
De meeste exposanten zijn al behoor-
lijk op leeftijd. Veel mensen komen 
na hun pensionering pas toe aan hun 
geheime passie: schilderen, sculptu-
ren maken, keramiek of fotografie. 
Wie dat al langer deed, heeft er dan 
pas eindelijk volop tijd voor en stort 
zich er helemaal op. De 73-jarige Jaap 
Schol uit Bilthoven bijvoorbeeld is al 
sinds zijn twintigste amateurschilder, 
maar kan zich de laatste jaren naar 
hartenlust aan de kunst wijden. ‘Ik 
doe het op cursus, maar ook thuis. 
Naast mijn andere hobby’s: reizen, 
fossielen zoeken, natuur en vogels.’ 

Vis
Schol staat bij een tafel vol kera-
miekschalen, die allemaal de vis als 
thema hebben. ‘Sinds ik met pensioen 
ben, volg ik cursussen bij De Werk-
schuit. Ik ben nu ook met keramiek 
aan de slag gegaan, dat was weer 
eens wat anders. We kregen een keer 
een opdracht om iets met een vis te 
maken. Dat sprak mij wel aan, ik heet 
niet voor niets Schol’, vertelt hij met 
een grote grijns. Het beviel hem zo 
goed, dat zijn thema het afgelopen 
jaar de vis werd. ‘Ik dacht: laat ik 
schalen maken met vismotieven. De 
ene keer maak ik de vis heel simpel, 
de andere keer heel gestileerd. Het 
gaat mij om het ontwerp, het aanzicht 
van de schaal. Ik zet mensen graag op 
het verkeerde been. Als ze horen dat 
je schalen maakt, denken ze aan een 
keurige symmetrische schaal, maar 

ik houd er juist van onregelmatig-
heid.’ De schalen zijn niet bij uitstek 
bedoeld voor visschotels: ‘Je mag 
erin gooien wat je wil, of dat nou 
appels of sinaasappels zijn.’ De scha-
len variëren ook van kleurintensiteit, 
sommige zijn in pasteltinten, andere 
in felle tinten. ‘Ik ga op mijn gevoel 
af. Ik schrijf ook nooit het nummer op 
van de kleuren die ik gebruikt heb.’

Kleurpotlood
Victor Schotanus, al 37 jaar leraar 
Kunst aan het Nieuwe Lyceum in 
Bilthoven, exposeert foto’s, die hij 
combineert met tekenen. ‘Ik maak 
er iets bij met kleurpotlood. Dat is 
toevallig zo ontstaan: iedereen heeft 
tegenwoordig hetzelfde probleem: je 
komt terug van vakantie met hon-
derden digitale foto’s. Ik had foto’s 
gemaakt bij de haven bij Oudeschild. 
Ik kwam op het idee om die daar waar 
de foto ophoudt door te tekenen. Ik 
ben dus niet gaan photoshoppen, wat 
veel mensen denken, maar ik heb iets 
aan de foto toegevoegd. Waarschijn-
lijk loopt het trouwens in werkelijk-
heid niet zo door.’ De foto’s dragen 
grappige titels als: Wensput, Uit de 

Band, Huwelijk, Mooie Dood en Tus-
sen de Mazen. ‘Mijn vrouw en ik 
hebben nog het meeste plezier gehad 
met er achteraf titels bij te bedenken.’ 

Kunst
Op het Nieuwe Lyceum kunnen de 
scholieren beeldende kunst in hun 
pakket kiezen en er ook examen in 
doen. ‘Dat zijn altijd heel gemoti-
veerde leerlingen,’ aldus Schotanus. 
Daarnaast zijn er leerlingen die nog 
niet zeker weten of ze de kunst in 
willen, geen ruimte voor beeldende 
kunst in hun vakkenpakket hebben of 
gewoon veel van kunst houden. ‘Voor 
hen hebben we de zogeheten Acade-
mieklas. Ze worden in de gelegenheid 
gesteld een map samen te stellen die 
ze voor de toelating op een kunstaca-
demie kunnen gebruiken.’ Schotanus 
is vast van plan de veertig jaar als 
docent bij het Nieuwe Lyceum vol te 
maken: ‘Ik vind het leuk om dit werk 
te doen.’

De expositie Kunst uit Eigen Provin-
cie is nog te bezichtigen op 5 en 6 
januari tussen 10.00 en 16.00 uur bij 
WVT, Talinglaan 10, Bilthoven.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Rechercheonderzoek wijst uit:

Oefening brandweer geen 
oorzaak brand Westbroek
Uit rechercheonderzoek is gebleken dat de oefening van het 

brandweerkorps Westbroek definitief niet de oorzaak kan zijn van 
de grote brand die eind november 2010 woedde in de schuur van een 

boerderij aan de Kerkdijk in Westbroek.

Er stond voor die avond een oefening van het korps Westbroek op het pro-
gramma. Het gerucht ging dat de brand zou zijn ontstaan door de oefening. 
Dat was vervelend voor de brandweervrijwilligers. Vanaf het begin leek het 
een bizarre samenloop van omstandigheden te zijn. Gelukkig kan de politie 
nu met zekerheid zeggen dat er geen enkele relatie is tussen de oefening en 
de brand. De gemeente wil hier nog eens benadrukken dat de brandweer 
Westbroek geen enkele blaam treft. Het gemeentebestuur heeft grote waar-
dering voor het korps Westbroek en andere brandweermensen die altijd 
klaarstaan voor de veiligheid van onze inwoners. [HvdB]

De resten van de schuur in Westbroek na de brand.

