
Ook in dorp Lage Vuursche zelf trof-
fen we bewoners die vonden dat er 
toch wel erg veel tegen de grond 
ging. ‘Kan dat nu zo maar?’ werd er 
gevraagd. Waarom gebeurt dat nu in 
hartje zomer tijdens broedtijd en met 
al die wandelende en fietsende vakan-
tiegangers? Wat moeten die daar nou 
van denken? Dat brengt toch schade 
aan de vogels, de mieren en de andere 
dieren? Wie heeft dat nou bedacht?’ 
Als we rondrijden zien we dat op ver-
schillende plaatsen rond Lage Vuur-
sche al enige tijd een flinke boskap 
aan de gang is. De bosvakken bestaan 
uit naaldhout: douglas spar, fijnspar, 
grove den en lariks.

Vakman
Langs de Zwarteweg, een smal geas-
falteerd pad dat midden door het 

dichte bos loopt, liggen de gerooide 
stammen in lange rijen opgestapeld. 
Het ruikt er heerlijk. Dichtbij vecht 
een zware tractor zich een weg tus-
sen bomen, struiken en gewas. De 
dikke rubberbanden klauwen in de 
grond van de rulle ongelijke bodem. 
De grijper pakt de al eerder gevelde 
stammen feilloos op en laadt die in de 
aangehaakte kar. De solo werkende 
machinist is een vakman. Door de 
talloze obstakels is hij moeilijk te 
bereiken. Hij zet de zwaar ronkende 
motor af. Het blijkt een Engelsman 
te zijn. 

Staatsbosbeheer
‘Nee’, zegt hij, ‘de opdrachtgever ken 
ik niet. Ik ken alleen mijn baas, een 
bosbouwbedrijf uit Elspeet, gespeci-
aliseerd in dit soort werk. Die heeft 

dit werk aangenomen en verkoopt het 
weer als planken en brandstof. Nee, 
ik ben hier niet alleen. Ergens ver-
derop in het bos zaagt mijn collega de 
bomen in stukken en ik verzamel die 

delen, breng ze naar het pad en maak 
er stapels van. We zijn hier een paar 
weken aan het werk en het zal nog 
wel even duren.’ 

Om het fijne van de zaak te horen 
gaan we naar het kantoor van Staats-
bosbeheer net over de weg van Hil-
versum naar Baarn waar het Hooge 
Vuursche heet. Daar treffen we de 
senior veldmedewerker Erik de Bruijn 
die rustig en precies vertellen kan wat 
er gebeurt.

Persberichten
‘De bomen zijn zorgvuldig geselec-
teerd en van stippen voorzien’, legt 
hij uit. ‘Dit doen we eens in de vijf 
jaar en we rooien nu niet anders en 
ook niet meer dan in die andere jaren. 
We dunnen het bos uit zodat de zon 
de aarde kan bereiken waardoor de 
bomen en de onderbouw meer lucht 
krijgen en het leven van de bomen en 
de dieren juist opbloeit. Zo houden 
we het bos instant en de inheemse 
soorten krijgen weer een kans om te 
ontkiemen. De schade aan de wan-
del- en ruiterpaden wordt na afloop 
natuurlijk keurig hersteld. Ach ja, 
er zijn altijd wel een paar mensen 
die er over klagen. Daarom hebben 
we vooraf persberichten gestuurd die 
in kranten zijn verschenen. Daarin 
wordt alles uitgelegd.’

Gedragscode
‘Weet u’, zegt de man, ‘er zijn in deze 
periode juist veel minder bezoekers in 
het bos dan in andere perioden, want 
de meeste mensen zijn nu ergens 
anders op vakantie. Wij weten dat 
want wij meten dat. Met de boskap 
dekt Staatsbosbeheer door de ver-
koop een deel van haar kosten. Ja, 
het ziet er hier en daar nu even wat 
slordig uit maar dat wordt ook weer 
netjes opgeruimd. Geloof mij maar. 

Wij passen heel goed op de dieren. 
De bosvakken waar gewerkt wordt 
zijn tevoren geïnventariseerd op o.a. 

vogels, nesten en mierenhopen. Dat 
is gebeurd volgens ‘de gedragscode 
zorgvuldig bosbeheer’.

De Vierklank 15e jaargang
Nummer 32

5 augustus 2009
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992   fax 0346-213824    e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek, Lage Vuursche en een gedeelte van Bilthoven Noord

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.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.

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Klachten over houtoogst in de Vuursche
door Kees Pijpers

De Vierklank ontving klachten van wandelende vakantiegangers dat  er in de bossen rond Lage Vuursche 
een geweldige kaalslag aan de gang is. Langs de paden in het bos liggen de gekorte stammen opgestapeld. 

Dus zijn we eens gaan kijken. 

Erik de Bruijn eufemistisch: ‘Het ziet er hier en daar nu even wat slordig uit 
maar dat wordt ook weer netjes opgeruimd’. 

Dichtbij vecht een zware tractor zich een weg tussen bomen, struiken en 
gewas.

Langs de Zwarteweg, een smal geasfalteerd pad dat midden door het dichte 
bos loopt, liggen de gerooide stammen in lange rijen opgestapeld.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 

Maartensdijk 

9 augustus - 9.30 uur

Ds. B. Hengeveld, Huizen

Kapel Hollandsche Rading

9 augustus - 11.00 uur 

Ds. G. Mulder, Utrecht

St. Maartenskerk Maartensdijk

9 augustus - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P.K.N. - Protestantse Gemeente 

De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a

9 augustus - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan

9 augustus - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk 

Groenekan

Groenekanseweg 21

9 augustus - 10.30  en 18.00 uur

Eerwaarde hr. B. Klootwijk,

Alblasserdam

Ned. Ger. Kerk Westbroek

9 augustus - 10.00 uur

Hr. A. van Hilten, Uithoorn

9 augustus - 18.30 uur

Ds. D. Timmermans, Breukelen

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek

9 augustus - 10.00 uur

Ds. C. Evers, Putten

9 augustus - 18.30 uur

Ds. J.J.W. Mouthaan, Zwolle

P.K.N. - Herv. Kerk 

Lage Vuursche 

9 augustus - 10.00 uur

Ds. G.H. Kruijmer

9 augustus - 18.30 uur

Ds. J. Broekhuis, Barneveld

Onderwegkerkje Blauwkapel

9 augustus - 9.30 en 10.30 uur

Drs. D. Werkman

Oecumenische dienst
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Geboren
30 juli 2009

Henk
Zoon van Johnny en Jolien
Hagoort-van Woudenberg

Kon. Julianalaan 61
Maartensdijk

VakantieBijbelFeest
Op woensdag 19 en donderdag 20 augustus a.s. organiseert de Evangelisa-
tiecommissie van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk De Bilt weer het 
VakantieBijbelFeest in het gebouw De Voorhof, gelegen naast de Kerk aan 
de Dorpsstraat en Burg. De Withstraat te De Bilt. Beide dagen duren van 
10.00 tot 15.00 uur.
’s Ochtends is er een sketch, zang en wordt er een Bijbelverhaal verteld. 
’s Middags wordt een verrassing. Voor iets lekkers te eten tussen de middag 
wordt gezorgd. En alles is nog gratis ook!
Woensdag ben je rond 9.45 uur van harte welkom om in te schrijven! En 
ook vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, iedereen tussen de 4 en 12 
jaar is welkom!
Info vooraf: Adri van der Weide: 030 6586261 of Gea de Rooij: 030 
2201705.

Boekverkoop in
De Woudkapel

Gebaseerd op en gemotiveerd door het succes in voorgaande jaren is er 
ook deze zomer weer een boekverkoop. Voor belangstellenden van buiten 
De Woudkapel zijn er twee officiële marktdagen, vrijdag 14 augustus en 
zaterdag 15 augustus a.s , beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur. Ook leden 
en vrienden van De Woudkapel zijn dan uiteraard welkom.
De opbrengst ervan komt ook dit jaar weer ten goede aan het werk van de 
Commissie Unitariërs in Roemenië. Vanwege de grote opbrengst (bijna 
1700 euro) van vorig jaar kon herhaling niet uitblijven. 
Er zijn boeken over natuur, gedichtenbundels, (oude) kinderboeken, kunst-
boeken, romans, stripboeken, verhalenbundels. Geen oude studieboeken, 
encyclopedieën, oude wetenschappelijke boeken, reisgidsen en/of tijd-
schriften. Daarvoor blijkt in de praktijk geen belangstelling en verdienen 
een (ere-)plaats in de oud papiercontainer. 
Het adres van De Woudkapel is Beethovenlaan 21 te Bilthoven. Inlichtin-
gen zijn te verkrijgen via tel. 030 2284148 of e-mail gvanhuis@casema.nl.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

“De laatste periode van je leven 
door te kunnen brengen in je  
eigen vertrouwde omgeving; dáár  
afscheid kunnen nemen en dáár  
sterven is vaak de stille wens  
van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  
vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  
Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 
aanvragen van hulp:
Coördinator
Aline Lindner
tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 8 augustus haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 8 augustus oud 
papier op in Maartensdijk. De 
papierwagens gaan om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

 Ik heb een steen verlegd,
 in een rivier op aarde.
 Het water gaat er anders dan voorheen.
 De stroom van een rivier hou je niet tegen,
 het water vindt er altijd een weg omheen.
  Bram Vermeulen

Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat 
verder lijden hem bespaard is gebleven, hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Gerrit Johannes Leijendekkers
* Utrecht, 19 februari 1932 † Hollandsche Rading, 2 augustus 2009 

 Grietje Leijendekkers - Koen

 Kinderen en kleinkinderen

Charles Weddepohllaan 25
3739 LD  Hollandsche Rading

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag van 20.00 tot 20.30 
uur in rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven.

Wij gedenken Gerrit op vrijdag 7 augustus 2009 om 9.00 uur in de aula 
van de begraafplaats  ‘Den en Rust’, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de 
begraafplaats.

 People fear death even more than pain. 
 It’s strange that they fear death.
 Life hurts a lot more than death.
 At the point of death, the pain is over. 
 Yeah, I guess it is a friend.

Bedroefd nemen wij afscheid van mijn zoon, onze broer, zwager en oom

Arie van Keulen

30 november 1957 1 augustus 2009

 A. van Oudheusden

 Nanny en Richard
 Suzan en Carl
 Clarinda en Jorgen

 Leny en Jan

 Theo en Ingrid
 Wessel
 Carlo

 Daniëlle

Correspondentieadres: 
J. Jongerius - van Keulen
Dorpsweg 172
3738 CL  Maartensdijk

Arie is overgebracht naar rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 te 
Bilthoven, alwaar geen bezoek.

De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 6 augustus om 10.00 uur op 
de Ned. Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.
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We steken hier de weg over en gaan 
onder het viaduct door. We nemen 
hierna de eerste weg links, de Bas-
tionweg en meteen daarop de eerste 
weg rechts, het Kapelpad door het 
fort. We worden meteen verwelkomd 
door een originele tankversperring 
ter weerszijden van de weg. Er is de 
laatste jaren veel veranderd in het 
fort Blauwkapel. De weg is gerecon-
strueerd, gedeeltelijk voorzien van 
rode gravel, voor een gedeelte van 
oude kinderkopjes. Aan weerszijden 
staan mooie oude lantaarns. Er is 
ook veel bijgebouwd. Langs de weg 
staan verschillende nieuwe huizen 
waarvan enkele een bijzondere archi-
tectuur hebben. Bij het pleintje van 
het bekende kerkje zijn nieuwe hui-
zen gebouwd en is er ook een nieuw 
straatje ontstaan. Ook deze huizen 
hebben een aparte architectuur. Ze 
zijn qua stijl goed ingepast in de 
bestaande bebouwing van het fort. 
Het is er stil en het geheel ademt een 
serene rust uit. Deze huizen waren 
heel snel verkocht toen ze op de 
markt kwamen. Iedereen wil wel in 
een echt fort wonen. In een ander 
gedeelte van het fort zijn tegenwoor-
dige enige instellingen gevestigd op 
het gebied van toneel en theater. Bij 
de poort zien we een echt schild-
wachthuisje, maar er staat niemand 
op wacht. Op zaterdag 26 september 
is het fort open van 12.00 tot 17.00 
uur. De moeite waard om hier dan een 
kijkje te nemen.

