het eiland geweest en raadde het haar 
aan. Ze had er wel oren naar, maar 
dan moest ik wel met haar mee. Met 
haar wilde ik dat wel, want ik kan met 

haar lezen en schrijven.’ Ze begint 
te lachen omdat dan pas tot haar 
doordringt dat het wat betreft haar 
kleindochter ook letterlijk is. ‘Het is 
ons allebei enorm goed bevallen. We 
hadden een huisje waar zij lekker kon 
zitten schrijven. Overdag ging ik op 
het strand wandelen en boodschap-
pen doen. Ik kookte voor ons en dat 
was misschien ook wel de reden dat 
ze er alleen met mij heen wilde. Als 
je dan weer terugbent valt het pas op 
hoe druk het hier overal is.’ Ze zwijgt 
even en kijkt naar een oude vrouw die 
door haar hondje voortgetrokken lijkt 
te worden. De vrouw met het hondje 
kijkt met een wat angstige blik naar 
ons en knikt even in het voorbijgaan. 
Het is duidelijk dat het dier haar de 
baas is. De vrouw naast me schudt 
haar hoofd. ‘Ik heb ook vijftien jaar 
een hond gehad, maar bij mij was 
het net andersom. Die moest ik op 
het laatst voortslepen.’ Er komt geen 
vervolg aan het hondenverhaal want 
de vrouw heeft nu weer aandacht 

voor een groepje jongeren, dat met 
elkaar aan het dollen is. Het is elf uur 
in de ochtend. ‘Die zouden nu toch op 
school moeten zitten’, zegt ze enigs-
zins verontwaardigd. ‘Misschien is 
er een lesuur uitgevallen, dat gebeurt 
ook nog wel eens’, probeer ik het te 
verklaren. Er verschijnt een grijns 
op het gezicht van de vrouw. ‘Ja, 
dat zou kunnen. Het doet me denken 
aan de tijd toen ik vlak na de oorlog 
op het Grotius Lyceum in Den Haag 
zat. Er was een les uitgevallen en we 
besloten met de klas door de duinen 
te gaan fietsen. Daar kwamen we op 
een gegeven moment een dame te 
paard tegen. Ze droeg een wijde man-
tel en had een grote hoed op. Ze werd 
begeleid door iemand in uniform. Ze 
hield ons staande en vroeg met een 
deftige luide stem waarom we aan 
het fietsen waren en niet op school 
zaten. We waren erg onder de indruk 
want we herkenden direct koningin 
Wilhelmina. Een jongen van de klas 
stamelde dat er een lesuur was uitge-

vallen. Majesteit vond dat maar niets. 
Ze wilde weten op welke school we 
zaten en kondigde een reprimande 
aan voor de school. Of die er ooit is 
gekomen weet ik niet. Tegen ons zei 
ze dat we direct naar school terug 
moesten om daar huiswerk te maken. 
Het paste niet om door de duinen te 
fietsen als er een les was uitgevallen.’ 
Ik hoor het verhaal glimlachend aan. 
Het zou mooi passen in het program-
ma Andere Tijden. Ik zie het koningin 
Beatrix niet op deze manier doen.

Maerten 



Aanvragen om vergu nning  ( arti-
k el 41 W oningw et)  voor:
L ichte bou w aanvraag
•		Maartensdijk,	 Kievitlaan	 34,	
oprichten	dakkapel

S loopaanvraag	
•		Groenekan,	 Ruigenhoeksedijk	
125,	verwijderen	asbest

•		Westbroek,	 Kerkdijk	 104,	 sloop	
opslag/berging

Aanvraag monu mentenvergu n-
ning
•		Groenekan,	 Ruigenhoeksedijk	
125,	plaatsen	open	ruimte

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’.	

V erleende bou w vergu nningen
•		Maartensdijk,	 Pr.Irenelaan	 10,	
plaatsen	dakopbouw	(08-07-09)

Vindt	 u	 dat	 u	 door	 één	 van	 de	
bovenstaande	 besluiten	 dan	 wel	
beide	 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	van	De	Bilt	 (Post-
bus	 300,	 3720	 AH	 Bilthoven).	 U	
moet	 dat	 doen	 binnen	 zes	 weken	
na	 de	 verzenddatum	 (=datum	 ach-
ter	 de	 verleende	 vergunning)	 van	
de	besluiten.	 In	 het	 bezwaarschrift	
moet	 in	elk	geval	worden	vermeld	
naam,	 adres,	 de	 dagtekening,	 een	
omschrijving	van	het	besluit	waar-
tegen	 het	 bezwaar	 is	 gericht	 en	
de	redenen	waarom	bezwaar	wordt	
gemaakt.	

Ook	 al	 dient	 u	 een	 bezwaarschrift	
in,	dan	mag	toch	van	de	verleende	
vergunning	 en	 (eventueel	 onthef-
fing	op	grond	van	artikel	3.6,	eerste	
lid,	sub	c	van	de	Wet	op	de	Ruim-
telijke	 ordening)	 gebruik	 worden	
gemaakt.	Als	u	dat	wilt	voorkomen,	
dan	 kunt	 u	 tegelijk	met	 het	 indie-
nen	 van	 een	 bezwaarschrift	 een	
voorlopige	 voorziening	 aanvragen	
bij	de	voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank,	 sector	 Bestuursrecht,	
Postbus	 13023,	 3507	 LA	 Utrecht.	
U	 moet	 voor	 een	 dergelijke	 voor-
ziening	 griffierecht	 betalen.	 Voor	
meer	 informatie	 over	 de	 hoogte	
daarvan	 kunt	 u	 contact	 opnemen	
met	 de	 griffier	 van	 de	 rechtbank,	
tel.	(030)	223	30	00.

V oor bou w informatie of het 
bek ijk en van ter inz age liggende 
stu k k en k u nt u  langsk omen bij 
de afdeling V ergu nningen en T oe-
z icht op w erk dagen van 8.30 u u r 
tot 12.30 u u r. V oor informatie 
over bestemmingsplannen en/ of 
een gesprek  met een plantoetser 
dient u  altijd een afspraak  te 
mak en via ( 030)  228 94 1 1. 

Op	 de	 maandagmiddagen	 in	 de	
oneven	weken	vindt	in	principe	de	
openbare	vergadering	plaats	van	de	
commissie	Welstand	en	Monumen-
ten	Midden	Nederland.

De	 eerstvolgende	 vergadering	
van	 de	 welstandscommissie	 is	 op	
maandagmiddag 2 7  ju li 2 0 0 9 .

De	gegevens	zoals	vergaderlocatie	
en	agenda	zijn	vanaf	vrijdag	voor-
afgaand	aan	de	vergadering	te	raad-
plegen	op	de	gemeentelijke	website	
www.debilt.nl.			

Indien	 u	 geen	 toegang	 heeft	 tot	
internet,	 wordt	 belangstellenden	
geadviseerd	 vanaf	 vrijdag	 vooraf-
gaand	 aan	 de	 vergadering,	 telefo-
nisch	 contact	 op	 te	 nemen	met	 de	
unit	Administratie	 van	de	 afdeling	
Vergunningen	en	Toezicht,	telefoon	
(030)	 228	 91	 80.	 Bij	 deze	 unit	 is	
tevens	 bekend	waar	 de	 agenda	 ter	
inzage	ligt.