Kunst uit Eigen Provincie 
trekt veel publiek

door Lilian van Dijk

Het leuke aan Kunst uit Eigen Provincie is, dat het een laagdrempelige manier is om als beginnend 
kunstenaar je werk te kunnen exposeren. De expositie bij WVT biedt een leuke mix van (semi-)professioneel 

werk en amateurkunst. Op zondagmiddag 2 januari was het behoorlijk druk en er werd goed verkocht.

Kunst uit Eigen Provincie trok veel bezoekers, die geboeid naar kunstenaars 
luisterden die uitleg gaven over hun werk en ook kunstwerken aankochten die 
hen aanspraken.

Gelukkig nieuwjaar
De politie kan terugkijken op een redelijk rustig verlopen oud en nieuw. 
Zoals te doen gebruikelijk ging er in Westbroek weer rijdend materieel de 
fik in. Dit jaar waren het caravans. 

Op de Hessenweg in De Bilt vonden in totaal vier aanhoudingen plaats. 
Om 2.25 uur gooiden twee 17-jarige jongens uit Bilthoven vuurwerk naar 
de politie en werden daarvoor aangehouden. 
Rond 3.00 uur trok de politie nogmaals naar De Bilt samen met een 
honden-geleider. Groepen jongeren dreigden daar met elkaar op de vuist te 
gaan. Een 19- en een 21-jarige man uit De Bilt werden aangehouden voor 
belediging.

Filmfestival “Die Zauber� öte”
Jan Steenlaan 25, 3723 BT Bilthoven

vrijdag 14 jan. 19:00 uur

Kenneth Branagh: “Magic Flute”

zaterdag 15 jan. 19:00 uur

Ingmar Bergman: “Die Zauberflöte”

zondag 16 jan. 14:00 uur

lezing “Die Zauberflöte” dr Tjeu vd Berk

Kijk op  www.laatjeinspireren.nu

10 jaar 
Gemeente De Bilt

Een overzicht van de hoogtepunten 

op pagina 12 en 13



Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 8 januari oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwa-
gens gaan om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

Groenekan
Op zaterdag 8 januari 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.

Geboren
1 januari 2011

Marith
Dochter van

Henk & Jantine Westeneng
Vijverlaan 26
Groenekan
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Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel

(Wijkgemeente Oost/West)
9/1 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel (Boslaan 3)
9/1 • 09.00u - Ds. J.P. Ouwehand, Houten
9/1 • 18.30u - Ds. A.J. Kunz, Katwijk aan 

Zee

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
9/1 • 10.30u - Ds. G.A. de Vries, 

Amersfoort

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

9/1 • 10.00u - Dhr. W. de Jonge, Den Haag

R.K. Kerk O.L. Vrouw
9/1 • 10.00 en 11.30u - Pastor A. van den 

Boogaard en Mevrouw A. Velthuis

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

9/1 • 9.30 - Ds. G. Roorda (Zeist)
9/1 • 10.15 - Ds. J. de Wolf 

(Amandelboom)
9/1 • 16.30 - Ds. J. de Wolf (Immanuelkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
9/1 • 10.00u - Ds. G.J. Codée

9/1 • 19.00u - Ds. Joh. Van Holten, Wezep

Pr. Gem. Immanuelkerk
9/1 • 10.00u - Ds. M.C.E. Oskam-van Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk
9/1 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 

9/1 • 19.00u - Ds. P. Ousoren, 
Thema ‘De Naardense Bijbel’. 

R.K. St. Michaelkerk
9/1 • 10.00u - Eucharistieviering
9/1 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
9/1 • 10.00u - Dhr. F. Padhuis

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
9/1 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek

PKN - Herv. Kerk
9/1 • 10.00u - Ds. D.J.W. Kok, IJzendoorn

9/1 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer, Lage 
Vuursche

Herst. Herv. Kerk
9/1 • 10.30  en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

9/1 • 11.00 uur - Drs. G.M. Knepper, 
Leersum

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

9/1 • 10.00u - Ds. C. van Sliedregt, 
Nunspeet

9/1 • 18.30u - Ds. M. Baan, Nijkerk

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

9/1 • 9.30u - Drs. G.M. Knepper, Leersum

St. Maartenskerk
8/1 • 19.00u - Woord- en Communieviering. 

Lectoren
9/1 • 10.30u - Woord- en Communieviering. 

Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

9/1 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
9/1 • 10.00u - Ds. L.W. van der Sluijs, 

Nijkerkerveen
9/1 • 18.30u - Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk

Moniek van Mens
Joost Romeyn
24 uur bereikbaar
T 0343 51 62 13
M 06 53 27 09 38
www.aline.nl

afscheid waarin het 
leven weerklinkt

ALFINE uitvaart

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

“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

‘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 RadingOntmoetingsdienst

Op vrijdag 7 januari a.s. wordt er in de recreatieruimte van Dijckstate een 
ontmoetingsdienst gehouden. Mw. A.C. van Halsema is de voorganger in deze 
dienst welke met de piano begeleid wordt door Mw. H. Verweij. Na afloop is 
er nog gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
De dienst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn de deuren van de recre-
atiezaal open en bent u van harte welkom. Voor vervoersvragen kan contact 
worden opgenomen met Jan Grootendorst, tel.nr. 0346 212904.