Tankversperring
Wij gaan ondertussen weer verder en 
aan het einde van het Kapelpad wor-
den we weer uitgeleide gedaan door 
net zo’n tankversperring als aan het 
begin. We komen uit op de Bastion-
weg die helemaal rond de ford loopt 
en vroeger deel uit maakte van de 
hoofdweg naar Hilversum. We gaan 
hier rechtsaf en kort daarna linksaf, 
de Darwindreef op. Na viaduct en 
spoorwegovergang rechtsaf het fiets-
pad op langs de kinderspeeltuin ‘De 
Pan’. Dit pad komt weer uit op de 
Prof. Jordanlaan, vroeger President 
Rooseveltlaan. Op de plek van de 
speelweide van de Pan was eertijds 
een tol waar het verkeer richting 
Hilversum nog tot 1953 tol moest 
betalen. We lopen (of fietsen) verder 

en gaan na de school aan de linker-
kant (het Rietveldcollege) rechtsaf en 
meteen linksaf de Prof. Reinwardt-
laan op. 

Tuindorp
We zijn in de Utrechtse wijk Tuin-
dorp, gebouwd in de dertiger jaren. 
Eigenlijk zijn we nog steeds een 
beetje in Maartensdijk want tot 1954 
maakte Tuindorp deel uit van deze 
gemeente. Hadden ze natuurlijk nooit 
aan slokop Utrecht moeten overdoen. 
We lopen hier langs het Zwartewater, 
dat er al ligt sinds de 12de eeuw. 
Het is toen gegraven voor de ontgin-
ning van het toenmalige veengebied 
en kreeg nog later een functie in de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ver-
derop kunnen we linksaf de brug 
over en lopen dan verder in dezelfde 
richting langs het water over de Prof. 
Leonhard Fuchslaan. Ook hier mooie 
statige huizen. We steken de Kardi-
naal de Jongweg over die aangelegd 
is op de oude inundatie kade. Op de 
hoek rechts een rioolgemaal. Heel 
nuttig maar we hebben mooiere riool-
gemalen gezien.

Badhuis
Aan de overkant van de Kardinaal 
de Jongweg liep vroeger in dezelfde 
richting het Zwartewater rechtdoor 
richting stad. Hier is deze vaart ech-
ter gedempt, er is nu een fraai park. 
We lopen verder langs de Julius-
straat en de Ingenhouszstraat. Hier 
begint de Utrechtse wijk Tuinwijk 
die iets ouder is als Tuindorp. Rechts 
de bibliotheek en dan lopen we al op 

de Willem Arntzkade. Ook hier was 
vroeger water in het midden maar 
dat is eveneens gedempt. We kruisen 
de Anthonius Mattheuslaan. De oude 
stenen brug over de vroegere vaart 
is er nog steeds. Op de hoek links 
het oude badhuis waar tegenwoor-
dig een trendy oriëntaals georiënteerd 
restaurant is gevestigd met de naam 
‘Badhu’. Zo konden ze de oude letters 
op het badhuis blijven gebruiken. We 
komen nu op de Zaagmolenkade. Ook 
hier is het water gedempt. De huizen 
doen wat eenvoudiger aan. In Utrecht 
zeiden ze vroeger altijd: ‘heb je geld 
dan ga je in Tuindorp wonen, heb je 

wat minder dan wordt het Tuinwijk’. 
Of dat nu nog klopt weet ik niet. Op 
het gedempte stuk zien we nu veel 
kinderspeelplaatsen. Het is hier ken-
nelijk een kinderrijke buurt. 

Valschutten
Na de kruising met de Johannes de 
Bekastraat lopen we plotseling weer 
aan het Zwartewater maar dat water 
is nog steeds niet te zien. De huisjes 
zijn hier nog kleiner (en ouder) dan 
in Tuinwijk. Na de kruising met de 
Merelstraat gaan we in dezelfde rich-
ting verder en opeens zien we weer 
water. Een sfeervol oud grachtje. Er 
zijn drie oude valschutten die worden 
bediend met grote draaiwielen. De 
schutten zorgen er voor dat het water 
gereguleerd wordt. Ze stammen uit de 
19de eeuw. Officieel heet het water 
hier Oosterstroom. Dit grachtje komt 
uit op de Vecht. Wij gaan hier linksaf 
langs de Lauwerecht, een ouderwet-
se straat met karakteristieke huizen. 

Uiteindelijk komen we aan op de 
Bemuurde Weerd, bij de Weerdsluis. 
Vroeger maakte deze sluis deel uit 
van de zogenaamde Keulse Vaart. 
Ook de Vecht en de Utrechtse singels 
waren daar een onderdeel van. Deze 
Keulse Vaart was de hoofdverbinding 
tussen Amsterdam en het Duitse ach-
terland. Later kwam daar het Amster-
dam Rijnkanaal voor in de plaats.

Plezierboten
Tegenwoordig komen er voorname-
lijk plezierboten door de sluis. Vooral 
’s zomers kan het druk zijn. Vanaf 
het smalle bruggetje bij de tweede 
sluisdeur heb je een prachtig uitzicht 
over Utrecht. We zien de Dom en het 
begin van de oude Gracht. De ‘bier-
boot’ die de Utrechtse café’s aan de 
Oudegracht voorziet van alles wat ze 
nodig hebben komt net de gracht uit-
draaien. Rechts bij de eerste brug (de 
Zandbrug) over de Oudegracht is het 
café Weerdzicht, bij alle Utrechters 
beter bekend als de Bunkerbar. Een 
eertijds zeer levendig Utrechts volks-
café, genoemd naar de bunker uit de 

Tweede Wereldoorlog onder het café 
in de kadermuur. Die bunker zit er 
nog steeds, compleet met schietgat. 

Nijntje
De Weerdsluis was eigenlijk het 
beginpunt van de wandeling van het 

hoogheemraadschap. Wie gewoon 
doorloopt langs de Oudegracht komt 
in het centrum terecht. Hij passeert 
dan aan de linkerkant nog het Nijntje-
pleintje waar een ijzeren beeld van het 
bekende konijn een prominente plaats 
inneemt. Waar de Oudegracht de Pot-
terstraat/Lange Viestraat kruist kan 
men linksaf bij de halte Neude met 
lijn 138 weer terug naar Maartensdijk 
(overdag twee keer per uur). Wie er 
nog niet genoeg van heeft trekt verder 
door Utrecht met zijn vele cafés, exo-
tische eethuizen, coffeeshops, dans-
lokalen, beruchte bars en gokhallen; 
kortom waar het wilde leven is. We 
wensen u, waarde fietser of wande-
laar, na afloop weer een behouden 
thuiskomst toe in het vertrouwde en 
immer rustige Maartensdijk.

Deze route is ontleend aan de serie 
routekaarten ‘Fietsen langs kanalen, 
gemalen en sluizen’ en komt voor 
op de kaart ‘in en rond Utrecht’. 
Het hoogheemraadschap heeft in 
deze serie ook kaarten ‘in Zuidoost-
Utrecht’, ‘in West-Utrecht’ en ‘in 
het Kromme Rijngebied’ uitgegeven. 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden’, Postbus 550, 3990 GJ 
Houten. Tel. 030 6345700. E-mail: 
post@hdsr.nl. www.destichtserijnlan-
den.nl.

Te voet of per fiets door Utrecht 
door Martijn Nekkers

Vorige keer nam Henk van de Bunt de lezers mee op een tocht langs een fietsroute uitgezet door  
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij begon zijn tocht in Groenekan, waar de 

Koningin Wilhelminaweg overgaat in de Gageldijk, bij de grens met de gemeente Utrecht. Het gedeelte in 
de stad Utrecht liet hij voor wat het was. Jammer, ook hier is van alles te zien. Vandaar dat we deze keer dit 

stuk alsnog gaan verkennen. Het is ook prima te lopen. Wie dat doet kan vanuit Maartensdijk lijn 138 
richting Utrecht nemen en uitstappen bij de halte Zwembad Blauwkapel. 

Fort Blauwkapel.

Leonhard Fuchslaan in Tuindorp.

De valschut in de Oosterstroom.

De Weerdsluis.

De Utrechtse ‘bierboot’

Het Nijntjepleintje



Met Groei & Bloei naar
de Achterhoek

Op zaterdag 29 augustus a.s. organiseert Groei & Bloei een dagtocht naar 
privétuinen en een kwekerij in de Achterhoek. Bezocht worden enkele mooie 
privétuinen in Aerdt en in Zelhem, waar in een fraaie theetuin de lunch gebruikt 
zal worden. Daarna worden de kwekerij en privétuin van Piet Oudolf, de 
bekende ontwerper van tuinen en kweker van prachtige siergrassen die dan 
op hun mooist zijn, bekeken in Hummelo. In de tuin van 1 ha. groot is te zien 
hoe vaste planten en siergrassen op een natuurlijke wijze worden gecombi-
neerd in borders. De kosten bedragen voor niet-leden 45 euro all in (entree 
tuinen, lunch, koffie/thee, touringcar en reisleiding). Het vertrek is om 7.45 
uur vanuit Bilthoven en de verwachte terugkeer is rond 18.30 uur. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Nadere informatie en aanmelding kan telefonisch 
0346-282298 of per e-mail genbdebilt@live.nl. De inschrijving is definitief na 
overmaking van de kosten.

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

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

Caketaartje
appel of abrikoos

Nu € 4,50
(normaal € 5,-)

 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.