	De	Vierklank	 10	 15	juli	2009

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

Vergunningen en Toezicht 

W erk  in u itvoering
•  Bilthoven:	 Reconstructiewerkzaamheden	 Prins	 Bernhardlaan,	 rijrichting	 is	
aangepast,	tot	eind	juli;

•  Bilthoven:	Aanleg	twee	hockeykunstgrasvelden	op	sportpark	Kees	Boekelaan	
in	periode	 juni	en	 juli.	Aan-	en	afvoer	materialen	vindt	 in	hoofdzaak	plaats	
vanaf	de	Gezichtslaan	over	de	Hobbemalaan	en	een	klein	stukje	van	de	Frans	
Halslaan;

•  De Bilt:	Herinrichting	Waterweg,	noordelijk	deel	van	Looydijk	tot	Groenekan-
seweg.	Weg	is	afgesloten	voor	doorgaand	verkeer,	bestemmingsverkeer	is	wel	
mogelijk,	tot	eind	juli;

•  De Bilt:	La	Plata,	Groenekanseweg	tot	en	met	Nimbusweg	wegreconstructie	
en	rioolrenovatie	vanaf	27	april,	gedurende	4	maanden	tot	medio	augustus;

• De Bilt:	Bisschopsweg,	aanvullen	bermen	met	grond	18	juni	t/m	eind	juli;
•  De Bilt:	Weltevreden	22,	renoveren	Milieustraat,	afvaldepot	tijdelijk	verplaatst	
naar	gemeentewerf.	Let	op:	gewijzigde	openingstijden	zijn:	ma	13.00-15.00	
uur,	di.	t/m	vr.	09.00-12.00	en	13.00-15.00	uur,	za.	09.00-12.00	uur.	Kijk	voor	
meer	informatie	op	www.debilt.nl	onder	Actueel	→	Nieuws;

• Groenekan:	Reconstructie	Lindenlaan	2	juni	tot	en	met	17	augustus;
•  Maartensdijk:	Vernieuwen	fietspad	langs	eendenvijver.	Fietspad	is	afgesloten	
voor	fietsers	en	voetgangers	van	6	juli	tot	en	met	17	juli.	

Werkzaamheden bermen gemeente De Bilt
Tussen	8	juli	en	8	augustus	vinden	werkzaamheden	plaats	aan	de	bermen	in	een	
deel	van	Bilthoven	Maartensdijk	en	Hollandsche	Rading.	De	bermen	worden	op	
diverse	locaties	verlaagd,	om	te	zorgen	voor	een	betere	afvoer	van	regenwater.	
Ook	wordt	het	gras	opnieuw	ingezaaid.	Dit	kan	voor	beperkte	overlast	zorgen	op	
de	naastgelegen	wegen.	Wij	proberen	dit	echter	zoveel	mogelijk	te	voorkomen.

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

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, Tel. (030) 221 75 50
Locatie:	Buurthuis	’t	Hoekie,	Prof.	Dr.	T.M.C.	Asserweg	2,	3731	KX	De	Bilt
e-mail:	helpdeskdb@mensdebilt.nl
Openingtijden	juli	en	augustus:	dinsdag	en	donderdag
van	10.00-12.30	uur.	

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie:	Dijckstate,	Maertensplein	96,	3738	GR	Maartensdijk
e-mail:	helpdeskmd@mensdebilt.nl
Openingstijden	juli	en	augustus:	dinsdag	en	vrijdag	van	9.00-12.30	uur.

Zie	ook:	www.mensdebilt.nl.

M ark eting-  en promotieplan 
U trechtse Heu velru g	

Het	college	van	de	gemeente	De	Bilt	
heeft	 op	 7	 juli	 jongstleden	 beslo-
ten	 het	 marketing-	 en	 promotieplan	
voor	 de	 Utrechtse	 Heuvelrug	 uit	 te	
voeren.	Dit	plan	is	een	unieke	samen-
werking	 van	 acht	 gemeenten	 en	 de	
provincie	 Utrecht	 en	 heeft	 als	 doel	
meer	 bezoekers	 te	 trekken	 naar	 het	
gebied.	De	gemeenten	De	Bilt,	Wijk	
bij	 Duurstede,	 Utrechtse	 Heuvelrug,	
Woudenberg,	Rhenen,	Soest,	Zeist	en	
Baarn	en	de	provincie	Utrecht	hebben	
hiertoe	 de	 handen	 ineen	 geslagen.	
De	uitvoering	van	het	marketing-	en	
promotieplan	is	één	van	de	actiepun-
ten	uit	het	economisch	beleid	van	de	
gemeente.

Vier	 jaar	 lang	 wordt	 gezamenlijk	
opgetrokken	 om	 de	 gunst	 van	 de	
toerist	 te	 winnen.	 Potentiële	 bezoe-
kers	worden	 gewezen	 op	 het	 unieke	
karakter	 van	 de	 Utrechtse	 Heuvel-
rug,	 dat	 al	 eeuwenlang	 bekend	 staat	
als	 vorstelijk	 gebied	 met	 bijzondere	
buitenhuizen	en	een	prachtige	natuur.	
Verschillende	campagnes	via	internet,	
radio	 en	 tv,	 magazines	 en	 mobiele	
services	 versterken	 deze	 boodschap.	
Bestaande	 bezoekers	 ontvangen	

thuis	 toeristische	 informatie,	 zodat	
zij	 opnieuw	 kiezen	 voor	 een	 ver-
blijf	 op	 de	 Utrechtse	 Heuvelrug.	 In	
de	 nieuwe	 marketingstrategie	 wordt	
rekening	 gehouden	 met	 de	 kwets-
bare	 balans	 tussen	 rust	 en	 reuring,	
waardoor	 natuur	 en	 landschap	 niet	
overbelast	raken.

De	samenwerkende	gemeenten	en	de	
provincie	Utrecht	hebben	het	marke-
tingbureau	Bosscher	&	Klein	 aange-
trokken	 om	 de	 komende	 anderhalf	
jaar	met	de	toeristische	marketing	aan	
de	 slag	 te	 gaan.	 Het	 bureau	 gaat	 in	
opdracht	van	de	provincie	en	gemeen-
ten	samenwerken	met	de	verschillen-
de	 VVV’s	 in	 het	 gebied,	 waaronder	
de	 VVV	 Utrechtse	 Heuvelrug,	 en	
met	 Utrecht	 Toerisme	 en	 Recreatie	
(UTR).	 Hierdoor	 ontstaat	 een	 grote	
slagkracht.	 Met	 ondernemers	 in	 het	
gebied	wordt	gesproken	om	de	cam-
pagnes	verder	in	te	vullen.
	
Voor	meer	 informatie	 over	 het	 plan,	
kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 Paul	
Smit	 tel	 (030)	 2289	439	of	 per	mail	
smitp@debilt.nl.

Op	17	juni	bezocht	het	college	van	
burgemeester	en	wethouders	van	de	
gemeente	De	Bilt	het	dorp	Holland-
sche	Rading.	Wijk-	en	dorpsgericht	
werken	 Hollandsche	 Rading	 had	
een	afwisselend	programma	samen-
gesteld	 om	 het	 dorp	 “Hollandsche	
Rading”	te	presenteren	aan	het	vol-
tallige	College	B&W.

Voor	 de	 onderstaande	 knelpunten	
werd	aandacht	gevraagd:
-	 	Verkeersituatie	A27	(Planning	2x3	
banen)

-	Bouwplannen	Ter	Sype	
-		Communicatie	 richting	 bewoners	
van	plannen	van	de	gemeente.

De	 onderstaande	 wenseninventari-
satie	vanuit	het	dorp	is	ook	de	revue	
gepasseerd:
-	Aanleg	van	het	waadpad
-	Doortrekken	van	het	paardenpad
-	 	fundamentele	aanpak	van	de	grind-
bermen

-	Verkeersveiligheid	
-	 	Afstemming	 tijdstip	 onderhoud	
groen	door	Provincie	en	Gemeente

-	 	Aandacht	voor	 jongere	 en	oudere	
bewoners

-	 	Informatie	 over	 Kleine	 Kernen	
Beleid

Hierna	 ging	 het	 gezelschap	 op	 de	
fiets	om	onder	leiding	van	de	voor-
zitter	de	besproken	wensen	en	knel-
punten	 ter	 plekke,	met	 eigen	 ogen,	
te	kunnen	aanschouwen.