Lezingencyclus Bodhisattva
Op dinsdag 11 januari 2011 om 20.00 (tot 22.00 uur) start Peter Schuh bij 
de Stichting Bodhisattva iIn de Noorderkerk aan de Laurillardlaan 6 te Bilt-
hoven een lezingencyclus met als thema: ‘Door Boeddhistische beschou-
wingen naar emotionele stabiliteit’. Deze cyclus bestaat uit zeven lezingen, 
eenmaal per veertien dagen. Informatie en/of aanmelden kan per e-mail:  
info@stichtingbodhisattva.eu of telefonisch 06-28373039 of 06-23826039

In dialoog
Op donderdag 13 januari 2011 wordt in de Schutsmantel, Gregoriuslaan 
35, te Bilthoven onder leiding van Mevrouw Dorien Quik een uitspraak 
van Boeddha Shakyamoeni en een uitspraak van Augustinus met elkaar in 
verband gebracht. In deze Dialoogavond betreft het de volgende uitspra-
ken: Boeddha zei: ‘De oorsprong van het lijden is dorst, die naar nieuwe 
geboorte voert.’ Augustinus zei: ‘God heeft zout in onze monden gelegd, 
opdat wij naar Hem zouden dorsten.’ Na een korte introductie wordt ‘in 
dialoog’ de beide uitspraken nader onderzocht. De avond is voor iedereen 
vrij toegankelijk en begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Voor 
verdere informatie: zie website www.stichtingbodhisattva.eu of e-mail naar 
info@stichtingbodhisattva.eu, of bel het secretariaat tel: 06 - 28373039/ 
06 - 23826039.

Fotoclub
Maandag 10 januari komen de 
leden van de fotoclub weer bijeen 
voor een gast aan tafel avond. Een 
aantal geselecteerde leden zal ieder 
een serie foto's laten zien wat ze 
in de afgelopen tijd gemaakt heb-
ben. De onderwerpen van de foto's 
zullen zeer uiteenlopend zijn. De 
bijeenkomst wordt gehouden in het 
H.F. Witte Centrum, Henri Dunant-
plein 4, De Bilt. De avond begint 
om 20.00 uur. Voor meer info op 
de website www.fotoclubbilthoven.
nl of 035 5771318 of 0346 213363.

Kring voor Wijsbegeerte ontmoet zichzelf
Op de bijeenkomst van de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psycho-
logie op 10 januari 2011 is ditmaal geen spreker uitgenodigd. De stuurgroep 
nodigt alle belangstellenden uit om te brainstormen over het thema van de 
lezingencyclus in 2011- 2012. 
In het zogenoemde ‘World Café gaan mensen op een zinvolle wijze met 
elkaar in gesprek. Deze bijzondere gespreksvorm is afkomstig uit de Verenig-
de Staten. In kleine groepen met een vaste gastheer of -vrouw maar met wis-
selende deelnemers krijgt iedereen de gelegenheid om te vertellen wat hem 
of haar bezighoudt of interesseert. De uitkomsten van de gesprekken vormen 
een handleiding voor de stuurgroep om het volgende jaarthema te bepalen.
Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie wordt georganiseerd in 
De Koperwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven op 10 januari 2011 van 20.00 tot 
22.00 uur. Losse kaarten aan de zaal kosten 8,50 euro

Gelukkig was ze lang bij ons.

Helder van geest, uitziend naar het einde,
is nieuwjaarsdag op 102-jarige leeftijd overleden

Trijntje de Bruijn - Hoogterp

 Loenen aan de Vecht, Utrecht,
 23 maart 1908 1 januari 2011

 Hilbrand en Mieke de Bruijn-Jessen
 Paul de Bruijn en Hilde Vervaat
 Netty en Wim Vriezen-de Bruijn
 Olke en Puschi de Bruijn-Hinzelmann

 Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Mariaplaats 33
3511 LL  Utrecht

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 6 januari om 
14.30 uur in aula 1 van crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 te 
Utrecht-Noord (Overvecht).

Na afl oop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van 
het crematorium.

Voor de vele hartverwarmende blijken van medeleven die wij na het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve man, onze vader,
opa en superopa

Adrianus Lam

mochten ontvangen, zeg ik u mede namens mijn kinderen hartelijk dank.
Het is voor ons een troost te ondervinden hoeveel meelevende familie en 
vrienden wij hebben

  Uit aller naam:
  G Lam-Groenesteijn

Teven wensen wij u een gezegend 2011 toe.

Westbroek, januari 2011



Aan het einde van een jaar een 
geschikt moment met een drietal van 
de docenten - Hans Bouma, Gert-Jan 
Codée en Marcel van der Zwan - eens 
terug te blikken. Hans Bouma: ‘Je 
mag eigenlijk wel zeggen, dat de cur-
sus geslaagd is. We hadden het idee 
afgekeken van Hilversum, waar ze 
in een lange cursus het hele boek De 
Bijbel voor dummies behandelen. Dat 
leek ons wat te veel van het goede en 
we besloten er acht avonden, dwars 
door de Bijbel, van te maken’.