Grote zonnebloemen per bos 3,95 
  2 bossen 6,95

Alstroemeria bos 3,95 
Potroos mini
voor binnen en buiten  2,95

Bemeste tuinaarde 5 zakken 6,50

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 307 CC 2.0 16V, ZILVERGRIJS, LEDER, CLIMA, CRUISE, AUDIO
ABS, ESP, AIRBAGS, LMV, PARKEERHULP, REGENSENSOR, 101.000KM ..........................  '06 €. 17.500,-

PEUGEOT
206 1.4 16V, ZILV GRIJS MET, ABS, LMV, RAD/CD, ER, CV, SB, MLV, 31.000 KM................  '04 €. 7.950,-
206 SW 1.6 16V XS, ROOD MET., AIRCO, ER, SB, CV, LMV, RAD/CD, 52.000 KM ..............  '03 €. 7.950,-
306 1.6 CABRIO, D BLAUW MET, LMV, ER, CV, SB, APK T/M `06 2010, 105.000KM ............  '99 €. 4.750,-
307 1.6 16V 5DRS, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, AIRB, 78.000KM ................  '01 €. 6.950,-
307 SW 1.6 16V, GRIJS, PANO DAK, AIRCO, RAD/CD, ABS, LMV, TREKH, 74.000KM.........  '02 €. 8.500,-
307 CC 2.0 16V, GRIJS, LEDER, ABS, ESP, CLIMA, AUDIO, LMV, CRUISE, ,107.000KM. ....  '04 €. 13.750,-
307 2.0 HDI BREAK, D BLAUW MET, CRUISE, CLIMA, ABS, REGENS, 146.000KM ...........  '04 €. 5.950,-
605 SV 3.0 AUT, ABS, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
LMV, MLV, REGENS, ESP, AIRBAGS, 203.000KM ................................................................  '96 € 2.500,-
607 2.2 16V PACK, ZWART MET, CLIMATE C, CRUISE C, ESP,
PARKEERS, RAD/CD WISS/NAV, ABS, AIRBAGS, LEDER INT, 138.000KM .........................  '05 €. 16.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN SAXO 1.4 SX AUT, ROOD MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, 79.000KM .................  '00 €. 3.950,-
CITROËN C4 1.6 16V COUPE, ROOD MET, CLIMA, CRUISE, LMV, ABS, 85.000KM ...........  '06 €. 10.950,-
CITROËN BERLINGO MULTISPACE, BLAUW, AIRCO, SCHUIFDEUREN, ER, .....................  '02 €. 5.950,-
CITROËN  PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB,
RAD/CD, ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM ................................................................  '06 €. 14.750,-
CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV,
LMV, CRUISE C, ABS, REGENS, RAD/CD, PARKEERS, AIRBAGS, 43.000KM.....................  '05 €. 13.950,-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V LPG3, CLIMA, CRUISE, ABS, AUDIO, LMV, BLAUW ................  '02 €. 5.500,-
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,-
VOLVO V40 2.0 EUROPA, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV,
CRUISE C, LMV, ABS, AIRBAGS, MLV, 125.000KM ..............................................................  '02 €. 7.950,-
VOLVO S80 2.9 AUT, D.GROEN MET, AIRCO, PARK HULP, R/CD, 145.000KM.. ..................  '98 €. 5.950,-

BUDGET CARS
CITROËN XSARA BREAK, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, 119.000KM ..................  '98 €. 2.750,-
CITROËN BERLINGO 1.9 D, WIT, SB, APK JAN 2010, BTW AUTO, 220.000KM ...................  '98 €. 2.000,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Na de geboorte van z'n kleinzoon 
heeft kapper Hans onmiddellijk 
de opvoeding ter hand genomen! 

Naam, gewicht en 
andere gegevens 

tijdens het 
knippen.

Bel 
212455

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

NAGEL RUIMT OP!!!

*M.U.V. BASISARTIKELEN.

DE ZOMERCOLLECTIE*
van dames-, heren-, kinder- 

en babykleding

Rek met restanten
baby- en kinderkleding

nu 2 artikelen
voor € 5,-

Alle dames bikini's

nu
30% korting

Sla
 n

u

uw
 sl

ag!

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur



De Dutch Dental Care Foundation 
(DDC) is een stichting, opgericht om 
in ontwikkelingslan-den belangeloos 
tandheelkundige hulp te verlenen. 
Regelmatig worden teams uitgezon-
den, die in de vorm van een tandheel-
kundig kamp in een project gaan wer-
ken. Een team bestaat uit meerdere 
tandartsen, kaakchirurgen, assistentes, 
mondhygiënisten en ondersteuning. 
Deze gespecialiseerde hulpverleners 
helpen vooral kinderen op scholen 
en daarnaast ver-standelijk gehandi-
capten, weeskinderen en albino’s. De 
paar tandartsen die per jaar in Kenia 
zelf afstuderen bereiken de inwoners 
van het platteland niet. Daar, waar de 

armste mensen wonen, komt niemand 
om hulp te verlenen. ‘Dat is nou juist 
de plek waar wij heen gaan’, zegt de 
spontane Saskia.

Duizend kinderen
Saskia Kraamer (36) werkt al jaren 
als assistente op de afdelingen tand-
heelkunde en kaak-chirurgie van het 
Academisch Ziekenhuis in Utrecht. 
Ze gaat elke dag met plezier naar haar 
werk. ‘Vooral omdat we daar moeilij-
ke en ernstige gevallen behandelen’, 
vertelt ze. ‘Op een congres van de 
DDC Foundation hoorde ik over hun 
werk en besloot me aan te melden om 
te helpen. De mensen in Kenia bezit-

ten nauwelijks iets. Die leven in een 
wereld met malaria, geelzucht, DKTP 
en horden insecten. Het land is ook 
nog berucht om moordpartijen. We 
gaan met een groep van twintig colle-
ga’s waarvan wij van ons ziekenhuis 
met ons vijven deel uit maken. We 
vliegen naar Nairobi en overnachten 
in een hotel, soms ver weg van ons 
werkkamp bij een school. Tijdens de 
acht dagen dat we daar zijn, kunnen 
wij zo’n duizend kinderen helpen.’ 

Primitief
‘We gaan dit jaar maar het plaatsje 
Ukumda, ten zuiden van Mombassa 
aan de oostkust. Alle dagen zijn we 

druk bezig met genezen en repare-
ren. We stimuleren de leerkrachten 
ook om de kinderen advies te blij-
ven geven over gebitsonderhoud. We 
nemen tandenborstels en tandpasta 
mee. Direct na ons vertrek begint 
de volgende groep. Er gaan elk jaar, 
zowel in het voorjaar als in het najaar, 
steeds drie groepen van twintig spe-
cialisten naar het armste deel van 

Kenia. Het is er primitief hoor, maar 
dat maakt niet uit.’ Iedere deelnemer 
moet zelf het benodigde geld bij 
elkaar zien te krijgen om de reis en 
het verblijf te bekostigen. Daarom 
zoekt Saskia Kraamer sponsors. Wie 
wil helpen, kan haar bereiken op 
Dillenburg 21 in Maartensdijk of via 
telefoonnummer 06-52683655 of per 
email skraamer@umcutrecht.nl

Dit project houdt in dat schoolkinde-
ren in de leeftijd van ongeveer negen 
tot twaalf jaar leren om in een eigen 
schooltuintje groenten te verbouwen. 
Het verbouwen van groenten is iets 
wat in de plaatselijke gemeenschap 
onbekend is. Het is de bedoeling om 
op den duur de voedselvoorziening 
voor het hele dorp op een hoger en 
gevarieerder plan te brengen. Nu voe-
den de inwoners van Nieu Bethesda 
zich voornamelijk met maïspap en 
brood. Alleen op zondag is er vlees en 
ook wat groenten. Dit is niet genoeg 
voor een gezonde opbouw en een 
goed functionerend immuunsysteem, 
heel belangrijk voor opgroeiende kin-
deren, weet Marjanna.

Zuid-Afrika
Marjanna de Jong, oorspronkelijk 
afkomstig uit Utrecht, was werkzaam 
in het welzijnswerk en verzorgde daar 
trainingen voor bejaardenhelpsters. 
Daarnaast had zij een eigen advies-
bureau voor mensen met levensvra-
gen. In 2001 kreeg zij een ernstige 
burn-out. Zij belandde zelfs in de 
WAO. Het was de aanleiding om 
zich te oriënteren op de invulling van 
de rest van haar leven. Tijdens een 
bezoek aan Zuid-Afrika werd ze sterk 
gegrepen door dit land en besloot 
ze zich daar te vestigen. Het bleek 
mogelijk om in Nieu Bethesda tegen 
een zeer redelijk bedrag een aardig 
huis te kopen. Nieu Bethesda is een 
echt ouderwets boeren district, vertelt 
Marjanna. Er wordt door iedereen 
Afrikaans gesproken. Er wonen 60 
blanke mensen in een aparte wijk. 
Daarnaast wonen er in de township 
circa 1000 gekleurde inwoners waar-
van 10 % zwart en 90 % kleurling 
is. Vooral onder deze laatste groep 
zijn de sociale problemen groot. De 
mensen leven er onder erbarmelijke 

omstandigheden. De werkloosheid is 
hoog. Er is sprake van alcoholmis-
bruik, geweld, verkrachting en ver-
waarlozing. Geen ideale plek voor 
kinderen om op te groeien. Marjanna 
de Jong noemt de bevolking initia-
tiefloos en passief. Er zal dus vanuit 
de mensen zelf niet zo gauw iets 
veranderen in hun situatie, is haar 
conclusie.

Voedselsituatie
Omdat de voedselsituatie ook al niet 
geweldig is besloot Marjanna de 
Jong, nadat ze zich daar gevestigd 
had, om te proberen hier verandering 
in te brengen. Er was al eerder iets 
van een ‘groenteproject’ opgezet door 
locale vrouwen maar dat werkte niet 
echt. De Jong besloot, voortbordu-
rend op dit idee, te beginnen aan de 
basis, bij schoolkinderen. Het gaf de 
mogelijkheid kinderen te leren om op 
biologische wijze allerlei groentes te 
verbouwen. Daarnaast zou de cyclus 
van zaaien, groeien, verzorgen en 
oogsten de kinderen door hun eigen 
inzet daarbij bewust maken van hun 
mogelijkheden. Ze leven nu in een 
vaak perspectiefloze omgeving. De 
bedoeling is dat dit uiteindelijk op 
de lange termijn zal leiden tot een 
veranderd eet- en leefpatroon van de 
hele gemeenschap. Maar dat is nog 
ver weg.

Argwaan
De plaatselijke basisschool telt onge-
veer 200 leerlingen. Daarop zitten 
geen witte kinderen, die gaan naar 
hun eigen kostschool. Er is genoeg 
ruimte op het terrein van de school 
voor schooltuinen. De laatste keer dan 
Marjanna de Jong in Nieu Bethesda 
was had ze 25 kinderen onder haar 
hoede om te leren tuinieren. Aan-
vankelijk was er grote argwaan bij 

zowel de schoolleiding als de plaat-
selijke bevolking voor Marjanna’s 
plannen. Vooral de directeur van de 
school vond het maar niets. Nu is dat 
totaal anders, de school is zelfs trots 
op haar kindertuin. Twee keer per 
week gaan de kinderen er naar toe. 
Naast het werken in de tuin wordt er 
ook gezongen en gedanst. Getracht 
wordt om daarnaast aandacht te heb-
ben voor ieder individueel kind met 
zijn of haar specifieke talenten. In 
de tuintjes worden bieten, wortels, 
radijs, snijbiet, knollen, bonen en 
maïs gekweekt. Ieder tuintje heeft 
ook een rand met bloemen. Elk kind 
houdt ook een logboekje bij over 
de voortgang. De geoogste groenten 
krijgen de kinderen mee naar huis. 

Schoolfonds
Naast de kindertuin is er ook een 
stuk grond waar groenten worden 
gekweekt voor de dagelijkse school-
maaltijden. Op die manier wordt 
geprobeerd om meer variatie in het 
voedselpatroon van de kinderen te 
brengen. Men moet nog erg wennen 
aan het idee om dagelijks groente te 
eten. Deze grote tuin wordt voorna-
melijk onderhouden door een tuinman 
die hier iedere week twee dagen aan 
het werk gaat. Hij wordt ook betaald 
door de stichting Voed-saam die Mar-
janna inmiddels voor het project heeft 
opgericht. De stichting heeft ook een 
apart schoolfonds dat talentvolle kin-
deren in staat stelt om door te leren 
na de basisschool. Marjanna werkt 
overigens kosteloos voor het project.