Na	 de	 rondrit	 werd	 het	 tijd	 voor	
een	glaasje	water	van	eigen	bodem,	
getapt	uit	het	in	ere	herstelde	water-
tappunt	 op	 de	 hoek	 van	 de	 Den-
nenlaan	en	de	Vuursche	Dreef.	Het	
herstel	 van	 dit	 tappunt	 is	 tot	 stand	
gekomen	 door	 samenwerking	 tus-

sen	 Wijk	 en	 Dorpsgericht	 Werken	
Hollandsche	Rading	en	Vitens.	Het	
tappunt	ligt	temidden	van	vele	wan-
del-	en	fietsroutes.	Daarom	heeft	de	
gemeente	hier	ook	een	bankje	en	een	
fietsenrek	geplaatst.	Namens	Vitens	
is	 er	 een	 plaquette	 aangeboden	 die	
bij	het	tappunt	geplaatst	wordt.

In	 het	 dorpshuis	 werd	 deze	 infor-
matieve	 middag	 onder	 het	 genot	
van	een	hapje	en	een	drankje	afge-
sloten.

Wijkbezoek college gemeente De Bilt aan 
Hollandsche Rading
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Mededeling:  Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. 
A lleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, 
waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. 
Volledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De B ilt 
en B ilthoven staan wekelijks in de B iltB uis/ B C  en op de website van de 
gemeente De B ilt www.debilt.nl.

Dit aanmeldingsformu lier dient  vóór  1 september 2009 ingez onden te 
w orden

Voor de verkiezing van de Biltse ondernemer van het jaar 2009 draag ik 
voor in de categorie*:
	 •	 Winkeliers
	 •	 Bedrijven
	 •	 Startende	ondernemers

* Aankruisen welke categorie van toepassing is. Per aangemelde ondernemer één formulier 

invullen s.v.p.

 
Naam bedrijf:   

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

Telefoon/email zaak:  

Contactpersoon:  

Dez e aanmelding w ordt gedaan door:

Naam aanmelder: 

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

Telefoon:  

Relatie tot de aangemelde kandidaat:  

Geef in het kort de reden voor deze kandidaatstelling:

  

  

U kunt dit formulier sturen aan:  Houwing – Van Beek Notarissen
	 	 	 Soestdijkseweg	Noord	251-A
   3721 AE  BILTHOVEN
Of mailen aan: info@houwingvanbeek.nl

Vriendelijk dank voor uw medewerking,
Lions	Club	De	Bilt	-	Bilthoven

V erk iez ing De B iltse 
O ndernemer van het Jaar

Evenals twee jaar geleden organiseert de gemeente De Bilt in nauwe samen-
werking	 met	 de	 Lions	 Club	 De	 Bilt-Bilthoven	 en	 de	 Biltse	 Ondernemers	
Federatie de verkiezing “ De Biltse Ondernemer van het Jaar” . Bedrijven, 
instellingen en inwoners kunnen tot 1 september aanstaande geschikte kandi-
daten voor deze titel aanmelden. Op 25 november 2009 worden de winnaars 
officieel bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeen-
tehuis. De jaarlijkse bijeenkomst tussen bedrijfsleven en gemeentebestuur is 
een initiatief van gemeente De Bilt. Doel van deze samenkomst is het delen 
van praktijkervaringen van het afgelopen jaar en het versterken van de onder-
linge banden tussen ondernemers en de gemeente.

V oor meer informatie en aanmelding k u nt u  terecht op de w ebsite w w w .
debiltseondernemer.n l en w w w .d ebilt.n l. V oor aanmelding k u nt u  ook  
onderstaand formu lier gebru ik en.

G ew ijz igde openingstijden 
lok etten gemeente De B ilt 

tijdens z omervak antie
Zoals ieder jaar is er tijdens de zomervakantie géén avondopenstelling 
(dinsdag	15.00-	19.00	uur)	van	de	loketten	in	het	gemeentehuis	in	Biltho-
ven. Alle loketten van de gemeente zijn tussen 15 juli en 24 augustus dus 
geopend van 08.30 uur tot 12.30 uur.  

Ook het servicepunt van de gemeente De Bilt in Maartensdijk is gedurende 
de zomerperiode gesloten. Zodra meer informatie over de heropening van 
het servicepunt bekend is, informeren wij u via deze pagina.  

V ak antierooster 
gemeentepagina
Tijdens de zomervakantie publi-
ceert de gemeente minder gemeen-
tepagina’s dan gebruikelijk. De 
gemeentepagina’s op 29 juli en 12 
augustus komen te vervallen, ten-
zij er belangrijk nieuws vanuit de 
gemeente gepubliceerd moet wor-
den. Voor actuele informatie kunt u 
tijdens de zomervakantie onze web-
site raadplegen via www.debilt.nl.

Applau s voor ou de velo’ s
door Henk van de B unt

O p z ondag 5 ju li organiseerde M C de S lak  u it M aartensdijk , na jaren, w eer een toertocht voor antiek e 
fietsen. De organisatie w as in handen van K oos S mits en Arris ( Jap ie)  K ramer, Dou w e T ijsma verz orgde 

naast z ijn actieve deelname ook  een rondleiding door Fort Ru igenhoek .

De start vond plaats om 11.00 uur 
bij restaurant de Mauritshoeve te 
Maartensdijk. Er waren antieke fiet-
sen te bewonderen, welke nagenoeg 
nooit meer op de openbare weg aan-
schouwd konden worden, zoals Hoge 
Bi’	 s,	Safety’s	 en	vele	 anderen.	Veel	
deelnemers verschenen ook in oude 
kledij. De in totaal 40 deelnemers 
waren letterlijk van heinde en verre 
gekomen	en	ook	SP	Tweede	Kamer-
lid	Manja	Smits	fietste	mee.

Rou te
Arris	Kramer	vertelde,	dat	het	meest	
opvallende van de tocht het feit was, 
dat er niets was gebeurd. Hij doelde 
daarbij op het unieke, dat er geen 
lekke banden of ander materiaalpech 
waren	geweest.	Ook	was	men	-	hoe-
wel	op	 fietsen	van	de	vorige	 eeuw	 -	
hun tijd vooruit, wat betekende dat de 
gemiddelde snelheid hoger was dan 
gepland. De route liep via Maartens-
dijk,	 Nieuwe	 Wetering,	 Groenekan	
naar fort Ruigenhoek, waar een pauze 
van ongeveer een uur was gepland. 
Via	 Westbroek	 toog	 het	 gezelschap	
weer naar Maartensdijk, om via het 

Vuursche	 Pad	 (fietspad)	 naar	 Hol-
landsche Rading en vervolgens naar 
Lage Vuursche te toeren. Bij ver-
pleeghuis	St.	Elisabeth	werd	opnieuw	
gepauzeerd en het was een voor-
recht getuige te mogen zijn van het 
zichtbare plezier, dat de vélocipè de 
en het zwijntje met hun berijders bij 
de bewoners van het verpleegtehuis 
opriepen. Onder voortdurend applaus 
reden de pedaalridders rondje na 
rondje, om daarna na hun laatste 
toegift en de gezamenlijke groepsfoto 
weer richting het punt van vertrek te 
gaan. 

Na hun laatste toegift en de gezamenlijke groepsfoto werd de thuisreis weer aanvaard.

E r was grote belangstelling voor de 
hoge bi:  een vroeg ty pe fiets, die 
bestaat uit een heel groot voorwiel 
en een heel klein achterwiel. De hoge 
bi heet in het Nederlands ook wel 
vé locipè de. Dat is een woord dat in 
sommige talen het normale woord is 
voor een fiets. I n het Nederlands is 
vé locipè de in die betekenis ongebrui-
kelijk geworden en daardoor wordt 
het woord met een ouderwetse fiets 
geassocieerd, dus met een hoge bi.

De Julianaschool in B ilthoven sloot vrijdag 3 juli het schooljaar traditi-
oneel af met een barbecue. P rinses Juliana, waarnaar de school is ver-
noemd, werd honderd jaar geleden geboren dus kwam bijna iedereen in 
het oranje.



In 1939 verhuisden Derk en Grada 
Janssen met vijf kinderen, Dirk, 
Tonnie, Mienie, Gerrit en Jan, van-
uit Zoetermeer naar Hollandsche 
Rading. Vader Derk was baanwerker 
bij de spoorwegen. Het gezin kwam 
in het rechtergedeelte van het dub-
bele houten huis aan het station te 
wonen. Reeds voor hun verhuizing 
was kruidenier Hoek op de fiets uit 
Maartensdijk bij de familie Janssen 
in Zoetermeer op bezoek geweest om 
te vragen of zij klant bij hem wilden 

worden. Hij bracht ook een boekje 
van bakker De With, eveneens uit 
Maartensdijk, mee.