Veel dummies
Bouma: ‘De belangstelling was over-
weldigend. Van te voren hadden we 
afgesproken dat er een minimum en 
een maximum gesteld moest wor-
den: in het ene geval zou de cursus 
niet doorgaan, in het andere zouden 
we overtallige mensen moeten wei-
geren. Dat laatste is ook gebeurd, 
vooral bij mensen die wel een ker-
kelijke achtergrond hebben’. Volgens 
Bouma viel de naam ‘dummies’ wel 
goed: ‘Meestal wel. Er was maar één 
meneer die opbelde met de klacht dat 
hij geen dummie genoemd wilde wor-
den. Die moet maar eens de parallel-
uitgave ‘Humor voor dummies’ gaan 
lezen…

School
De cursus werd bewust niet in een 
kerkelijk gebouw gehouden. De 
directie van de Julianaschool heeft 
cursisten en docenten hartelijk en 

gastvrij ontvangen. Er mocht gebruik 
worden gemaakt van hun beamer, er 
werd voor thee en koffie gezorgd en 
zelfs een leuk afscheid bereid op de 
laatste cursusavond. De vier theolo-
gen en de cursisten zijn de schoollei-
ding zeer erkentelijk. De deelnemers 
waren over bijna alles tevreden; dat 
bleek o.a. uit de geringe absentie: 
steeds was het lokaal bomvol. En dat 
bleek overduidelijk uit de enquête 
die er na afloop is gehouden. Daaruit 
kwam naar voren dat alle deelnemers 
dik tevreden waren.

Lesstof
Er werden drie avonden gewijd aan 
de Bijbel en aan het Oude Testament 
in het bijzonder, met een extra accent 
op de Psalmen. Er waren drie avon-
den gewijd aan het Nieuwe Testa-
ment: het leven van Jezus volgens de 
evangeliën, de reizen en brieven van 
de apostel Paulus en het moeilijke 
boek Openbaring van Johannes. Er 
werd tijd besteed aan een vergelijking 
van de drie godsdiensten van het boek 
(Jodendom, christendom en islam) en 
aan kunst en de Bijbel. De ondersteu-
ning met PowerPoint was vooral die 
laatste keer heel wezenlijk.

Op herhaling
Er is besloten de cursus te herhalen, 
maar nu voor kerkmensen. Ook bij 
hen zijn er nogal wat die best meer 
van de Bijbel willen weten. Maar 
voor dat publiek wordt de cursusin-

houd licht aangepast. En de bemen-
sing wordt gewijzigd: ds. Meeuse 
gaat volgend jaar met emeritaat en hij 
zal worden vervangen door ds. Gert-
Jan Codée van de Biltse Dorpskerk.
Bouma: ‘Het duurt nog even; er is 
nog geen inschrijving geopend. Maar 
we denken aan de tweede helft van 
2011, zo ongeveer eind augustus. 
Een plezierige bijkomstigheid is, dat 
wij cursusdocenten er ook wat aan 
hebben gehad. Het was een genoe-
gen tegenover die mensen te staan 
en te zien hoe ze opeens verbanden 
zagen. Ook de voorbereiding, hoeveel 
moeite die ook heeft gekost, was een 
plezier: je ziet het allemaal weer op 
een rijtje staan. En, zoals al eerder 
gezegd: de tevredenheid van onze 
‘klanten’ was de beste beloning. We 
zien uit naar de volgende cursus’. 

Westbroek
In Westbroek werd een ‘Oriëntatiecur-
sus Christelijk Geloof’ gepland met 
een soortgelijk doel als in Bilthoven. 
Deze cursus is namelijk gericht op 
mensen die weinig van het christen-
dom als godsdienst afweten. De opzet 
was om hiervoor op vier avonden in 
het Dorpshuis bij elkaar te komen. 
De initiatiefnemer was de Hervorm-
de Gemeente van Westbroek, maar 
helaas kon de cursus niet doorgaan 
wegens gebrek aan deelnemers. Ds. 
Marcel van der Zwan vertelt hier-
over: ‘Toch leeft binnen de kerkelijke 
gemeente het verlangen om zich nut-

tig te maken voor het gehele dorp. Er 
wordt nu dan ook nagedacht om hier-
aan op een andere manier invulling te 
geven. Zo zijn er initiatieven om een 
soort hulpdienst op te zetten, waarop 
bijvoorbeeld de ouderen uit het dorp 
een beroep kunnen doen, wanneer zij 
een auto nodig hebben. Bovendien 
wordt er nagedacht over een herha-
ling van de Marriage Course. Deze 
cursus wil inzicht geven hoe je kunt 
bouwen aan een goed huwelijk. Hij 
is ontwikkeld binnen een kerkelijke 
gemeente in Londen, juist vanuit de 
behoefte om een steentje bij te dragen 
aan het welzijn van de samenleving. 
De cursus is daardoor ook geschikt 
voor gehuwden die geen band met de 
kerk hebben’. 

De Bilt
De avond over Bijbel en Kunst was 
een succes. Veel mensen die aanwe-
zig waren op de eerste avond over dit 
onderwerp hadden wel oren naar een 

vervolg. Ds. Gert-Jan Codée: Samen 
met Gerrit van Esterik heb ik deze 
avond georganiseerd. Gerrit van Este-
rik , die zelf kunstschilder is, weet 
veel af van de kunstgeschiedenis. 
In combinatie met mijn theologische 
inbreng, was het een mooi geheel. 
Juist de combinatie tussen kunst- en 
kerkgeschiedenis, die maar zelden 
op elkaar betrokken wordt, maakte 
het tot een interessante avond. De 
eerste avond zijn we begonnen uit 
eigen interesse en bij wijze van expe-
riment. De avond ging over kunst in 
de Middeleeuwen, Renaissance en de 
periode van het opkomende calvinis-
me. Aan de hand van geprojecteerde 
schilderijen hebben we gekeken naar 
hoe mensen naar de Bijbel keken en 
wat dit ook te zeggen heeft over hun 
geloof. Er bleek genoeg belangstel-
ling te zijn om er een vervolg aan te 
geven. In de loop van het voorjaar 
hebben wij de bedoeling om een 
tweede cursusavond te gaan houden’.

advertentie
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Bijbelse cursussen op herhaling
door Henk van de Bunt

In de ogen van een enkeling waren het wellicht vreemde namen: ‘Bijbel voor dummies’, ‘Oriëntatiecursus 
Christelijk Geloof’ en ‘Bijbel en Kunst’. Toch werd er cursussen mee aangeduid. Gedurende een aantal 

avonden werd voor mensen die soms weinig of niets van de Bijbel afweten,
cursus gegeven door ‘Biltse’ theologen.