Enthousiast
In september hoopt Marjanna de Jong 
weer terug te gaan naar haar tweede 
huis is Zuid-Afrika. Zolang ze hier is 
neemt één van de leerkrachten haar 
taak gedeeltelijk over. Ze verwacht 

dat de groep met wie ze aan het werk 
zal gaan intussen is uitgegroeid tot 
ongeveer 35 kinderen. Ze vindt dat 
het project, met vallen en opstaan 
steeds beter gaat lopen. Jammer is 
dat er weinig support komt vanuit 
de kleurlingengemeenschap zelf. Het 
besef dat mensen hun schouders er 
onder moeten zetten om hun toekomst 
te verbeteren is er totaal niet, heeft 
Marjanna tot haar verdriet gemerkt. 
Er is weinig inzet en van toekomstge-
richt denken is al evenmin sprake. De 
kinderen zijn echter laaiend enthousi-
ast over hun tuintjes en daarop is de 
hoop van Marjanna dan ook geves-
tigd. Ze is heel optimistisch hierover 
maar duidelijk is dat er nog heel veel 
geleerd en veranderd moet worden 
Er zijn nog veel plannen en wensen. 

Zo is er behoefte aan een buitenlo-
kaal om beter les te kunnen geven 
en een waterput zodat de groentetuin 
uitgebreid kan worden. Daar met de 
mensen te leven en te werken is Mar-
janna’s grote passie. Toch beseft ze 
dat het, gezien haar leeftijd, goed zou 
zijn als er een opvolg(st)er in beeld 
zou komen en dan natuurlijk het 
liefste uit de gemeenschap zelf. De 
kans daarop lijkt op dit moment nog 
niet zo groot. Maar Marjanna is naast 
idealistisch toch ook optimistisch. 

Wie Marjanna en haar stichting Voed-
saam wil ondersteunen of meer over 
het project wil weten kan contact 
met haar opnemen. Zij is te bereiken 
via e-mail : Marjanna1@zonnet.nl of 
marjanna@lantic.net.

 De Vierklank 5 5 augustus 2009

Zuid-Afrikaanse kinderen leren
groenten telen van Maartensdijkse

door Martijn Nekkers

Sinds zeven maanden heeft Maartensdijk er een bijzondere inwoonster bij. Tenminste, dat geldt voor de helft 
van het jaar. Marjanna de Jong (62), woont de andere helft van het jaar in het dorp Nieu Bethesda, in Zuid-

Afrika. Daar werkt ze aan een door haar opgezet project.

Marjanna de Jong met een groepje jonge enthousiaste tuiniers.  
Foto: L.Schaapveld

Maartensdijkse tandartsassistente gaat 
in Kenia helpen

door Kees Pijpers

Saskia Kraamer uit Maartensdijk vertrekt 14 oktober a.s. met een aantal collega’s en tand-artsen voor tien 
dagen naar Kenia om daar te gaan werken in een project waarbij tandheel-kundige zorg wordt verleend aan 

vooral kinderen, die daar niet voor kunnen betalen. Een project dat geheel
draait op gesponserde vrijwilligers.

Saskia Kraamer gaat in teamverband in Kenia kinderen helpen.



Adverteren in
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
Fax: 030 - 2200650
E-mail: info@peperkamp.info

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

Sieraden
30% korting

Summer
sale

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

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

IJsbergsla .....................nu 0,69

Wijnpruimen ............ héél kilo 1,98

Meloenmix ........ 2e bakje GRATIS!!!

Komkommers
0,99

héél kilo

Hollandse
Hollandse

Donderdag = Piekendag

Hollandse

héél kilo
0,99

Landwaart Groente en Fruit

Trostomaten

Arroz con pollo (spaans gerecht) ..................... 100 gram 0,99

Tjap Tjoi met rijst, nasi of bami ............ 100 gram 0,99

Spaghetti tomaat-mozzarella ................ 100 gram 0,79
ook koud te eten

Vers van de Traiteur

nu

Mooie grote

Pitloze

2 voor2 voor
0,99 Galia meloen

Vers gesneden

Alle Stamppotten .............................. 200 gram 1,00
Alle Rauwkostsalades ........................ 200 gram 1,00

Nieuw

Heerlijke

Parten

Nieuw



De afgelopen jaren is er gewerkt aan 
de inventarisatie en opschoning van 
het Biltse kunstbezit. De collectie 
omvat na opschoning ruim 500 objec-
ten die gerelateerd zijn aan de (vroe-
gere) gemeenten De Bilt en Maar-
tensdijk, die van redelijk tot goede 
kwaliteit zijn en die niet zijn over-
vertegenwoordigd. Een deel van deze 
collectie is in bruikleen uitgeleend 
aan publieke instellingen (basisscho-
len, muziekschool, zorginstellingen, 
etc.), geplaatst in de openbare ruimte 
of hangt/staat in het gemeentehuis. 
Beelden in de ‘openbare ruimten’ 
in Maartensdijkse kernen zijn bijv. 
‘Het meisje van Weddepohl’ in de 
tuin van huize Voordaan in Groe-
nekan, ‘Meisje met veulen’ in het 
ronde rondje in Hollandsche Rading, 
beiden van Charles Weddepohl en 
‘Opwaartse Vlucht’ van Theresia van 
der Pant voor De Vierstee in Maar-
tensdijk. Eerder publiceerde De Vier-
klank hierover. Na het verschijnen 
van de krant werd de redactie getipt 
over nog meer kunst, die in de kernen 
staat opgesteld. Zo werd uit alle vier 
kernen nog een kunstwerk aan de 
vergetelheid ontrukt; de Heemskinde-
ren in Westbroek, Paard en Ruiter in 
Hollandsche Rading, de Geit in Groe-
nekan en de stier uit Maartensdijk. 
Wij gingen op onderzoek en werden 
daarbij geholpen door Jet Buisman 
en Wim van Schaik, beiden uit Groe-
nekan en door Ernest Schuller van 
de afd. Samenlevingszaken van de 
gemeente De Bilt.

Geit
Uit navraag blijkt dat het bronzen 
beeld ‘De geit van Groenestein’ bij 
galerie M. L. de Boer, in Amsterdam 
is aangekocht. Zoon Ted de Boer 
vertelde, dat zijn vader - de oprichter 
van deze kunsthandel is overleden. 
Hij vertelde ook dat het beeld in 
1989 door de gemeente Maartensdijk 
is aangekocht. Van diezelfde galerie 
heeft de gemeente Maartensdijk ook 
het beeld van Therisia van der Pant de 
‘Opwaartse Vlucht' aangekocht. De 

maker Jan Groenestein (1919 - 1971) 
was vooral schilder en maakte heel 
gevoelige schilderijen.
Het beeld is alleen binnen in de 
Groene Daan te bewonderen. Het ver-
haal wordt verteld en bevestigd, dat 
nadat het meerdere keren slachtoffer 
van vandalisme was geweest op een 
avond begin 2003 door een aantal, dat 
kwamen sporten op een steekwagen-
tje is gezet en het daardoor blijvend 
inwonende domicilie verkreeg. 

Paard en Ruiter
Volgens de gemeentelijke website is 
dit een marmeren beeld van Theo 
Mackaay. Theo Mackaay maakt 
beelden die, gebaseerd op concrete 
vormen, neigen naar het abstracte. 
Sommige onderdelen van de oor-
spronkelijke vorm worden sterk bena-
drukt. Het beeld staat op de hoek van 
de Spoorlaan in Hollandsche Rading 
Theo genoot zijn opleiding aan de 
Gerrit Rietveld academie in Amster-
dam en aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten in Amsterdam 
Zijn werk is te zien in o.a. Utrecht, 
Maartendijk, Hollandse Rading,
Maarssen en Amstelveen. Bekend 
zijn zijn ontwerpen voor prijzen zoals 
‘Het Gouden Kalf’, de prijs van de 
Nederlandse filmdagen, de BV Pop-
prijs (De Popprijs is een prijs van 
de Stichting Buma Cultuur) en de 
‘Gouden Gaper’ (de Gouden Gaper-
toneelprijs voor de beste mannelijke 
bijrol). Hij exposeert in binnen- en 
buitenland. Theo Mackaay is zowel 
beeldhouder als schilder. Hij maakt 

monumentale kunst. Kracht en span-
ning spelen daarin een grote rol.

Stier
Voor het nieuwbouwgedeelte van het 
voormalige gemeentehuis van Maar-
tensdijk staat ‘De Stier’. Vanaf de 
Tolakkerwegzijde is het kunstwerk 
door het welig tierend struweel vol-
ledig aan het gezichtsveld onttrokken. 
Deze krachtige stier is een beeld van 
Wien Cobbenhagen, een getalenteerd 
beeldhouwer. Hij kreeg zijn opleiding 
aan de Rijksacademie in Amsterdam; 
één van zijn hoogleraren was There-
sia van der Pant, die voor Maartens-
dijk de ‘Opwaartse Vlucht’ (voor De 
Vierstee) maakte; leraar en leerling 
treffen elkaar dus in Maartensdijk. 
Zijn beelden staan op veel plaatsen in 
ons land. Van hem zijn ook ‘Europa’ 
en ‘De Stier’ voor het hoofdkantoor 
van de SHV in Utrecht. 
In het nieuwbouwdeel van het voor-
malig gemeentehuis komt een gezond-
heidscentrum met kantoorruimte. Het 
is te hopen, dat men bij de herinrich-
ting van de openbare ruimte de juiste 
aandacht aan dit kunstwerk zal gaan 
geven. 

Het Ros Beiaard
Eind 1995 is bij het Dorpshuis in 
Westbroek een bronzen beeld ‘De 
vier Heemskinderen op het ros Bei-

aard’ geplaatst. Het Ros Beiaard is 
gemaakt door Jaap van Meeuwen 
(1958) uit Uithuizermeeden, vlakbij 
Eemshaven. Hij woont en werkt daar 
in een grote boerderij annex voorma-
lig café 'Koppelpaarden'. Aan huis is 
ook zijn galerie gevestigd, de meest 
noordelijke galerie van Nederland. 
Na een grafische opleiding aan de 
Kunstacademie Artibus in Utrecht, 
is hij zich in de beeldhouwrichting 
gaan bekwamen aan de Kunstacade-
mie Minerva in Groningen. 
Voor zijn beeldhouwwerk had hij 
ruimte nodig. In Noord-Groningen 
heeft hij die gevonden. Naast plastisch 
werk maakt Van Meeuwen immers 

ook grote objecten van oud smeed-
ijzer; bijvoorbeeld van afgedankte 
landbouwwerktuigen. In zijn werk 
probeert Van Meeuwen mythologi-
sche gebeurtenissen en expressiviteit 
te combineren. Er zit een duidelijke 
figuratie in zijn beelden – dieren, dan-
sende mensen - maar deze blijft tame-
lijk abstract opdat de verbeelding van 
de kijker wordt geprikkeld. 
Het beeld Ros Beiaard is in een opla-
ge van 7 gemaakt. Een daarvan is in 
het Winschoter Ziekenhuis geplaatst, 
een ander dus in Westbroek. 
Het epos van de vier Heemskinderen 
gaat over de strijd tussen Karel de 
Grote en de vier Heemskinderen Ade-
laert, Ritsaert, Writsaert en Renout, 
zoons van zijn zuster Aye en haar 
echtgenoot Aymes de Oordonne, een 
van zijn leenmannen. 
Het machtige ros Beiaard, geschon-
ken door Karel de Grote aan de vier 
Heemskinderen, is volgens de Mid-
delnederlandse bewerking in dicht-

vorm van het epos, uiteindelijk op 
bevel van Karel de Grote met molen-
stenen om hals en benen in de Dender 
verdronken. 
Het beeld is al in 1989 gekocht; 
omdat de kracht en souplesse van het 
paard ten opzichte van de vier kin-
deren, ruw gestileerd tot uitdrukking 
wordt gebracht. Het is een relatief 
klein beeld, maar juist door de scheve 
verhoudingen komt de onoverwin-
nelijkheid van het paard goed tot zijn 
recht; het hinnikt nog steeds. Het 
beeld en de verhalen daarover overle-
ven zichzelf.