K aartjes
Rechts van hun houten huis stond een 
stenen huis waarin overwegwachter 
G. van Barneveld met zijn gezin 
woonde. Van Barneveld verkocht 
kaartjes en bediende de spoorbomen. 
De perrons lagen in 1939 anders dan 
nu. Het perron voor de trein richting 
Utrecht lag aan de noordzijde van 
de huidige Vuurse Dreef en de trein 
richting Hilversum stopte tegenover 

het houten huis van de fam. Janssen. 
Derk Janssen werkte als baanwerker 
met vijf andere collega’s o.a. J.A. 
Appeldoorn, Ab ’s Gras en Van de 
Hazel. De ploegbaas Van Loenen had 
een snorretje en woonde in Hilversum. 
De baanwerkers waren belast met het 
onderhoud van het spoorwegtraject 
tussen Utrecht en Hilversum. Later is 
Derk Janssen spoorwegwachter van 
de overweg aan de Amersfoortse weg 
in Hilversum geworden. Toentertijd 
stopte de trein nog in Maartensdijk, 

de Nieuwe Wetering, Groenekan en 
Blauwkapel. De directeur van de 
Nederlandse Spoorwegen, Den Hol-
lander, woonde ook in Hollandsche 
Rading. 

B ez etting
Tijdens de bezetting reden er een 
poos geen treinen. De Duitsers had-
den de koperen draden verwijderd 
om ze om te smelten, waarschijnlijk 
voor het vervaardigen van munitie. 
Soms reden ze met een auto zonder 
banden over de rails. Wel reden er 
nog goederentreinen getrokken door 

een stoomlocomotief. ‘Wanneer er 
een zwaarbeladen goederentrein pas-
seerde, denderde het hele houten huis 
van de familie Janssen, maar op laatst 
merkte je dat niet meer’ zegt Mienie. 
De familie Janssen gebruikte tijdens 
de bezetting wel eens de accu’s voor 
het knipperlicht van de overweg om 
thuis niet in het donker te zitten.

S chool
Aanvankelijk ging Mienie na de oor-
log met haar broer Dirk en zus Tonnie 
naar de openbare lagere school in 
Maartensdijk. Ze kreeg les van mej. 
Gieskes. Meester Klare was toen het 
hoofd van de school en er werkte ook 
een meester Visser. Ze hadden maar 
één fiets. Er was geen geld voor een 
fiets voor Mienie dus moest zij bij 

haar broer achterop naar school. Ze 
is toen een keer lelijk komen te val-
len en is daarna naar de Geuzeweg-
school in Hilversum gegaan. Omdat 
vader bij de spoorwegen werkte, had 
het gezin vrij reizen. Ze kwam zelfs 
tussen de middag met de trein naar 
huis om te eten. In die tijd waren er 
treinen met in iedere coupe een deur. 
Het gebeurde een keer dat de deur in 
Hollandsche Rading niet open wilde 
en Mienie met de trein doorreed naar 
station Utrecht om vandaar weer in 
Hollandsche Rading te komen. Soms 
ging ze ook wel eens vanuit school 
met haar moeder en andere kinderen 
met de trein naar Utrecht om bij cafe-
taria Hek te eten. Ook de Maartens-
dijkse huisarts dokter Steijling ging 
dikwijls met de trein visites rijden. 
Hij nam zijn fiets mee in de trein en 
stapte bij iedere halte uit om patië nten 
te bezoeken.

W ink els en een beeldhou w er
In Mienie’s jeugd waren er nog veel 
winkels in Hollandsche Rading en 
kwamen de bakker, groenteboer, 
melkboer en slager aan de deur horen 
of je nog iets nodig had. Alleen al 
aan de Spoorlaan was er de kruide-
nierswinkel van tante Van Tongeren, 
slager Van der Vaart, kapper Dirks, 
schoenmaker Van der Pol, taxi Van 
Veen en drogisterij Jonker. Aan de 
Oosterspoorlaan had bakker Kruk een 
winkel en was er kolenboer Van der 

Heide. Op de hoek van de Graaf Flo-
ris de Vijfdeweg stond de kruideniers-
zaak van Van Beek. Verder waren er 
groenteboer Van Oordt en fietsen-
maker Van Bakel annex postkantoor 
aan de Graaf Floris de Vijfdeweg. 
Achter het grote huis Pierant, links 
naast de huidige Adventkapel aan de 
Tolakkerweg, woonde en werkte de 
beeldhouwer Van Maurik. Hij maakte 
houten ornamenten voor meubels 

M eisjesvereniging
Mienie ging naar de zondagsschool 
bij Frits en Klaas Grim in het Evan-
gelistatiegebouw, de huidige Advent-
kapel, aan de Tolakkerweg. De pre-
dikanten ds. De Bel en Ter Linden 
gaven catechisatieles in de kapel. Er 
waren ook twee meisjesverenigingen 
in Hollandsche Rading: één bij de 
familie Pad aan de Tolakkerweg en 
de ander bij de fam. Nezemberent aan 
het Schepersveld. 

G etrou w d
Mienie heeft na de lagere school bij 
verschillende families in Hollandsche 
Rading in de huishouding gewerkt. In 
1960 trouwde ze met Wim de Graaf 
uit Utrecht. Aanvankelijk woonden 
ze na hun trouwen eerst een tijd-
je bij haar ouders thuis waarna ze 
naar de Spoorlaan verhuisden. Na de 
Spoorlaan kregen ze een huis aan de 
Fazantlaan in Maartensdijk, waar ze 
34 jaar hebben gewoond. Wim werkte 
33 jaar bij de Post in Hilversum.
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Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

M et de trein naar school
M evrou w  M ienie de G raaf- Jan ssen u it M aartensdijk  herk ende z ichz elf op een foto bij de aflevering van 

29 april jl.:  ‘ E ngelse S pitfire miste Du itse telefooncentrale’ . Ze staat in mei 1945 met de familie V an Zijtveld 
langs de T olak k erw eg in Hollandsche Rading te k ijk en naar de w egtrek k ende Du itse soldaten, M ienie w as 

toen elf jaar ou d. Ze is in Hollandsche Rading opgegroeid en heeft er veel z ien veranderen.

Mienie en Wim de Graaf op het huidige perron richting Utrecht ter hoogte van 
het voormalige houten huis, waar zij ‘introuwden’.

De meisjesvereniging bij de fam. Nezemberent met op de voorste rij zittend 
v.l.n.r. Mienie Janssen, Hennie Muis, ?, Jannie Gasenbeek en Hennie van 
Vulpen. De namen van de daarachter staande meisjes zijn onbekend. (Wie een 
of meer van de ontbrekende namen weet s.v.p. doorgeven aan Koos Kolen-
brander, tel. 0346 211675).

Het station Hollandsche Rading. Links het dubbele houten huis, waarvan de 
familie Janssen het rechter gedeelte bewoonde.

De baanwerkers Weening, Gasenbeek, Gram en Van der Linden met links de 
chef in 1930 bezig aan de spoorweg in Hollandsche Rading.

Mienie de Graaf-Janssen uit Maartensdijk staat in mei 1945 met de familie 
Van Zijtveld langs de Tolakkerweg in Hollandsche Rading te kijken naar de 
wegtrekkende Duitse soldaten.
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L eerlingen verlaten B asisschool en 
soms hu n dorp

door Marijke Drieenhuizen en Henk van de B unt

De mu sical z it erop, het afscheid is gevierd, de basisschooltijd is voorbij. Alle 126 leerlingen van groep 8 van 
de z es M aartensdijk se basisscholen vervolgen hu n leerplichtige periode veelal elders in de regio. E en aantal 
gaat na de z omervak antie naar de M aartensdijk se of B ilthovense locatie van het G roenhorst College;  de rest 

verk ast naar middelbare scholen in B ilthoven of omringende plaatsen.