V.l.n.r. Hans Bouma, Marcel van der Zwan en Gert-Jan Codée.

Wensboom voor Demeter
De Nederlandse beroepsvereniging van Oncologieverpleegkundigen vierde 
in december 2010 haar 25 jarig bestaan en kreeg de boom bij gelegen-
heid van dit jubileum geschonken van de Nederlandse multidisciplinaire 
beroepsvereniging Gerionne die pleit voor volledig recht op oncologische 
zorg aan oudere patiënten.

Gerionne nodigde vervolgens de 
ongeveer 2000 congresbezoekers 
van 16 en 17 december jl. uit om 
een wens voor de zorg aan oncolo-
gie patiënten in de boom te hangen. 
Vervolgens heeft V&VN Oncolo-
gie deze wensen integraal doorge-
geven aan de zorg voor mensen 
die zorg krijgen in Demeter en is 
de boom met sponsoring van een 
farmaceutisch bedrijf naar Demeter 
gebracht waar die door Demeter 
tuinman Hein Wijnbergen op deze 
centrale plek is neergezet. Deze gift 
gaf Demeter de gelegenheid om de 
eigen gekochte boom met lichtjes 
voor de huiskamer aan de andere 
kant van het hospice neer te zetten. 
[HvdB]

Demeter kreeg deze 'wensboom' 
cadeau van de Nederlandse beroeps-
vereniging van Oncologieverpleeg-
kundigen (V&VN Oncologie).

Gezelligheid en 
regelmaat
zoals het vroeger was…

Dagverzorging Dijckstate
Voor informatie kunt u 

bellen met zorgregisseur 

Erna Knecht 0346 217300

Han IJssennagger (62) is twaalf jaar 
actief in de lokale politiek. Eerst was 
hij namens de VVD gemeenteraadslid 
en wethouder. Bij de gemeenteraads-
verkiezingen van maart vorig jaar 
kwam hij in de raad voor Bilts Belang. 
IJssennagger zit al sinds december 
2009 in een van de zogenaamde klas-
jes van de PVV, waaruit kandidaten 
geselecteerd worden. Daar heeft hij 
ook contact gehad met Geert Wilders. 
Hij omschrijft Wilders als een heel 
aardige, vriendelijke man. ‘Een heel 
ander beeld dan mensen hebben die 
hem alleen van de televisie kennen.’

Combinatie
Eind november 2010 kreeg Han IJs-
sennagger definitief te horen dat hij 
gekandideerd was als nummer twee 
op de statenlijst van de PVV. ‘We gaan 
binnen de fractie van Bilts Belang 
nog eens rustig praten of het fractie-
voorzitterschap in de gemeenteraad te 
combineren is met het lidmaatschap 
van Provinciale Staten. Wettelijk is 
het te combineren, maar of het in de 
praktijk kan, zal met name afhangen 
van het vergaderschema van raad en 
staten.’ Als hij echt kiezen moet kiest 

hij voor Provinciale Staten. ‘Bilts 
Belang heeft over de combinatie nog 
geen besluit genomen.’

Campagne
Als de PVV voldoende stemmen 
krijgt, zal de partij ongetwijfeld deel-
nemen aan de collegebesprekingen. 
IJssennagger sluit deelname aan het 
college van Gedeputeerde Staten niet 
uit. ‘Maar dan moeten we wel vol-
doende van ons programma in het 
collegeprogramma kunnen terugvin-
den.’ Als de fractie hem als kandi-
daat voor Gedeputeerde Staten naar 

voren schuift, zal hij dat zeker accep-
teren. ‘In onze campagne zal het 
PVV-dna duidelijk terugkomen. Dat 
betekent veiligheid, minder islam en 
meer zorg. We willen minder geld 
uitgeven, meer wegen aanleggen en 
zeker minder geld uitgeven aan linkse 
hobby’s als cultuursubsidies en eco-
ducten. Bij ons zal een ecoduct van 
21 miljoen er niet meer doorkomen.’

Eerste Kamer
Het programma van de PVV voor 
Provinciale Staten is klaar. De pre-
sentatie van de lijst stond gepland op 
10 januari, maar tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de provincie is de 
lijst al uitgelekt. In een serie pro-
gramma’s die RTV Utrecht wijdt aan 
alle deelnemende partijen komt de 
PVV maandag 10 januari om 18.00 
uur als eerste aan de beurt. IJssennag-
ger verwacht dat de landelijke partij 
sterk zal inzetten op het belang van 
Provinciale Staten in verband met de 
samenstelling van de Eerste Kamer. 
Krijgt het kabinet toekomst of niet. 
‘Natuurlijk voeren we campagne voor 
de Utrechtse Provinciale Staten en 
nemen we deel aan de debatten.’