Meer kunst
In het Maartensdijk van 1994 ont-
stond het plan het in aanbouw zijnd 
zorgcentrum, annex winkelcentrum te 
verfraaien met een sculptuur. Er werd 
een kunstcommissie geformeerd die 
in contact kwam met de Mondriaan-
stichting in Amsterdam. Deze schoof 
op haar beurt een aantal kunstenaars 
naar voren, uit wie Paul Vendel werd 
gekozen. .’ Nadat Paul Vendel met 
Koos Kolenbrander een oriëntatie-
ronde door het dorp had gemaakt, 
creëerde hij een proefontwerp - zeven 
figuren met ingewerkte vlinders - dat 
ter beoordeling aan de kunstcom-
missie werd getoond. Die ging er 
mee akkoord, ervan uitgaande dat 
de groep geslachtloos zou worden 
uitgebeeld. 
Later werd als voornaamste bezwaar 
op het deelontwerp geuit 'dat het 
beeld storend was voor volwassenen 
en vooral voor kinderen'. Het beeld 
c.q. de beeldengroep is dus nooit 
afgemaakt. Begin 2009 werd op een 
heel mooie plek, op het dak tussen 
de vier torens van het zorgcentrum 
Berkenstede in Diemen 'Koos' als-
nog alle ‘eer’ gegund. Het Maer-
tensplein kreeg een kunstwerk van 
Hedda Willem Buijs in de vorm van 
een abstracte, granieten dorpspomp in 
de plaats van ‘Koos’. 460 Maartens-
dijkers maakten via een enquête hun 
ideeën over een drietal voorgelegde 
ontwerpen kenbaar. 165 ervan kozen 
voor het ontwerp van Buijs; even 
zoveel koos voor een ander ontwerp. 
De kunstcommissie van Maartens-
dijk wist gelukkig wel van pomp en 
pompstok toen zij opnieuw een knoop 
moest doorhakken en koos voor de 
pomp. Volgens hen sloot de pomp 
prima aan bij de belevingswereld van 
de inwoners van Maartensdijk. Het 
hoge beeld zou ook goed passen bij 
de architectuur van het plein en de 
omringende gebouwen.
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Heemskinderen met geit, paard en 
stier bij de pomp

door Henk van de Bunt

Op donderdag 16 juli is de tentoonstelling ‘Kunst op de kaart’ geopend door wethouder Herman  
Mittendorff. Deze tentoonstelling is tot en met 12 september aanstaande te bezichtigen in de Traverse  

van het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

Maartensdijkers worden bij de pomp 
opgeroepen ‘aan de bron te denken’.

Voor het nieuwbouwgedeelte van het 
voormalige gemeentehuis van Maar-
tensdijk staat ‘De Stier’.

De Geit is (binnen in de Groene Daan) verzet.

Volgens de gemeentelijke website is dit een marmeren beeld van  
Theo Mackaay.

Eind 1995 is bij het Dorpshuis in Westbroek een bronzen beeld ‘De vier 
Heemskinderen op het ros Beiaard’ geplaatst.



Rapport Gemeentelijke Ombuds-
man
De Gemeentelijke Ombudsman 
heeft een rapport opgesteld van-
wege een onderzoek over gebruikte 
bevoegdheden van de gemeente De 
Bilt. Een geanonimiseerde versie 
van het rapport ligt ter inzage tij-
dens kantooruren bij het informa-
tiecentrum van het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilt-
hoven.

Verordeningen
Op 23 april 2009 heeft het Algemeen 
Bestuur van de Regionale Soci-
ale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug 
(RSD) besloten tot vaststelling van 
de Verordening langdurigheids-
toeslag Regionale Sociale Dienst 
Kromme Rijn Heuvelrug 2009 en de 
Beleidsregel langdurigheidstoeslag 
Regionale Sociale Dienst Kromme 
Rijn Heuvelrug 2009. Beide tre-
den met terugwerkende kracht in 
werking met ingang van 1 januari 
2009. Verordening en Beleidsregel 
hebben tot doel inkomensonder-

steuning te bieden aan personen die 
langdurig een inkomen hebben op 
of rond bijstandsniveau en die geen 
uitzicht hebben op inkomensverbe-
tering.

Ter inzage
De hiervoor genoemde Verordening 
en de Beleidsregel liggen op werk-
dagen tussen 9.00 en 11.00 uur voor 
iedereen ter inzage bij de receptie 
van de RSD, Het Rond 6e , Zeist en 
zijn ook te raadplegen op de inter-
netsite van de RSD, www.rsdkrh.nl. 
Hierin staan de voorwaarden ver-
meld om in aanmerking te komen.

Aanvragen om vergunning  (arti-
kel 41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Sterrenlaan 7, plaat-

sen dakkapel
Reguliere bouwaanvraag 2e fase
•  Westbroek, Kerkdijk 17, oprichten 

woning met garage;
Lichte bouwaanvraag
•  Groenekan, Kastanjelaan 24, ver-

groten dakkapel;
•  Maartensdijk, Hondsdraf 1, plaat-

sen dakkapel;
Sloopaanvraag
•  Groenekan, Kon Wilhelminaweg 

497, verwijderen asbest;
•  Hollandsche Rading, Kanaaldijk 

2, verwijderen asbest golfplaten;
•  Maartensdijk, Dorpsweg 102, ver-

wijderen asbest beschoeiing;
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’.

Ontheffingsaanvragen (Wro na 1 
juli 2008)
Soms is een aanvraag om bouwver-
gunning in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. Op grond van 
de Woningwet moet een dergelijke 
aanvraag tevens worden opgevat 
als een verzoek om ontheffing van 
de regels van het bestemmingsplan. 

Verleende bouwvergunningen
•  Hollandsche Rading, Adri 

Piecklaan 25, plaatsen dakka-
pel(27-07-09)

•  Hollandsche Rading, Schaapsdrift 
21, gewijzigd uitvoeren bijge-
bouw, (21-07-09)

•  Maartensdijk, Kievitlaan 34, 
plaatsen dakkapel, (21-07-09)

•  Westbroek, Kerkdijk 104, vergro-
ten garage/berging, (23-07-09)

Verleende bouwvergunning 1e 
fase
•  Maartensdijk, Achterweteringse-

weg 13, oprichten woning renove-
ren schuur (22-07-09)

Verleende sloopvergunning
•  Hollandsche Rading, Tolakker-

weg 118, slopen opslag/stalling 
(28-07-09)

Vindt u dat u door één van de boven-
staande 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 college van B&W 
van De Bilt (Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven). U moet dat doen 
binnen zes weken na de verzend-
datum (=datum achter de verleende 
vergunning) van de besluiten. In het 
bezwaarschrift moet in elk geval 
worden vermeld naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen 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 voorzie-
ning griffierecht betalen. Voor meer 
informatie over de hoogte daarvan 
kunt u contact opnemen met de 
griffier van de rechtbank, tel. 030 
– 2233000.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer (030) 2289411. Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

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

De eerstvolgende vergadering van 
de welstandscommissie is op maan-
dagmiddag 10 augustus 2009.

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, tele-
foon 030-2289180. Bij deze unit is 
tevens bekend waar de agenda ter 
inzage ligt.

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

Hollandsche Rading
•  1 walnoot, 1 taxus en 1 tweestam-

mige berk, Dennenlaan 1, herplant 
(28-07-2009)

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

Bilthoven, 5 augustus 2009
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij 
de politie Binnensticht, T 0900 88 44, 
of de milieuklachtentelefoon van de 
Provincie Utrecht, T 0800 022 55 10 
(24 uur per dag bereikbaar).

Juridische zaken 

Werk in uitvoering
•  De Bilt: La Plata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegreconstructie 

en rioolrenovatie vanaf 27 april, gedurende 4 maanden tot medio augustus;
•  De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijdelijk verplaatst 

naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl onder Actu-
eel → Nieuws;

• Groenekan: Reconstructie Lindenlaan 2 juni tot en met 17 augustus;

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. 
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Sociale zaken 

Vakantierooster gemeentepagina
Tijdens de zomervakantie publiceert de gemeente minder gemeentepagina’s 
dan gebruikelijk. De gemeentepagina’s op 29 juli en 12 augustus komen 
te vervallen, tenzij er belangrijk nieuws vanuit de gemeente gepubliceerd 
moet worden. Voor actuele informatie kunt u tijdens de zomervakantie onze 
website raadplegen via www.debilt.nl.

Waarschuwing
adverteerders gemeentegids
Momenteel is er een bedrijf actief dat adverteerders van de gemeentegids 
benadert met oude advertenties. Het bedrijf vraagt vervolgens om bevesti-
ging van plaatsing van de advertentie in de desbetreffende gids. Dit bedrijf 
is echter niet gelieerd aan de uitgever van de gemeentegids, Akse Media 
bv. Als u een dergelijk bericht ontvangt en het niet vertrouwt, vraag dan of 
degene die u benadert zich legitimeert als Akse Media medewerker of neem 
contact op met Akse Media bv., telefoon (0223) 66 88 77.

Hierbij zullen de vele duizenden 
Nederlanders en Nederlandse onder-
danen worden herdacht die ten gevol-
ge van de Japanse bezetting in Azië 
het leven lieten, dan wel anderszins 
hierdoor werden getroffen.

De Koninklijke Landmacht zal de 
muzikale omlijsting verzorgen. Na 
de herdenking is er gelegenheid voor 
iedereen om zelf bloemen neer te leg-
gen bij het monument. Na afloop is 
er traditiegetrouw koffie of thee met 
spekkoek.

Herdenken
Sinds 1999 wordt op 15 augustus 
officieel gevlagd. Wij verzoeken u 
zaterdag 15 augustus a.s. de vlag te 
hijsen als erkenning en nagedachtenis 
aan allen die de oorlog niet hebben 
overleefd. Bij het monument zal de 
vlag tijdens de herdenking half stok 
hangen. Omdat het de enige herden-
king in deze regio is, wordt de her-
denking steeds drukker bezocht.
Ook komen er steeds meer jongeren 
hun respect en erkenning tonen, ter-
wijl zij de oorlog daar niet hebben 

meegemaakt.Tijdens de herdenking 
wordt in drie vazen voor elk jaar één 
rode roos geplaatst. Daarna plaatst 
iemand van de vierde generatie één 
witte roos - voor de toekomst - tussen 
de rozen.

N.B. : U wordt verzocht zaterdag 
15 augustus a.s. om 13.15 uur aan-
wezig te zijn zodat de herdenking 
precies om 13.30 uur kan beginnen. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw J. Hildering, 
Telefoon (030) 220 25 05.

Herdenking Japanse Capitulatie
Op zaterdag 15 augustus a.s. om 13.30 uur zal bij het monument voor het gemeentehuis Jagtlust 

in Bilthoven een korte herdenking plaatsvinden van de Capitulatie van Japan en derhalve het werkelijke 
einde van de Tweede Wereldoorlog. De burgemeester, de heer Gerritsen, zal bij de herdenking zijn 

en de aanwezigen toespreken.