De musical zit erop, het afscheid is 
gevierd, de basisschooltijd is voorbij. 
Alle 126 leerlingen van groep 8 van 
de zes Maartensdijkse basisscholen 
vervolgen hun leerplichtige periode 
veelal elders in de regio. Een aantal 
gaat na de zomervakantie naar de 
Maartensdijkse of Bilthovense locatie 

van het Groenhorst College; de rest 
verkast naar middelbare scholen in 
Bilthoven of omringende plaatsen. 
Het kiezen van een middelbare school 
is niet gemakkelijk. Voor veel kinde-
ren van de School met de Bijbel speelt 
de levensbeschouwelijke richting een 
grote rol. Bij anderen zijn ook de 

mogelijkheden  van de leerling en het 
gevoel bij een nieuwe school even 
belangrijke nevenfactoren. Na het 
advies van de basisschool, het bezoek 
aan een scholenmarkt, de open dagen 
van middelbare scholen en het infor-
matieboekje moesten ouders samen 
met het kind, een keuze maken.

De 24 leerlingen van deze school waaieren uit naar niet minder dan 9 ver-
volgscholen:  6 gaan er naar het A lbertingk Thijm C ollege in Hilversum, 4 
naar gaan  de Werkplaats in B ilthoven, 2 naar het Groenhorst C ollege in 
Maartensdijk, naar Het Nieuwe Ly ceum, naar de I nternationale afdeling van 
het A TC , het A . Roland Holst C ollege en naar de Sav ornin Lohman school, 
beiden in Hilversum. De laatste vier leerlingen gaan respectievelijk naar het 
Hilversumse Gemeentelijk Gy mnasium, Hilfertsheem-B eatrix  , Laar en B erg 
in Laren en de Regionale Sc holengemeenschap in Ter A pel

De 14 leerlingen van de O penbare B asisschool De Kievit gaan naar zes ver-
schillende scholen. E é n gaat er naar het Delta C ollege in Utrecht, é é n naar 
het Groenhorst C ollege in Maartensdijk, twee naar het Groot Goy land in Hil-
versum en de A lbertingk Thijm Mavo in Hilversum en vier gaan er naar het 
Nieuwe Ly ceum in B ilthoven en het A lbertingk Thijm C ollege in Hilversum.

O p de foto staan ook de leerlingen van groep 7 omdat er bij de Westbroekse Sc hool met de B ijbel ’t Kompas sprake 
was van een combinatiegroep 7/ 8. 11 leerlingen (van groep 8)  hebben de deuren van de basisschool voorgoed 
dichtgedaan. Na de vakantie beginnen ze hun nieuwe schoolperiode op 5 verschillende scholen in de omgeving. 
Drie leerlingen gaan naar het Groenhorstcollege in Maartensdijk, twee naar de Rientjes Mavo in Maarssen en vier 
naar de P assie in Utrecht. Daarnaast zijn er nog twee leerlingen die vanuit hun oude klas helemaal alleen naar een 
andere school gaan. E en van hen gaat naar het C hristelijk Gy mnasium in Utrecht, de andere naar De Werkplaats 
in B ilthoven.

Drie van de 37 leerlingen van de Martin Luther King school blijven in Maartensdijk en gaan naar het Groenhorst 
C ollege. E é n leerling gaat er naar het Hilfertsheem-B eatrix  in Hilversum, é é n naar de O ranje Nassauschool in B ilt-
hoven, é é n naar I nternationale Sc hool A lbertingk Thijm in Hilversum en é é n naar de Guido de B res in A mersfoort. 
Vier gaan er naar het Groot Goy land in Hilversum, vijf gaan naar het A lbertingk Thijm C ollege in Hilversum, zes 
naar het Nieuwe Ly ceum in B ilthoven en dertien naar De Werkplaats in B ilthoven.

De 13 schoolverlaters van de Nijepoort uit Groenekan verspreiden zich over 6 
verschillende vervolgscholen:  Groenhorst Maartensdijk (1), O ranje Nassau-
Sc hool B ilthoven (1), B onifatius C ollege Utrecht (1) C hristelijk Gy mnasium 
Utrecht (1) St edelijk Gy mnasium Utrecht (5), Het Nieuwe Ly ceum B ilthoven 
(3) en De Werkplaats (1).  

Het Lodenstein C ollege A mersfoort krijgt 22 nieuwe leerlingen uit Maartensdijk. Van de andere leerlingen van de 
Sc hool met de B ijbel gaat naar er é é n naar Het Nieuwe Ly ceum, é é n naar de O ranje Nassauschool in B ilthoven, é é n 
naar de Sa vornin Lohmanschool in Hilversum, é é n naar de E vangelische school De P assie in Utrecht en é é n naar 
het Groot Goy lant in Hilversum.



Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van bijna 15 komt graag 
(in Groenekan) oppassen. Bel 
na 17.00 uur 0346-213204

KLUSJESMAN biedt zich aan 
voor tuin en in huis enz. enz. 
€  10 per uur. Tel 06 19506574. 
n.o.z. 

Gevonden bos met 11 sleu-
tels vr.10 juli plm. 14u op de 
Tolakkerweg t/o Industrieweg. 
Enkele met rode kunststof 
greep 06-11302997.

Op maandagmorgen mesten wij 
uit bij stal RUIGENHOEK, wij 
zoeken mannelijke versterking. 
Wie komt ons helpen?  Tel. 
06-20415198

De FRANSE taal spreken en 
verstaan. Start september. In 
kleine groep voor beginners en 
gevorderden. Tel. 0346-211667

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

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 %  .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.
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Voor slechts €  5,- af te halen 
in Groenekan: 20 legkippen (in 
één koop). Zijn nog volop in 
productie, maar niet meer moe-
ders mooiste. Bel Eric: 0346-
214115.

Brats forever Diamonz voor 
PS2 €  12,50. Mijn paarden-
stal voor wii €  25,50. Horsez 
plezier voor PS2. €  12,50. De 
legende van Spyro de eeuwi-
ge nacht voor PS2. €  28,50. 
Spyro een draak is geboren. €  
18,50. Tom &  Jerry voor PS2. €  
12,50 Crachs of Titans. €  17,50. 
Crazy taxi. €  9,50. Spongebob 
de film voor de PS2. €  16,50. 
Als je een spelletje voor Wii of 
PS2 wilt kopen, bel dan naar 
0346-213204 Na 17.00 uur

14 inch plat scherm €  35,-. 
Campingbedje met extra matras 
€  20,-. Tel. 06-10738981

Tk goed werkend diepvrieskist-
je. Hoogte 84cm, breedte 56cm, 
diepte 62 cm, merk Blü cher. 
prijs €  30,- 0346-214084

Kunstschaatsen wit maat 
41 nieuw in doos €  25,-. Tel 
213485.

Petticoat wit, bijv. voor sq uare-
dance €  25,- Tel 213485

Mooie complete TIENER-
KAMER in blank hout met 
kleuraccenten, Prijs n.o.t.k. Tel. 
213762

Batavus weekend DAMES-
FIETS lage instap, 8 versn. 
tr.rem, voorvering, naafdynamo 
06 19506574

T e k oop aangeboden

N ootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel  Bedrag   Voldaan

FIE T S  S E RV ICE  CE N T RU M  M AART E N  V .  DIJ K
G RU T T O L AAN  1 8  T el. 0 3 4 6 - 2 1 2 2 6 7
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

O u d ijz er-  en metaalafval Cock  Rose -  M aartensdijk .  T el.  
0 6 - 5 4 9 6 7 9 8 5

G ez ond gew icht beheersen 1  maaltijd per dag.  Gezond 
afvallen 2 maaltijden per dag, gratis begeleiding, e-mail: vink-
herbalife@filternet.nl tel. 0346-571377