Han IJssennagger tweede op PVV-lijst
door Guus Geebel

Bij de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart is gemeenteraadslid Han IJssennagger nummer twee op de 
lijst van de PVV. IJssennagger is fractievoorzitter van Bilts Belang in de gemeenteraad van De Bilt. Hij kan 

nu nog niet aangeven of deze functie met het lidmaatschap van Provinciale Staten te combineren valt.

Han IJssennagger wil minder geld 
uitgeven aan linkse hobby’s. 



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

1 KG. 6.98

1 KG. 9.98

1 KG. 9.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 januari
t/m woensdag 12 januari

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

  DONDERDAG

3 x 100
gram 3.98

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief
Boerenham
Fricandeau

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Sellerysalade
Filet Americain
Eiersalade

3 x 100
gram 3.49

Riblappen 

 Hacheevlees 

Speklapjes

STOMPETOREN  
JONG BELEGEN 

500
gram 4.75

Shoarma

1 KG 6.98

  EXTRA DONDERDAG-AANBIEDING

GEITENKAAS OUD 
(ARINA)

500
gram 4.98

op = op!

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.70

(minimaal 10 soor
ten) 3 biefstukjes

4 schnitzels

8 hamburgers

6.-

6.-
6.-

Wij 

wensen u 

een gelukkig 

nieuwjaar

De allerbeste

Perssinaasappels
2 kilo

OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

1,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Mooie

Komkommer
nu

Vers gesneden

Snijboontjes ____ 400 GRAM  1,69

Vers gesneden

Ananas _____________VOLLE BAK  0,99

Pasta-kip
MET PADDESTOELEN __________ 100 GRAM  0,89

0,69

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 10 JANUARI, DINSDAG 11 JANUARI 

EN WOENSDAG  12 JANUARI

• Stamppotten

7 SOORTEN ______________ 100 GRAM 0,60

• Canaloni

2 SOORTEN, OOK VEGATARISCH __ 100 GRAM 1,25

• Kip roerbak         LEKKER LIGHT!

MET RIJST _______________ 100 GRAM 0,99

Alle 50 soorten

Tomaten _______ NU 500 GRAM  1,98

Mooie

Kiwi’s _______________ 500 GRAM  0,99

Van het huis

Roerbak
400 gram

1,39

Alle stamppotten - O.a. hutspot, 
zuurkool en boerenkool

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

Nieuw!



Op basis van besluiten van de voor-
malige gemeente Maartensdijk, ver-
leent de gemeente De Bilt jaarlijks 
een 'waarderingssubsidie' (actueel 
876 euro) aan de Rijwielpadenver-
eniging. De waarderingssubsidie 
betreft geen onderhoudsbijdrage. De 
provincie Utrecht verleende tot 31 
december 2009 een onderhoudsbij-
drage van laatstelijk 31.000 euro aan 
de Rijwielpadenvereniging. De pro-
vincie heeft die financiële ondersteu-
ning stopgezet omdat zij van mening 

is dat het onderhoud van recreatieve 
fietspaden thuishoort bij een recrea-
tieschap. De Rijwielpadenvereniging 
meent dat de Utrechtse gemeenten die 
fietspaden van de vereniging op hun 
grondgebied hebben, de financiële 
gevolgen van het stopzetten van de 
provinciale onderhoudsbijdrage moe-
ten dragen. 

Gevraagd
De Rijwielpadenvereniging heeft 
daarom met ingang van 2010 een 

jaarlijkse financiële bijdrage voor 
het onderhoud gevraagd van 10.739 
euro. Van belang is dat de gemeenten 
Baarn en Soest niet deelnemen in 
een recreatieschap, maar wel bereid 
zijn om de onderhoudskosten van de 
recreatieve fietspaden met ingang van 
2010 voor hun rekening te nemen. 
De gemeente De Bilt heeft het onder-
houd van de recreatieve fietspaden 
in deze gemeente met ingang van 
2011 overgedragen aan het recreatie-
schap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en 
Kromme Rijngebied. Voor het jaar 
2010 zijn de onderhoudskosten een-
malig vergoed aan de Rijwielpaden-
vereniging, mede dankzij een over-
bruggingsbijdrage van 9.863 euro van 
de provincie Utrecht aan de gemeente 
De Bilt.

Al vroeg leerde Anne-Marie discus-
siëren. ‘Dat kwam door mijn moeder. 
Haar vader, Willem van Eijck, was 
journalist bij het katholieke dagblad 
De Tijd geweest. Gesprekken over 
allerlei maatschappelijke en politie-
ke onderwerpen waren bij ons heel 
gewoon.’ Moeder Mineur blijkt een 
geëmancipeerde vrouw. ‘Toen wij 
ouder werden ging zij zich maat-
schappelijk ontplooien. Zo ging ze 
bijvoorbeeld in het bestuur van het 
plaatselijk ziekenhuis zitten.’ 

Taal
Waar veel gediscussieerd wordt is 
taal erg belangrijk. Taal blijkt een 
rode draad in het leven van Anne-
Marie. In het katholieke plattelands-
dorp Heesch viel het intellectuele 
gezin Mineur een tikkeltje uit de 
toon. ‘Ik voelde me toen echt een 
buitenbeentje’. Het keurig opgevoede 
tienermeisje sprak bovendien uiterst 
beschaafd Nederlands en kreeg niet 
zo makkelijk contact met haar leef-
tijdgenoten. ‘De kinderen in ons dorp 
vonden mij maar raar. Waarom praat 
je niet zoals wij? Doe eens normaal!’ 
Als Anne-Marie eens een vriendje 
meenam naar huis kwam dat verschil 
nog eens extra naar voren. ‘Bij ons 
pakte iedereen na de koffie een boek 
en ging zitten lezen. Zoiets hadden ze 
nog nooit meegemaakt.’