 De Vierklank 9 5 augustus 2009

Vervolg van pagina 8

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

Dit aanmeldingsformulier dient  vóór 1 september 2009 ingezonden te 
worden

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:  

Deze aanmelding wordt 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

Verkiezing De Biltse 
Ondernemer 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.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website www.
debiltseondernemer.nl en www.debilt.nl. Voor aanmelding kunt u ook 
onderstaand formulier gebruiken.

Vanaf 24 augustus aanstaande 
kunnen inwoners van Maartens-
dijk voor de gemeentelijke dienst-
verlening en voor politiezaken 
terecht bij het servicepunt in Dij-
ckstate. 
Al jaren heeft de gemeente een ser-
vicepunt in Maartensdijk waar inwo-
ners terecht kunnen voor gemeente-
lijke diensten en politiezaken. Zowel 
de gebruikers als de gemeente zijn 

hierover tevreden, dus er is geen 
enkele reden om het servicepunt te 
sluiten.	Wel	moest	de	gemeente	het	
servicepunt dit jaar in de zomerpe-
riode vervroegd sluiten omdat er 
onvoldoende technische voorzienin-
gen zijn om de vernieuwde aan-
vraagprocedure voor reisdocumen-
ten	 te	 kunnen	 uitvoeren.	Omdat	 de	
huidige locatie waar het servicepunt 
is gevestigd een andere bestemming 

gaat krijgen, was het niet rendabel 
om deze voorzieningen aan te leg-
gen. Daarom is gezocht naar een 
andere locatie.

Het servicepunt in Dijkstate is 
geopend	 op	 maandag	 tussen	 14.00	
en	19.00	 en	donderdag	 tussen	8.30	
en	12.30.

Gewijzigde openingstijden 
loketten gemeente De Bilt

tijdens zomervakantie 
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	tot	24	augustus	dus	geopend	van	
08.30	uur	tot	12.30	uur.		

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.

Servicepunt Dijckstate

Waterschap waarschuwt voor botulisme
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waarschuwt voor botulisme. Botulisme is een ziekte, die 
voornamelijk onder watervogels slachtoffers maakt. De oorzaak is een vergif dat door de botulisme-

bacterie wordt gevormd. In de wijk Hoograven in Utrecht zijn dode watervogels aangetroffen. Hierbij 
bestaat het vermoeden van botulisme, hoewel dit nog niet door het Centraal Veterinair

Instituut in Lelystad is bevestigd.

Om	 verspreiding	 van	 de	 ziekte	 te	
voorkomen heeft het waterschap de 
dieren zo snel mogelijk uit het water 
verwijderd.	 Ook	 laat	 het	waterschap	
extra water in vanuit het Merwede-
kanaal om de doorstroming van het 
water te vergroten. Botulisme kan 
niet worden voorkomen, omdat de 
bacterie van nature in het water en de 
bodem aanwezig is. 

Niet voeren 
Wel	heeft	het	waterschap	ervaren,	dat	
botulisme  vaak optreedt op plaatsen 
waar veel eenden bij elkaar zijn. 
Daarom roept het op, de eenden in 
warme zomers niet te voeren, om 
concentraties van eenden te voor-
komen. Bovendien is het brood ook 
organisch materiaal en dus mogelijk 
voedsel voor de bacterie.

Wat is botulisme?
Botulisme is een voedselvergiftiging, 
die wordt veroorzaakt door de botu-
lismebacterie (Clostridium botuli-
num).	 Deze	 bacterie	 komt	 overal	 in	
het milieu in kleine hoeveelheden 
voor. 
Ze is dan echter niet actief. De bacte-
rie wordt actief bij een watertempera-
tuur	 van	 20	 graden	 of	meer.	Ondiep	
en stilstaand water vormt hierbij in 
het bijzonder een risico, omdat dit 
water in de zomer erg warm kan wor-
den.	Wanneer	 dode	 dieren	 in	 warm,	
zuurstofarm water liggen kan de bac-
terie zich sterk vermenigvuldigen 
en scheidt een giftige stof af. Deze 
giftige stof zorgt voor de botulisme-

verschijnselen. De bacterie kan zich 
alleen in dode dieren vermeerderen. 
Het oppervlaktewater is niet giftig. 
Het botulisme verspreidt zich door-
dat dieren kadaverresten binnenkrij-
gen met hoge concentraties gif. Deze 
dieren gaan dood door het gif en 
vormen weer een nieuwe bron voor 
botulisme.
Wanneer	de	 temperaturen	 lager	wor-
den, wordt de bacterie minder actief 
en vermindert ook het risico op 
besmetting.

Verschillende typen botulisme
Van botulisme komen meerdere typen 
(A	 t/m	 G)	 voor.	 Bij	 sterfte	 onder	
watervogels gaat het meestal om type 
C, een type dat niet gevaarlijk is 
voor mensen. Honden zijn vrijwel 
niet gevoelig voor botulisme. Type 
B is gevaarlijk voor rundvee, al is de 
besmettingskans gering. 
Bij een vermoeden van botulisme 
laat het waterschap de dode dieren 

onderzoeken, om na te gaan om welk 
type het gaat.

Hoe herkent u een botulismebe-
smetting?
Watervogels	 en	 vissen	 vertonen	 bij	
botulisme verlammingsverschijnse-
len	 en	 ademhalingsproblemen.	 Ook	
eten	 ze	 slecht.	 Watervogels	 kunnen	
bovendien geen geluid meer  
maken. De verlammingsverschijnse-
len manifesteren zich bij de vogels 
aan kop, nek, vleugels en poten.

Waterschap waarschuwen
Mensen die dode of zieke watervo-
gels en vissen in of langs het water 
zien liggen, kunnen dit melden bij het 
waterschap.	Het	waterschap	is	24	uur	
per dag bereikbaar via het centrale 
meldpunt	 (030)	 6345700.	Een	 snelle	
melding stelt het waterschap in staat 
snel actie te ondernemen en verdere 
verspreiding tegen te gaan. U kunt 
hiervoor ook uw gemeente bellen.

ZomerJeugd2Daagse
Ben	je	tussen	de	12	en	15	jaar,	dan	is	het	’s	avonds	raak.	Het	Baken	(naast	
de	Dorpskerk	aan	de	Burg.	de	Withstraat	in	De	Bilt)	staat	open!	Twee	open	
jeugdavonden	met	een	Bijbelse	boodschap!
Woensdag	19	augustus	van	18.30	uur	tot	21.00	uur	en	donderdag	20	augus-
tus	van	20.30	uur	tot	23.30	uur	ben	je	welkom.	Op	woensdag	is	het	thema:	
Kom	maar	op	met	je	masker!	Eet	je	mee?	Kom	maar	op	als	je	durft!.	Op	
donderdag:	Kom	maar	op	met	je	hart!	Een	spel	in	het	donker!	Kom	maar	
op	 als	 je	 durft!	 Neem	 donderdagavond	 hiervoor	 je	 fiets	 mee.	 En	 beide	
avonden	 is	alles	voor	niets!	Wil	 je	nog	meer	weten	bel	even	naar	Arnold	
06	30963054.



Vanaf vrijdag 7 augustus is 
BETTY’S CORNER weer 
geopend!
Uitgerust weer aan het werk! 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

STALLINGSRUIMTE te 
huur voor vouwwagens en 
caravans. Tel. 0346-212282 / 
06-51621075.

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.

Gezondheidszorg Thuis 
Bloemers
Thuiszorg/Reikibehandelingen 
aan huis
Info:06-45320526
Thuiszorg Keurmerk/Reiki-
Master Licentie nr. T208702 
St. GezondZorg
Zie www.gezondheidzorgthuis-
bloemers.nl
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Vaatwasser Bosch Exclusiv. 
€ 100,-. Tel. 0346-211466

Droogmolen met voet 
Brabantia nieuw. € 25,-. Tel. 
035-5772305

Gratis af te halen: Sierbestrating 
in 5 rondjes. Vierkant van 
3.3x4m. Tegels 65 stuks 
60x40cm. Afhalen per 29 
augustus.

Zwart stoffen stoeltje op wiel-
tjes i.z.g.s. Vraagpr. € 25,-. Tel. 
214065 of 06-29506849

Blank eiken toogkast i.z.g.s. 
154x45x205. Vraagpr. € 49,-. 
Tel. 214065 of 06-29506849

Philips comfort koffiezetap-
paraat wit. € 10,-. Tel. 0346-
213528

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

R e p a r a t i e 
ZONNESCHERMEN/rollui-
ken/markiezen. Tevens mooie 
gebruikte zonwering,Tel. 
06-26604779, Groenekan

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

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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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

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

Te koop gevraagd 

Diversen 

Personeel aangeboden

Adverteren in
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Ze beklommen vrijwillig de Mont Ventoux

Ze stapten en trapten en werden goed moe

Maar Dirk en Jonathan leerden een les

Dit jaar doen ze samen de Alpe d’Huez

En of ze het halen doet er niet toe

Kees Pijpers

Limerick

Op donderdag 6 augustus van 13.00 
tot 16.00 uur komt de imker naar het 
Bezoekerscentrum van Natuurmonu-
menten in ’s-Graveland. De imker 
komt honing slingeren en je kunt alles 
over bijen vragen. De hele middag 
staat in het teken van ‘bloemetjes en 
bijtjes’. Je kan ook een leuke speur-
tocht lopen. Tijdens de speurtocht 
ontdek je leuke weetjes over bijen. Je 
maakt een kaars en je mag meedoen 
aan de honingproeverij. 
Je kunt met de speurtocht starten tus-
sen 13.00 en 15.00 uur en het kost 
4,50 euro per persoon voor leden en 
7,50 euro per persoon voor niet-leden. 
Aanmelden voor deze middag is niet 
nodig. 

Ook Detective Jac. P. Struiner is weer 
van de partij. In het najaar van 2008 
had hij zijn kantoor gevestigd in het 
bezoekerscentrum. Hij lost de dieren-

misdaad op en heeft nog wat hulpjes 
nodig. Daarom komt hij op vrijdag 14 
augustus terug naar het bezoekerscen-
trum en kun je van 14.00 tot 16.00 uur 
op laten leiden tot Aspirant speurneus. 
Alle activiteiten zijn voor gezinnen 
met kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Reserveren en kosten 
Vanwege het beperkt aantal plaatsen 
is reserveren noodzakelijk, behalve 
voor bloemetjes en bijtjes. Dit kan bij 
het bezoekerscentrum van Natuurmo-
numenten, T (035) 6563080 (woens-
dag t/m zondag) of bij de ledenser-
vice (tijdens kantooruren), T (035) 
6559955. U kunt ook boeken via 
www.natuurmonumenten.nl. Leden 
van Natuurmonumenten betalen 3 
euro per persoon voor de activiteit 
aspirant speurneus voor niet-leden is 
het 5 euro per persoon. 
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Jonge heldin in 
Groenekan

Bij RTV Utrecht loopt momenteel een programma 
‘Helden uit het Hart’, waarbij mensen uit onze regio 
die iets heldhaftigs hebben gedaan in het zonnetje 
worden gezet. Afgelopen vrijdag (op radio M) en 
zaterdag (op RTV Utrecht) konden we kennis maken 
met een jonge inwoonster van Groenekan. Emilie de 
Jong (nu 12), is leerlinge van de Nijepoortschool. Zij 
werd in het zonnetje gezet omdat ze op 7 januari een 
3-jarig kind uit een wak achter haar huis had gered. 
Het betrof een jongetje uit de buurt die met zijn zusje 
van 6 en broertje van 8 op het ijs was. Op een gege-
ven moment was het jongetje aan de aandacht van 
zijn broer en zus ontsnapt. Iedereen ging zoeken en 
Emilie ging kijken in het slootje achter haar huis. Ze 
trof het jongetje aan in een wak, alleen zijn hoofd stak 
nog uit het water. Zij bedacht zich geen moment en 
trok het ventje met veel moeite op de kant. Het kind 
werd meteen naar huis gebracht en had gelukkig geen 
nadelige gevolgen. Als Emilie later op het toneel was 
verschenen had de afloop wel eens heel dramatisch 
kunnen zijn.