Fietsen/ B rommers 

Diversen 

P ersoneel aangeboden

O ogst-  en tu in-
maand bij Reisclu b

Hoewel augustus officieel bekend staat als oogst-
maand zien velen deze maand ook als tuinmaand; 
de meeste tuinen zijn dan op hun mooist met een 
geweldige kleurenpracht. 
Dagtochtenservice Maartensdijk verzorgt op dins-
dag 18 augustus a.s. een dagtocht naar twee van 
de mooiste particuliere tuinen in ons land, n.l. De 
Fantasietuin, Vierschotenweg 5, t' Loo (Gemeente 
Oldebroek), tel: 0525 630871 en naar de speci-
ale Oostenrijkse Bergtuin Ampie’s berg, Verlengde 
Vaarbekerweg 3, ’t Harde (Gemeente Elburg), tel. 
0525 661736. De kosten bedragen 25 euro p.p. 
inclusief busvervoer, entreekosten, koffie en een 
lunchpakket. Het vertrek is om 9.00 uur vanaf het 
Maertensplein te Maartensdijk en de verwachte 
terugkeer is rond 17.30 uur. Deelnemers, die dan 
nog willen aanschuiven aan een driegangendiner 
in Dijckstate dienen dit vooraf kenbaar te maken. 
De agenda van Reisclub 55 + + + + +  vermeldt verder 
op 23 juli een dagtocht naar den Helder met een 
bezoek aan de duikboot Dolfijn en op respectieve-
lijk 27 juli en 3 augustus het vertrek voor een vijf-
daagse hotelreis naar De Harz. Na de tuinentocht 
op 18 augustus wordt deze maand op 25 augustus 
a.s. afgesloten met een dagtocht naar de Kagerplas-
sen en Noordwijk. Door annuleringen is er nog een 
beperkt aantal plaatsen vrijgekomen. Inlichtingen 
of aanmelden kan telefonisch: 0346 212288 of 06 
53853557. [ HvdB] . 

Restaurant ‘t Braadspit aan de Kon. 
Wilhelminaweg 126 bij de afslag West-
broek is verkocht. 
Het befaamde kip specialiteiten restau-
rant is al een tijdje leeg en staat er wat 
verloren bij. Voormalig eigenaar Ven-
drik is naar Maastricht vertrokken. Wat 
er in gaat komen is nog niet helemaal 
duidelijk. Het wordt wel horeca, moge-
lijk een conferentieoord. In elk geval 
iets met een restaurant. Het moet eerst 

nog worden verbouwd. Het bedrijfs-
gebouw +  woning van 700 vierkante 
meter met parkeergelegenheid voor 75 
auto’s op eigen terrein, moet worden 
opgeknapt en deels verbouwd. De ope-
ning zal dan tegen de zomer van 2010 
plaatsvinden. Bij de overeenkomst is 
ook afgesproken dat de nieuwe eige-
naar nog niet wordt bekend gemaakt. 
‘Rond oktober zullen we denkelijk iets 
meer weten’, vertelt de makelaar. [ KP]

B ij de verkoop is afgesproken dat de nieuwe eigenaar nog niet wordt bekend 
gemaakt. ‘Rond oktober zullen we denkelijk iets meer weten’, vertelt de make-
laar.

Inz ameling k leding-  
en speelgoedmark t

Op 19 september houdt peuterspeelzaal de Stamper-
tjes in Westbroek weer de jaarlijkse speelgoed- en 
kledingmarkt. Heeft u kleding die u kind niet meer 
past en speelgoed waar het niet meer mee speelt dan 
kunt u dit bestemmen voor de peuterspeelzaal. Van 
13 juli tot 24 augustus is de peuterspeelzaal (Hols-
blokkenweg 24) gesloten en kan er overleg plaats-
vinden over de afgifte van de goederen met Ingrid 
Stekelenburg (0346 282627). Tijdens de markt zijn 
er weer verschillende activiteiten voor de kinderen 
en natuurlijk de traditionele wafels. De opbrengst 
van de markt gaat naar de peuterspeelzaal. Voor 
vragen Ingrid Stekelenburg 0346 282627.

Hoek iek idz z  in de 
z omer

Op woensdag 22 juli is er een uitje naar zwembad 
Dijnselburg in Zeist met kinderen vanaf zwem-
diploma A t/m 12 jaar. Verzamelen om 10.00 uur 
bij buurthuis ’t Hoekie en dan met de auto naar 
het zwembad, rond 16.30 uur weer terug bij het 
buurthuis. Voor de lunch, drinken en wat lekkers 
wordt gezorgd. Het enige wat je hoeft mee te nemen 
zijn je zwemspullen! Kosten per persoon: 10 euro 
(met U-pas 5 euro). Lijkt het jou leuk om hierbij te 
zijn? Meld je dan snel aan, want vol= vol! Stichting 
Animo - Locatie: buurthuis ’t Hoekie - Prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX  De Bilt. Tel 030 
2201702. Info per e-mail: info@animowerkt.nl

B raadspit heeft nieu w e 
eigenaar

A dv ert eren i n
De V i erkl ank!
I et s v oor u ?

B el dan 0346 21 19 92

B ibliotheek
Let op! de bibliotheken in de gemeente De Bilt han-
teren een gewijzigde tijden gedurende de zomerva-
kantie tot 23 augustus.
Om het u iets gemakkelijker te maken, zijn alle 
materialen (met uitzondering van sprinters) voor 
6 weken te leen gedurende de vakantieperiode. Dat 
is wel zo handig. Verlengen kunt u via de website 
www.bibliotheekdebilt.nl of via de verlengtelefoon: 
035- 609 58 11. 

Wij zijn op zoek naar een bezorger die wekelijks de krant huis-aan-huis 
bezorgt in een gedeelte van Bilthoven noord. De bezorging is op 
woensdag. De kranten worden bij je thuis aangeleverd.

Heb je interesse of wil je meer weten?
Bel 0346-211992

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
0346-211992

Kom ons team 

versterken!

50+ ook welkom.
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Zomerbridge in
Hollandsche Rading

Er zijn bij Bridgeclub Hollandsche Rading al weer twee avonden zomer-
bridge verspeeld. Meer dan zeventig personen - verspreid over beide avon-
den - vonden hun weg naar het tijdelijk dorpshuis aan het einde van de Den-
nenlaan in Hollandsche Rading. Zomerbridge is een individuele competitie; 
dus er kan ook met een andere (gast-)partner worden gespeeld.
Na twee ronden wordt de ranglijst aangevoerd door Rob van der Blonk, 
Mieke Oomen, Trees van Doorn, Jan van der Heiden, Anneke de Jong - 
Leenslag en Toon Smits. 
De eerstvolgende vrij toegankelijke avond is donderdag 16 juli a.s. en de 
reeks eindigt op donderdag 27 augustus. Voor niet leden (van Bridgeclub 
Hollandsche Rading) zijn de kosten van deelname 1 euro per persoon 
per avond. Vooraf aanmelden per paar kan per e-mail bridgehollrading@
casema.nl op de betreffende donderdag tot 17.00 uur. Inschrijven kan ook 
daarna nog tot 19.15 uur mits het maximum aantal deel te nemen paren dan 
nog niet is bereikt. De aanvang is om 19.30 uur. 

De A lgemene Ledenvergadering van korfbalclub DO S te Westbroek heeft 
P iet Geurtsen (links) benoemd tot lid van verdienste. P iet is binnen de 
vereniging o.a. trainer en scheidsrechter geweest naast vele andere (onder-
steunende) functies. Hij was 7 seizoenen penningmeester en 10 seizoenen 
lid van de sponsorcommissie van 10 seizoenen. P iet zijn motto was altijd 
‘vrijwillig is niet vrijblijvend’, een motto dat staat als huis.

De afgelopen week werd in de B ilt het O pen tennistoernooi van TV Meijenhagen gespeeld. Hieraan deden in alle 
categorieë n veel Tautenburgers mee. Dit jaar ging een groot deel van de bekers naar Maartensdijk. Vooral de jon-
gensfinale t/ m 14 jaar tussen de clubgenoten Martijn Leenders en Thijs B ax  was van hoogstaand niveau. O p de foto 
alle prijswinnaars afkomstig van Tautenburg.