Links
De Mineuren waren maatschappelijk 
bewust, maar niet echt links. Voor 
Anne-Marie veranderde dat toen ze 
op het Titus Brandsma Lyceum in 
Oss les kreeg van Paul Offermans. 
De geschiedenisleraar, die twintig 
jaar eerder Jan Marijnissen op het 
spoor van de toen ‘Socialistiese Par-
tij’ had gezet, liet ook Anne-Marie 
niet onberoerd. ‘Paul was toen vijftig. 
Zijn jaren ’70 idealisme botste met 
de punkgeneratie van de jaren tach-
tig. Toch wist hij bij mij een links 
bewustzijn op te roepen. Vanaf dat 
moment heb ik altijd links gestemd.’ 
Toen Anne-Marie in 1986 voor de 
eerste keer mocht stemmen ging haar 
stem naar de…PSP.
Na haar eindexamen VWO ging 
Anne-Marie in Utrecht Algemene 
Letteren studeren. Die keuze lag voor 
de hand. In haar opvoeding had taal 
immers zo’n belangrijke rol gespeeld. 

Student
Echter, op het persoonlijke vlak bleek 
de overgang van Heesch naar het 
Utrechtse studentenmilieu minstens 
zo belangrijk. ‘Voor het eerst werd 
ik geaccepteerd zoals ik was.’ In de 
omgeving van gelijkgestemden brok-
kelde de muur, die ze had opgetrok-
ken om zich te beschermen tegen de 
afwijzende houding van haar vroege-

re dorpsgenoten, langzaam af. Anne-
Marie ontdooide. ‘Ik ontdekte voor 
het eerst dat er naar me geluisterd 
werd. Dat ik ook iets te melden had. 
Ik mocht er zijn.’ Juist omdat zij zich-
zelf steeds meer geaccepteerd voelde, 
kon Anne-Marie zich steeds meer 
openstellen voor anderen. Een wereld 
ging voor haar open. In de jaren die 
volgden zou Anne-Marie congressen 
organiseren en veel buitenlandse rei-
zen maken. In de wereld van inter-
nationale taalwetenschappers viel ze 
steeds meer op. Haar leidinggevende 
en organisatorische eigenschappen 
kwamen tot bloei. In Boston (VS) 
zou ze enkele maanden verblijven en 
ze woonde zelfs 4 jaar in het Duitse 
Saarbrücken. Het lag voor de hand 
dat Anne-Marie een proefschrift zou 
schrijven. Maar de eenzaamheid brak 
haar op, en het proefschrift zou nooit 
afkomen.

Partner
Na de eeuwwisseling brak Anne-
Marie met haar toenmalige partner en 
belandde zij in De Bilt. Het Fortuyn-
tijdperk brak aan. ‘Ik voelde dat ik 
keuzes moest maken. De maatschap-
pij kwam, zowel links als rechts, in 
beweging.’ Rond 2003 kwam ze in 
contact met de gedreven voorzitter 
van de SP afdeling in De Bilt, Harry 
Sangers. ‘Harry heeft in het leven 

veel kunnen bereiken, omdat er men-
sen waren die hem kansen gaven. Zo 
heeft hij mij ook een kans gegeven.’ 
Sangers zag direct wat in deze intel-
ligente, energieke en sociaal bewogen 
vrouw. ‘Ik was nog maar één dag lid 
van de SP, of hij sleepte mij al mee 
naar een regioconferentie van die 
partij.’ 

Steuntje
Ooit zelf een buitenbeentje voelt 
Anne-Marie zich meer dan ooit 
betrokken bij het lot van mensen 
die een steuntje in de rug nodig heb-
ben. Haar raadslidmaatschap in De 
Bilt combineert ze met het bestuurs-
lidmaatschap van BIGA (sociale 
werkvoorziening) en de functie van 
fractiemedewerker bij de provinciale 
SP-fractie. Nu heeft de partij haar 
gevraagd om provinciaal lijsttrekker 
te worden. Een gouden greep! Met 
haar aangeboren denkvermogen, soci-
ale bewogenheid en werklust is Anne-
Marie Mineur bij uitstek geschikt 
om het bureaucratische provinciale 
bestuurdersbastion te lijf te gaan. Zelf 
zegt ze het zo: ‘Mijn leven werd pas 
echt leuk toen ik actief werd in de 
politiek. Ik vind het een uitdaging om 
een echte volksvertegenwoordiger te 
zijn en dus goed te weten wat er 
speelt en wat er leeft onder de men-
sen. In mijn vier jaar als raadslid heb 
ik steeds mijn best gedaan om met de 
mensen samen te op te trekken. Zo 
hebben we de komst van een golfbaan 

in Maartensdijk tegen gehouden, heb-
ben we de gezondheidsgevolgen van 
de verbreding van de A27 hoog op 
de agenda gekregen, en knokken we 
nog steeds tegen de komst van een 
gated community in De Bilt. Bij al 
die voorbeelden zie je ook dat de 
gemeentelijke en de provinciale poli-
tiek elkaar aanvullen. Zien hoe men-
sen steeds meer zelf de touwtjes in 
handen nemen bij de inrichting van 
hun leefomgeving, dat vind ik het 
mooiste wat er is. Daar draag ik graag 
aan bij.’
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Van buitenbeentje tot lijsttrekker
Bilts gemeenteraadslid Anne-Marie Mineur (43) is SP-lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor de 

Provinciale Staten in Utrecht. Geboren in het Brabantse Oss, bracht zij haar tienerjaren
door in het nabijgelegen Heesch. Haar vader, een onderwijzerszoon, werkte zich op

van artsenbezoeker tot bedrijfsjurist.