De volgende dag kwam de moeder van het kind Emi-
lie bedanken en bood haar een mooie vierkleuren pen 
aan. Van haar moeder kreeg Emilie vijf euro.’Ik wilde 
haar toch ook wat geven’, vertelt moeder Miranda die 
apetrots is op haar dochter. Zelf blijft Emilie er heel 
nuchter onder maar is tegelijkertijd ook heel blij dat 
het zo is afgelopen. Wat verlegen nam ze de onder-
scheiding in ontvangst van RTV Utrecht verslaggeef-
ster Hatice Karabacak. Iedere keer als hij nu voorbij 
het huis van Emilie komt zwaait het buurjongetje nog 
steeds heel dankbaar naar zijn redster.[MN]

Emilie de Jong met haar onderscheiding op de plek 
waar ze in januari haar heldendaad verrichtte.

Vraag het aan de imker

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.

MEE Infobus
De MEE infobus staat vrijdag 7 augustus van 10.00 
tot 12.00 uur op Winkelcentrum 
Planetenbaan in de Bilt. Iedereen met een beper-
king, handicap of chronische ziekte kan in de MEE 
infobus terecht. U kunt in de bus terecht met vragen 
over bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, 
wonen of dagbesteding. Een gratis gesprek met een 
professionele consulent van MEE, dicht bij u in de 
buurt.
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Via Kon. Wilhelminaweg, Ruigen-
hoeksedijk voerde ik u mee naar het 
plm. twee kilometer lange Kikkerpad 
(cultuurpad) en ging aan het einde 
daarvan linksaf de Kooidijk op. Voor-
dat de Kooidijk aan het westelijke 
einde naar links gaat afwijken ligt de 
eerste van twee stuw- of valschutten. 
Uit informatie van het Hoogheem-
raadschap leerden we dat deze stuwen 
waarschijnlijk ooit zijn gebouwd voor 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
dus al meer dan een eeuw oud zijn. 
Normaal gesproken staan ze open. 

Twijfel
Bij kenners riep deze opmerking 
direct twijfels op, maar vooralsnog 
werd het voordeel van de twijfel 

gegund aan de tekst van de fietstocht, 
waarvan men aannam, dat deze toch 
wel serieus gedocumenteerd zou zijn. 
Bij nadere overpeinzing nam de twij-
fel grotere proporties aan. 
Fortenkenner Wim van Schaik: ‘Toen 
ik woensdag de foto nog eens goed 
bekeek werd mijn vermoeden bewaar-
heid, dat het helemaal niet gaat om 
verdedigingsmiddelen van het fort, 
maar gewoon om sluizen, gebouwd 
als een instrument voor de regule-
ring van de waterstand in de polder 
zoals er zo velen gebouwd zijn in dit 
gebied. Een week of zes terug schreef 
De Vierklank nog over het herstel 
van een soortgelijk sluisje bij de Kon. 
Wilhelminaweg door het Groenekans 
Landschap’.

Twijfelachtig
Van Schaik vervolgt: ‘Het kwam mij 
vorige week al twijfelachtig over dat 
deze stuwen een rol gespeeld zouden 
kunnen hebben voor de verdediging 
van Fort Ruigenhoek. De inundatie-
sluis van dit fort ligt in de Kanons-
dijk. Lag altijd heel dicht bij het fort. 
Het lag onder rechtstreeks vuur van 
het fort om te voorkomen dat de vij-
and de inundatiesluis zou veroveren 
met als doel dat daardoor het gebied 
niet onder water gezet kon worden en 
de verovering van het fort dan relatief 
makkelijk zou zijn’. 
Samen gingen wij het bord bekijken 
dat bij die inundatiesluis staat. Het 
staat iets voorbij de loopgraaf. Het 
militaire sluisje in de Kanonsdijk in 
Groenekan, dat onderdeel uitmaakt 
van de verdedigingslinie Nieuwe Hol-
landse Waterlinie, is in 1998 gerestau-
reerd. Dit feit werd met het plaatsen 
van het informatiebord ‘gevierd’.

Kanonsdijk
Onder de brug in de Kanonsdijk - de 
vroegere Achttienhovense kade - ziet 
men de inundatiesluis uit 1873, een 
belangrijke schakel in het stelsel van 
de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. 
De sluis diende om het inundatiepeil 
in de omringende polders te regelen, 
waarbij de al lang bestaande dijk een 
functie kreeg als waterkering. In de 
gleuven van de hardstenen blokken 
aan de oostkant van de sluis bevinden 
zich schotbalken. Door het lichten 
van deze balken stroomde het water 
via de ontvangkom uit de polder 
Ruigenhoek naar de uitlaatkom aan 
de andere zijde van de Kanonsdijk 
in de Gagelpolder. De sluis werd 

beschermd door het nabijgelegen 
Fort op den Ruigenhoekse Dijk. De 
doorlaatsluis en de brug zijn in 1998 
volledig gerestaureerd. In 2000 wer-
den de loopgraven en de sloten van 
de hier vlakbij gelegen groepsschuil-
plaats gereconstrueerd. Dit groepsnet, 
bestaande uit de schuilplaats en de 
loopgraven met sloten er omheen 
werd in de mobilisatieperiode 1939 
- 1940 aangelegd. De laatste moder-
nisering in dit bijzondere verdedi-
gingssysteem. 

Alleen Nederland
Nederland is het enige land in de 

wereld dat op systematische wijze 
van het water gebruik gemaakt heeft 
als verdedigingsmiddel. De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie van 85 kilome-
ter was erop gebaseerd. Het water, 
van oudsher een vijand, werd hier 
tot bondgenoot gemaakt. Deze ene 
inundatiesluis moest voldoende zijn 
om de Ruigenhoekse polder en de 
Gagelpolder onder water te zetten. 
De gesuggereerde inundatiesluizen 
(Kooidijk en Gageldijk) lagen veel 
te ver van het fort af en de Gagel-
polder moest water rechtstreeks van 
de Vecht krijgen wat logistiek heel 
moeilijk was.

Valschut niet voor verdediging
door Henk van de Bunt

In De Vierklank van 29 juli jl. trof men een beschrijving aan van een gedeelte van één van de fietsroutes 
welke het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in deze regio heeft uitgezet. Met name was gekozen 

voor dat deel dat de deelnemers langs en door Groenekan en Westbroek voert. Het rijden van deze 
fietsroutes is niet alleen het benutten van een uiterst zinvolle vakantiebesteding; men krijgt daardoor ook een 
goed beeld van de drie taken van het waterschap: veilige dijken, droge voeten en schoon (oppervlakte-)water. 

Onder de brug in de Kanonsdijk - de vroegere Achttienhovense kade - ziet 
men de inundatiesluis uit 1873, een belangrijke schakel in het stelsel van de 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie.

Voordat de Kooidijk aan het westelijke einde naar links gaat afwijken staat 
aan de noordzijde een stuw- of valschut. In de folder van het Hoogheemraad-
schap wordt vermeld, dat deze en andere waarschijnlijk ooit zijn gebouwd 
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit is onwaarschijnlijk, omdat zij o.a. 
veel te ver van het fort af zijn gesitueerd en de Gagelpolder moest water recht-
streeks van de Vecht krijgen wat logistiek heel moeilijk was. 

Amarosa is haar lust en leven. Er gaan 
heel wat uurtjes zitten in het trainen 
en de verzorging van het paard. Ze 
wordt daarbij geadviseerd door vader 
Ton en buurvrouw Angela. Elise doet 
niets liever dan bezig zijn met het 
dier. Oefenen, lekker knuffelen en 
‘tuttelen’, zoals ze het zelf noemt. 
Tegelijk is ze streng en consequent 
voor het dier. ‘Belangrijk is dat er 
vertrouwen is tussen het paard en zijn 
amazone’, vertelt ze. 

Haar ambitie is om via selectiewed-
strijden het komende seizoen mee 
te dingen naar het indoorkampioen-
schap. Dat is weer een niveau hoger. 
Daarbij vinden de dressuurproeven 
plaats in een overdekte hal. 

Later
Ook later wil ze wat gaan doen op het 
gebied van dieren. Ze is momenteel 

leerlinge van het Groenhorst Col-
lege in Barneveld waar ze de MBO 
opleiding volgt. Wellicht volgt hierna 
de HBO opleiding. Vertegenwoordi-
ger in dierenbenodigdheden lijkt haar 
later wel een leuke job. Wat is nou 
zo leuk aan paardrijden? Elise: ‘Het 
leuke is om samen met je paard wat te 
bereiken doordat je een band hebt met 
het dier. En natuurlijk hou ik gewoon 
heel veel van Amarosa’. Elise is net 
terug van een 10-daagse vakantie 
in Spanje. Ook Amarosa heeft toen 
‘vakantie’ gehad. Het dier hoefde 
niets te doen en alleen maar in de wei 
te lopen. Na terugkeer heeft Elise het 
paard in vier dagen klaar gestoomd 
voor het kampioenschap. Met een 
prachtig resultaat.

Elise van Rooijen op Amarosa 
nadat ze kampioen is geworden.  
Foto: Antoinette Puijk

Elise van Rooijen kampioen dressuur rijden
door Martijn Nekkers

De Groenekanse Elise van Rooijen (18) is op de regionale provinciale Utrechtse kampioenschappen winnaar 
geworden bij het dressuurrijden in de klasse B. De kampioenschappen vonden plaats in Hoogland op 24 juli. 

Ze nam deel met haar paard Amarosa, een vierjarige merrie. De moeder van Amarosa staat ook bij 
de familie van Rooijen in de stal. Elise is heel trots op haar paard. ‘Het gaat echt super met haar.’ 

Hoogzomer op Sandwijck
Op zondag 9 augustus organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met Het 
Utrechts Landschap een rondleiding over het landgoed Sandwijck. In De 
Vierklank van 15 juli stond een verslag van een excursie over dit landgoed 
van de Agrarische Natuurvereniging. 
Vooral de poelen die de afgelopen jaren op het landgoed zijn aangelegd, 
zitten in deze tijd van het jaar vol leven. Tijdens de excursie laten met een 
beetje zon diverse soorten libellen zich zien. In de bloemrijke natuurvrien-
delijke oevers komen diverse vlindersoorten voor.
De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het verza-
melpunt is de parkeerplaats op Sandwijck. Men vindt deze aan de Utrecht-
seweg 301, recht tegenover het Van Boetzelaerpark. Als het vochtig is, is 
het verstandig om stevige schoenen of laarzen aan te trekken. De rondlei-
ding is gratis. Honden (ook aangelijnd) zijn niet toegestaan op Sandwijck.
Info: tel. 030 2205552, e-mail r.van.oostenbrugge@wxs.nl

Er zijn op Sandwijck veel lange en kronkelachtige sloten met lisdodden. 
De lisdodde staat bekend als een beschermde plantensoort.