Op zaterdag 19 september 2009 wordt 
in Hilversum voor de dertiende keer 
de cafébridgedrive gehouden, waar-
aan - zo wijzen voorgaande deelne-
merslijsten uit - ook bridgeparen uit 
deze gemeenten belangstelling heb-
ben. Iedere bridger die in een half uur 
4 spellen kan spelen, mag inschrij-
ven. De start is vanaf de hoek Nas-
saulaan/Koningstraat om ongeveer 
10.00 uur. De horecagelegenheden, 
waar men verwacht wordt, bevinden 

zich allemaal in het centrum, dus op 
loopafstand van het vertrek. Mees-
terpunten zijn er niet te verdienen, 
maar wel mooie prijzen in natura. 
Ieder die zin heeft, kan 39, - Euro 
per paar overschrijven op bankreke-
ning 821731025 van de SNS bank 
onder vermelding van bridge-rondje-
Hilversum. Het toegekende paarnum-
mer wordt vermeld op de site www.
william-lef.nl Voor inlichtingen tel. 
035.6213513.

Wat deed U op 17 mei 2009, ’s 
middags om 13.46 uur? Waarschijn-
lijk weet niemand van mijn lezers 
meer wat gedurende op deze zon-
overgoten zondag gebeurde exact 
op dat moment. Maar dank zij het 
Centraal Justitieel Incasso Bureau 
in Leeuwarden is het voor mij een 
historisch moment geworden. Op 
dat moment reed ik immers met een 
snelheid van liefst 37 kilometer per 
uur door mijn dorp terwijl de toege-
stane snelheid slecht 30 kilometer is. 
Na een correctie bleef een snelheid 
van 34 kilometer over waardoor mij 
een sanctie is opgelegd van zegge 
en schrijven negentien euro.

Ik was aanvankelijk serieus van plan 
om een verweerschrift in te dienen 
bij het OM (Openbaar Ministerie) 
in Utrecht. Want mijn snelheid had 
vooral te maken met het feit dat 
ik op dat moment juist de spoor-
weg tussen Houten en Culemborg 
overstak en de lichten begonnen te 
knipperen juist toen ik deze over-
weg passeerde. Automatisch zette 
ik mijn auto tot een iets grotere 
snelheid aan om niet in aanraking 
te komen met de half automatische 
bomen die zouden neerdalen.

Toch heb ik afgezien van het ver-
weerschrift omdat vele van mijn 

dorpsgenoten intussen een veel 
hogere boete hebben opgelopen dan 
mijn persoontje. Sinds onze dorps-
straat van een bord 30 kilometer is 
voorzien, regent het bekeuringen. 
Het middel om tot een matiging van 
de snelheid te komen lijkt intus-
sen nog erger dan de kwaal. Want 
intussen heeft vrijwel iedereen een 
bekeuring thuis gekregen omdat 
de dorpelingen nu eenmaal enkele 
keren per dag over de bewuste weg 
moeten rijden. Er is zelfs een heuse 
inspraakavond geweest waarin het 
klachten regende tegen de in veler 
ogen nogal absurde verkeersmaat-
regel.

Toen ik de brief kreeg van het 
Incasso Bureau, moest ik terugden-
ken aan een gebeurtenis van vele 
jaren geleden. Mijn broer kwam 
als jochie van vijftien serieus in 
aanraking met justitie toen hij ille-
gaal kievitseieren had gezocht. Hij 
moest persoonlijk naar een zitting 
in de Hamburgerstraat in Utrecht en 
mijn moeder slaagde er destijds in 
tijdig de bewuste justitionele brief 
te onderscheppen. Ze had een mon-
delinge afspraak gemaakt met ons 
postbode Sjef van Dam dat hij een 
schrijven uit de Domstad met een 
dreigend karakter zou achterhouden 
en haar persoonlijk elders zou over-

handigen. Mij vader mocht immers 
niet weten dat zijn zoon met justitie 
in aanraking was gekomen en zich 
bij de politierechter moest verant-
woorden.

Mijn broer werd destijds door de 
rechtbank veroordeeld tot een boete 
van twintig gulden. Mijn moeder die 
op de openbare tribune zat, was der-
mate opgelucht dat ze spontaan naar 
de rechter afdaalde en hem dankte 
voor het in haar ogen milde vonnis. 
Ze had zelfs voor een gevangenis-
straf gevreesd. Vervolgens haalde 
ze een briefje van 25 gulden uit haar 
tas, overhandigde het bankbiljet aan 
de verbaasde rechter met als opmer-
king: ‘Laat de rest maar ze zitten.’ 
Hij kreeg een fooi van liefst vijf 
Hollandse guldens.

Zo gek ben ik dit keer niet geweest. 
Ik heb precies een bedrag van 
negentien euro overgemaakt vanwe-
ge mijn ‘drastische’ overschrijding 
van de maximumsnelheid. Voortaan 
weet ik dat je voor een snelheid van 
liefst 37 kilometer per uur beboet 
kunt worden. Nog een gelukje dat 
ik niet opgeroepen ben bij het Open-
baar Ministerie...

Hans van E chtelt

Fietsgilde 't Gooi rijdt zaterdag 
18 juli de middagtocht ‘Rondom 
Naarden. Het vertrek is om 13.30 
uur van station ‘ Naarden-Bussum’. 
Voor meer informatie over deze en 
de overige tochten van Fietsgilde ’t 
Gooi, zie www.fietsgilde.nl

Op 18 juli 2009 van 10.00 tot 16.00 
uur houdt Tuinderij Eyckenstein in 
Maartensdijk weer een open dag. Op 
de Tuinderij teelt tuinder Luuk Schou-
ten biologische groenten waaronder 
ook een aantal vergeten en bijzondere 
groenten als schorseneren, warmoes, 
pastinaak en wortelpeterselie. Op de 
tuinderij worden geen bestrijdings-
middelen en kunstmest gebruikt.

Aardappelen hebben een lange weg 
afgelegd….Vanuit de hoogvlakten 
van Peru, waar de Inca’s ze als voe-
dingsmiddel gebruikten, zijn ze mee-

gebracht door Spaanse veroveraars. 
Zo worden rond 1570 de eerste aard-
appelen ook in Europa verbouwd. 
De Vlaamse botanist Carolus Clusius 
heeft de aardappel in de Tachtigjarige 
Oorlog (1568 - 1648) naar Nederland 
gebracht toen hij hoogleraar werd 
in Leiden. Het duurt nog 200 jaar 
voor de aardappel zou worden geac-
cepteerd als algemeen voedsel. Maar 
vanaf dan stijgt de productie aan-
zienlijk en in één generatie geniet de 
aardappel de status van belangrijkste 
voedsel in Europa!
Op Tuinderij Eyckenstein worden dit 

jaar zeven aardappelrassen geteeld: 
Junior, Raja, Ditta en vier oude bij-
zondere rassen namelijk Belle de 
Fontenay, Roseval, Ratte d'Ardeche 
en Charlotte. Tijdens de open dag 
zijn alle zeven soorten aardappels te 
koop en natuurlijk ook allerlei andere 
groenten van de Tuinderij. 

Op de Open Dag kunt u rondlopen, 
er is koffie en thee en u kunt aan 
Luuk Schouten, de tuinder vragen 
wat u altijd al heeft willen weten over 
een biologische tuinderij en de teelt 
van groenten, bloemen en kruiden. U 
bent van harte welkom op Tuinderij 
Eyckenstein: Dorpsweg 264-achter, 
Maartensdijk. Voor verdere info Tuin-
derij Eyckenstein, Luuk Schouten, 
tel: 06 44545537 of www.landgoed-
groenten.nl

Bloeiende aardappels.

Fooi

Inschrijven voor
Cafébridgedrive

De Aardappel centraal



Marjan de Man is kunsthistorica en 
is door de gemeente de Bilt gevraagd 
het kunstbezit van de voormalige 
gemeenten De Bilt en Maartensdijk 
te inventariseren en op te schonen. 
Douwe Tijsma is medewerker monu-
menten van de gemeente de Bilt en is 
samen met het comité Open Monu-
mentendag verantwoordelijk voor de 
organisatie van Open Monumenten-
dag. 