Fietsgilde 't Gooi rijdt woensdag  
12 augustus de dagtocht Vechtstreek 
Noord‘. Het vertrek is om 10.00 
uur van de Kerkbrink in Hilversum  
(Museum). Voor meer informatie over 
deze en de overige tochten van Fiets-
gilde ’t Gooi, zie www.fietsgilde.nl



Wim Westeneng geeft zelf de les-
sen en zegt: ‘Wij zijn intussen na 
screening ook gecertificeerd, want 
we moeten voldoen aan de eisen van 
veiligheid op het bedrijf en op de 
juiste manier les kunnen geven. Het 
gaat maar door. Dit voorjaar hebben 
we al weer een twintigtal groepen 
ontvangen. Soms zelfs tweemaal op 
een dag en volgend jaar komen ze 
weer met nieuwe leerlingen. De klas-
sen met hun begeleiding komen niet 
alleen uit de stad Utrecht maar ook uit 
andere dorpen en steden. Binnenkort 
komen de scholen ook uit het ooste-
lijk deel van de provincie Utrecht. De 
onderwijzers zijn er enthousiast over 
want de kinderen zien dieren en voor-
werpen waar ze wel over gehoord 
hebben en misschien plaatjes van 
hebben gezien, maar die ze nog nooit 
hebben geroken en geaaid. Ze leren 
nieuwe woorden en begrippen. Voor 
de kinderen uit de drukke stad is zo’n 
bezoek op het stille platteland heel 
bijzonder. Dat zeggen ze ook. 

Verbaasde smoeltjes
De lessen worden ontwikkeld in 
samenwerking met ‘Natuur en Milieu 
Educatie Utrecht NME’, ‘Boerderij 
in de kijker’ en ‘Met de klas de boer 
op’. Ze zijn inhoudelijk afgestemd op 

het onderwijs. Ze geven uitleg aan 
de kinderen over de herkomst van 
de voedselproducten  en de manier 
van het houden van vee en de ver-
zorging ervan, om op deze manier 
de kinderen te laten beleven dat ze 
afhankelijk zijn van dieren en planten 
als bron voor ons voedsel. Weste-
neng zegt: ‘Moet je die verbaasde 
smoeltjes zien als we koeien melken. 
Ook het onderscheiden van de dieren 
leren ze. Het gebeurt dat ze een ezel 
voor een koe aanzien. Ja, wij hebben 
hier ezels, schapen, geiten en koeien. 
Neem nu het taalgebruik, want als je 
vertelt dat op een boerderij een kuil 
geen gat in de grond is maar een berg 
boven de grond met ingekuild gras of 
veevoer, dan kijken ze vreemd, maar 
leren ervan. Zoals zoveel woorden 
die niet in de stad voorkomen. Door 
die vreemde woorden verrijken ze 
hun woordenschat.’

Er is maar één probleem
Dan kijken we ook nog eens naar het 
moderne, fraaie conferentiecentrum 
op de boerderij. Die is regelmatig 
bezet voor vergaderingen, cursussen, 
brainstormsessies en familie-bijeen-
komsten. Voor de kinderen zijn er 
speeltjes en de catering wordt vers 
van buitenaf aangevoerd. ‘Ja, het gaat 

heel goed.’, zegt Wim Westeneng. ‘Er 
is maar één probleem en dat betreft de 
gesloten verklaring van de weg en de 
ontheffing. Ambtelijk bedachte rege-
lingen waar we veel last van hebben. 
We moeten onze gasten uitgebreid 
uitleggen hoe we bereikbaar zijn. Dat 
is erg lastig en dat geldt niet alleen 
voor mij. Bovendien is er ook nog 
ongelijkheid in de getroffen regelin-
gen. Er zijn oplossingen voor, maar 
die krijg ik met de gemeente nog niet 
rond. Ik zou willen dat de politieke 
partijen daar nu eens iets aan gaan 
doen.’

Mantelzorg is een relatief nieuw 
begrip voor het werk dat al jaren 
gedaan wordt voor mensen die hulp 
nodig hebben van en door mensen die 
dicht bij hen staan. Het Rijk heeft een 
Wet vastgesteld die sinds 2007 van 
kracht is: de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. De uitvoering van die 
wet is een taak van gemeenten; zij 
dienen voorzieningen aan te bieden 
die alle burgers in staat moeten stellen 
mee te doen aan de samenleving. Een 
van de taakvelden is het ontwikkelen 
en uitvoeren van mantelzorgbeleid. In 
De Bilt is het Steunpunt Mantelzorg 
ondergebracht bij Stichting Welzijn 
Ouderen De Zes Kernen De Bilt met 
die kanttekening dat het Steunpunt 
de belangen behartigt voor mensen 
van alle leeftijden. De gemeente De 
Bilt maakt de nieuwe uitbreiding van 
taken van het Steunpunt mogelijk. 

Respijtzorg
Chronisch zieken en gehandicapten 
worden vaak geholpen met dage-
lijkse dingen door ouders, familie-
leden, vrienden of buren. Zij geven 
deze hulp uit liefde of persoonlijke 
betrokkenheid variërend van enige 

uren per week tot soms wel 24 uur per 
dag. Mensen die deze hulp verlenen 
worden mantelzorgers genoemd. In 
Nederland zorgen 3,5 miljoen men-
sen voor een naaste verwant. De 
gemeente De Bilt kent 140 geregi-
streerde mantelzorgers. Het ligt in de 
verwachting dat het aantal mensen 
dat op deze manier voor een ander 
zorgt binnen de gemeente vele malen 
hoger ligt dan dit aantal. Naast alle 
eigen bezigheden en het hulp bieden 
aan een chronisch zieke of gehan-
dicapte houden mantelzorgers soms 
maar heel beperkt tijd over voor hun 
sociale bezigheden en eigen activi-
teiten. Om hen te ondersteunen biedt 
het Steunpunt Mantelzorg De Bilt een 
aantal mogelijkheden aan, waaronder 
de nieuw op te zetten bezoekservice. 
Mensen die intensief voor een ander 
zorgen hebben de neiging zichzelf 
te vergeten en zijn vaak niet op de 
hoogte van de mogelijkheden die hun 
taak enigszins zouden kunnen ver-
lichten. Het tijdelijk overnemen van 
de zorg voor zieken of gehandicapten 
door vrijwilligers met als doel hen te 
ontlasten wordt respijtzorg genoemd. 
Mantelzorgers verdienen het om res-

pijtzorg te ontvangen, om daarna met 
nieuwe energie het zorgen voor die 
ander voort te zetten.

Taak bezoekvrijwilliger
Lauk Spelberg is Mantelzorgconsu-
lent bij het Steunpunt en gaat de 
nieuwe bezoekservice opzetten. ‘Het 
is fijn dat we deze mogelijkheid krij-
gen om de mantelzorgers van chro-
nisch zieken en gehandicapten op 
deze manier te ondersteunen. Deze 
mensen hebben vaak een zware taak 
en wij kunnen hen de mogelijkheid 
bieden om even de zinnen te verzet-
ten en afstand te nemen van de dage-
lijkse beslommeringen. Ze kunnen zo 
even tijd voor zichzelf vrij maken; 
dat verdienen ze echt en dat hebben 
ze eigenlijk ook nodig om het vol 
te houden. Wij zien als taak van de 
vrijwilliger het op vaste tijden aanwe-
zig zijn bij de zieke of gehandicapte 
mens. Samen kunnen ze dan kleine 
activiteiten ondernemen zoals foto’s 
bekijken en de krant voorlezen. De 
mantelzorger heeft dan even tijd om 
te winkelen, een bezoek aan de kap-
per brengen en vrienden of familie te 
bezoeken. Wij zoeken vrijwilligers 

die één dagdeel per week hieraan mee 
willen werken, waarbij we wel stellen 
naar beide kanten dat het geen ver-
vanging is voor professionele zorg’.

Begeleiding en opleiding 
Lauk Spelberg hoopt dat mensen, 
ondanks werk, kinderen en eigen acti-
viteiten, ook tijd willen vrijmaken om 
anderen een grote dienst te bewijzen. 
In principe kan iedereen bezoekvrij-
williger worden. ‘We zoeken gemo-
tiveerde mensen die geduldig kunnen 
luisteren. Ook dienen zij de privacy 
van de hulpvragers te kunnen waar-
borgen en over normale sociale vaar-
digheden te bezchikken. Elke nieuwe 
bezoekvrijwilliger bieden wij een cur-
sus aan van drie dagdelen, waarin we 
de mensen enige bagage mee willen 
geven over specifieke en veelvoor-
komende ziektebeelden. Daarnaast is 
er tweemaal per jaar een bijeenkomst 
voor deskundigheidsbevordering en 
begeleiding en zijn er vijfmaal per 

jaar gezamenlijke bijeenkomsten met 
alle bezoekvrijwilligers. Als iemand 
zich aanmeldt houden we een intake-
gesprek en zoeken we vervolgens een 
goed passende hulpvrager. Vervol-
gens houden we een koppelingsge-
sprek en onderzoeken we of er een 
klik is tussen de bezoekvrijwilliger 
en de hulpvrager. Dan spreken we een 
proefperiode af, waarbij bij weder-
zijdse tevredenheid, het bezoek voor 
langere tijd structureel geboden kan 
worden’. 

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding 
over deze nieuwe voorziening kunnen 
zowel aspirant bezoekvrijwilligers als 
gehandicapten en zieken en mantel-
zorgers contact opnemen met Lauk 
Spelberg. Zij is bereikbaar op tele-
foonnummer 030 2203490 of 0346  
214161 of via de mail: l.spelberg@
swodebilt.nl

 De Vierklank 12 5 augustus 2009

Steunpunt Mantelzorg De Bilt
Vrijwilligers voor chronische zieken en gehandicapten gezocht

door Marijke Drieenhuizen

Steunpunt Mantelzorg De Bilt heeft al enige jaren een bezoekservice voor mensen met dementie. Dit najaar 
start het Steunpunt met een bezoekservice voor chronisch zieken en gehandicapten. Voor deze nieuwe dienst, 
die er naar streeft mantelzorgers een aantal uren te ontlasten, worden vrijwilligers gezocht. De bezoekservice 
wordt opgezet voor chronisch zieken en gehandicapten van alle leeftijden Vrijwilligers worden gezocht in alle 

kernen van de gemeente, voor een korte opleiding wordt gezorgd en er is voortdurende begeleiding. 

Lauk Spelberg is bereikbaar op telefoonnummer 030 2203490 of 0346  
214161 of via de mail: l.spelberg@swodebilt.nl

Een jaartje verder
Dan sta je uit de drukke stad ineens midden in de polder

door Kees Pijpers

Vorig jaar maakten we een verslag van een schoolbezoek aan de educatieve boerderij Fortzicht naast Fort 
Voordorp aan de Voordorpsedijk 35 Groenekan. De kinderen genoten en leerden

het boerenleven kennen. We zijn nog eens gaan kijken.

Wim Westeneng: ‘Er is maar één probleem en dat betreft de gesloten verkla-
ring van de weg en de ontheffing’.

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Nog 2 weken sparen voor een verrassingspakket

5,99
500 gram 7,49 

Kogelbiefstuk
met kruidenboter

ook lekker

op de BBQ

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
13-8

Woe.
12-8

Vrij.
14-8

9,95

Do.
6-8

Woe.
5-8

Vrij.
7-8

9,95

Provençaalse lamsschenkel
of

Zalmfilet met kruiden krieltjes
en zachte roomsaus

Vispotje met puree
of

Gestoofde sucadelapjes
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