S amen 
Marjan wilde graag na de inventa-
risatie- en opschoningoperatie van 
het Maartensdijkse en Biltse kunst-
bezit een tentoonstelling organiseren. 
Bijna standaard is er aan de Open 
Monumentendag een tentoonstelling 
verbonden. Beide tentoonstellingen 
zouden misschien raakvlakken met 

elkaar kunnen hebben. Marjan en 
Douwe waren het snel eens iets samen 
te doen. De inventarisatie kwam daar-
bij goed van pas. 
Samenwerken betekende in dit geval 
ook dat vanaf 16 juli tot en met Open 
Monumentendag op 12 september het 
Bilts kunstbezit kan worden gezien. 
Marjan: ‘In de tentoonstelling pro-
beren we de gemeente de Bilt mid-
dels de kunst op de kaart te zetten 
maar ook aandacht te besteden aan 
de toegepaste kunst zoals de glas-in-
loodramen van Atelier Bogtman in 
Jagtlust’. 

V errassingen
Bij de inventarisatie zijn er wel een 
paar verrassingen te voorschijn geko-
men, zoals een 18e eeuwse zilveren 
penning ter ere van een 50jarig huwe-
lijk van de eigenaar van het landgoed 
Houdringen en de Maartensdijkse 
bodebus; een soort medaille waarmee 
de bode, zich onderscheidde. Oor-
spronkelijk is het een kleine platte 
metalen tas (of ronde koker) waarin 
klein opgevouwen (of opgerolde) per-
kamenten brieven worden vervoerd. 
Op de tas bevindt zich het insigne; 

het wapen van de afzender. Door de 
toename van de hoeveelheid papieren 
werden de documenten gaandeweg 
in een leren tas vervoerd en raakt de 
bodebus in onbruik. De bodebus bleef 
voortbestaan als insigne. Aan de hand 
van de bodebus was een bode dus 
herkenbaar. In vroeger tijden gaf het 
tonen van de bodebus soms recht op 
gratis ‘openbaar vervoer’, zoals het 
gebruik van de veerpont, trekschuit 
of diligence. Douwe: ‘Ook de Bilt 
moet een bodebus gehad hebben, daar 
wordt nog naar gezocht. Ook verras-
send is de vondst van de burgemees-

tersketting van de gemeente Achttien-
hoven, welke gemeente al sinds 1954 
is opgeheven’. 

Acht jaar
Een deel van het Maartensdijkse 
kunstbezit heeft vanaf de gemeente-
lijke herindeling van 1 januari 2001 
in de opslag gestaan. Er waren foto’s 
gemaakt en het kunstbezit was geï n-
ventariseerd Het is pas leuk als je het 
mag uit pakken. Een Maartensdijkse 
zonneklok, vroeg 20e eeuws met een 
aan de buitenkant origineel uurwerk 
liet binnen een elektrisch hema-klokje 
zien. Dezelfde constructie was te zien 
bij de in 1934 geschonken St. Maar-
tensklok. Een van de voorgangers had 
waarschijnlijk geen zin elke zeven 
dagen het uurwerk op te winden. 
De kunstenares Adri Pieck uit Hol-
landsche Rading leverde een ont-
werp van een tegeltableau in St. 
Maartensdijk. Hierop zijn de oude 
gemeentehuizen van Maartensdijk 
en St. Maartsdijk te zien. Verder is 
er een broodhuis op te zien. Hierin 
zat 6.300 gulden, geschonken door 
de bevolking van Maartensdijk aan 
St. Maartensdijk na de watersnood-
ramp. Burgemeester Schuller was, 

voordat hij naar Maartensdijk kwam, 
burgemeester van St. Maartensdijk. 
Marjan: ‘Naar het fenomeen brood-
huis deden we naspeuringen bij het 
Joods-Historische Museum, het nati-
onaal bakkerijmuseum in Hattem 
en het Catharijneconvent. Geen van 
deze musea kon ons antwoord geven. 
We denken dat het gebruik van een 
broodhuis een religieuze achtergrond 
heeft. ‘Betlehem’, de geboorteplaats 
van Jezus, betekent broodhuis. Verder 
leverde Adri Pieck een drieluik met 
daarop de gemeenteraad van Maar-
tensdijk. Alleen maar mannen en veel 
rook’. 
 
T oppu nt
Op de vraag wat volgens beiden het 
toppunt van de tentoonstelling is, 
antwoordt Douwe: ‘Ik denk meer het 
zwaartepunt: een wollen, meer dan 
100 kg zwaar, handgeknoopt tapijt 
van de Beverwijkse firma Kinheim. 
Dit tapijt is in 1932 geleverd t.b.v. de 
verbouw van Jagtlust tot gemeente-
huis, waarschijnlijk voor de raadzaal. 
In een brief van de firma Kinheim 
van 14 mei 1932 staat de volgende 

zinsnede: ‘Ik kan de tapijten in de 
gewenschte maten maken voor f 28,- 
per vierkante meter. Dit is een spe-
ciale prijs en houdt verband met de 
tijd omstandigheden en met het feit, 
dat ik mijn werksters, die allen uit 
behoeftigen gezinnen voortkomen, 
waarvan de vader veelal werkeloos 
is, gaarne zoveel mogelijk aan het 
werk zou wenschen te houden’. Het 
tapijt, meer dan 100 kg zwaar, op een 
5 meter brede rol kwam van de zolder 
en collega’s beweren, dat het er meer 
dan 30 jaar heeft gelegen. 

Hart
De prachtige verzameling werken van 
Adri Pieck heeft het hart van Marjan 
de Man gestolen: ‘Adri was een zeer 
getalenteerde kunstenares, die met 
veel gevoel en een toefje eigenwijs-
heid prachtige dingen heeft gemaakt. 
Ik ben blij dat ik nu de kans krijg haar 
kwaliteiten onder de aandacht van het 
publiek te brengen. Ik merkte dat veel 
mensen haar werk automatisch oubol-
lig vinden. Maar als je even de tijd 
neemt om te genieten ben je voorgoed 
verkocht’.
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Aan stranden of op Franse wegen

kom je elkaar straks goedgemutst tegen

maar eenmaal terug 

dan hoor je al vlug

weer geklaag over files en regen

Guus Geebel Limerick

Adri P ieck  en de bodebu s
door Henk van de B unt

O p de gemeentelijk e pagina van De V ierk lank  w erd vorige w eek  de op 16 ju li te openen tentoonstelling 
van het gemeentelijk e k u nstbez it aangek ondigd. N a ongeveer acht jaar z ijn daarbij ook  een aantal 

M aartensdijk se voorw erpen en k u nstw erk en, z oals een tegeltableau  van Adri P ieck , de bu rgemeestersk etting 
van Achttienhoven en de bodebu s aan de vergetelheid ontru k t. V oldoende aanleiding om hierop eens nader in 

te gaan en k ennis te mak en met de personen achter de tentoonstelling.

Toograam door A telier B ogtman, 
Haarlem 1932.

Gemeentehuis Maartensdijk door A dri P ieck, aquar el en pastel.

Kinheim tapijt 1932.

De ME E  infobus staat, woensdag 22 juli van 10.00 tot 12.00 uur op het 
Winkelcentrum in Maartensdijk. I edereen met een beperking, handicap of 
chronische ziekte kan in de ME E  infobus terecht voor informatie en advies. 
E en gratis gesprek met een professionele consulent van ME E , dicht bij u in 
de buurt. U kunt in de bus terecht met vragen over bijvoorbeeld vakantie, 
vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding.

M E E  Infobu s

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
23-7

Woe.
22-7

Vrij.
24-7

13,50

Do.
16-7

Woe.
15-7

Vrij.
17-7

13,50

Verse gekookte zeeuwse mosselen
of

Biefstuk met kruidenboter

Barbeque op het terras 
van Naast de Buren

Div. vlees en vis van de barbeque 
en saladebuffet

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Spaar voor een gratis boodschappenpakket

4,99
500 gram van 6,49 voor

Korte 
Varkenshaas

perfect om heerlijke satévan te maken!