Bilts gemeenteraadslid Anne-Marie 
Mineur (43) is SP-lijsttrekker bij 
de komende verkiezingen voor de 
Provinciale Staten in Utrecht. (foto 
Karen Veldkamp)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Van harte ondersteun ik het pleidooi van mevrouw Charlotte Coenen-Grilk 
uit Bilthoven om de gemeentepagina’s van Biltbuis voortaan volledig in De 
Vierklank te plaatsen. Ik lees De Vierklank al sinds een groot aantal jaren. 
Zelfs in de tijd, toen die nog niet in De Bilt en Bilthoven verscheen, haalde 
ik de krant iedere week in Maartensdijk op. Continu slaagt De Vierklank 
er namelijk in op een voortreffelijke manier een zeer leesbaar huis-aan-
huisblad te laten verschijnen

Daar kan het andere huis- aan huisblad dat in De Bilt en Bilthoven ver-
schijnt niet aan tippen, want zoals het geval is bij alle huis-aan huisbladen 
van de Wegenergroep is het een eenheidsworst met als enig doel zoveel 
mogelijk verdienen aan advertentie-inkomsten en zo weinig mogelijk uitge-
ven aan redactionele artikelen. Dat alles ten faveure van de Mecom Groep 
PLC te Londen, die 87 % van de aandelen van Wegener bezit.

Ik weet niet om welke redenen de politiek in de gemeente destijds de Bilt-
buis aan de Wegenergroep heeft gegund, maar het is gewoon een verkeerde 
beslissing geweest. Het is de hoogste tijd om de Biltbuis te gunnen aan 
een echte dorpskrant, waarvoor hardwerkende dorpelingen zich zo voor 
inzetten. Dat lijkt mij beter dan een investeringsmaatschappij in Londen te 
spekken. Het zou de politiek sieren als men dat ook inziet.

Eric Immikhuizen, Bilthoven.

Naschrift van de redactie:
De ‘dat wil ik effe kwijt’ van Chartlotte Coenen-Grilk heeft nog veel meer 
reacties opgeleverd die we niet allemaal gaan publiceren, maar waar we 
wel heel blij mee zijn. Het is voor ons heel fijn om te horen dat De Vierklank 
zo gewaardeerd wordt en een extra stimulans om op de ingeslagen weg door 
te gaan. 

Onderhoud recreatieve fietspaden overgedragen 
aan Recreatieschap

De Rijwielpadenvereniging Gooi- en Eemland beheert en onderhoudt sinds jaar en dag recreatieve fietspaden 
in de provincies Noord-Holland en Utrecht. 6,9 kilometer van die paden ligt in de kernen Maartensdijk en 

Hollandsche Rading. De overige paden liggen in Baarn (15,6 kilometer) en Soest (2,3 kilometer). 

Het onderhoud van de rijwielpaden aan de Zwarteweg, de Hollandsche Sloot, 
het Loosdrechts Spoor/Karnemelksweg, De Eikensteeg c.q. Koudelaan, de 
Karnemelksweg en de Lage Vuurscheweg/Kloosterlaan is door de gemeente 
De Bilt m.i.v. 2011 overgedragen aan het recreatieschap Utrechtse Heuvel-
rug, Vallei- en Kromme Rijngebied.

Koudelaan richting Eikensteeg. 
Onderaan een bordje G+Є duidt op 
Rijwielpadenvereniging Gooi- en 
Eemland. [foto Henk van de Bunt]

advertentie

Schilderen in het Koetshuis op landgoed Eyckenstein,
Maartensdijk (naast de Mauritshoeve)

Op dinsdag 18 januari begint de 
volgende cyclus van 10 lessen voor 
beginners en gevorderden. 

Individuele begeleiding. 
Keuze uit middag of avond.

Info bij Hanneke Vermeulen
Tel: 0346 212 630 of 0652 161 981
E-mail : info@topworkshops.nl































































































C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 



 De Vierklank 7 5 januari 2011

Ons land heeft heel veel kleine maar 
interessante musea die aandacht 
schenken aan deze aspecten van onze 
geschiedenis. Nog een verschil: het 
ene museum wordt met behulp van 
grote sommen gemeenschapsgeld in 
stand gehouden, het andere moet het 
vooral hebben van vrijwillige bijdra-
gen en de inzet van veel vrijwilligers. 
Een voorbeeld van de laatste catego-
rie is het Nationaal Likeur- en Fris-
drankmuseum Isidorus Jonkers aan 
de Varkensmarkt in Hilvarenbeek.

Gevestigd in een voormalige school 
kan men hier de geschiedenis aan-
schouwen (en daarbij ook nog eens 
proeven!) van likeur en frisdrank. Die 
combinatie lijkt wat vreemd maar tij-
dens de rondleiding door het museum 
leren we dat beide dranken bestaan 
uit water, suiker en aroma’s. Het grote 
verschil zit hem in de alcohol die wel 
in likeur maar niet in frisdrank zit. Of 
zoals ze het in het museum zeggen: 
frisdrank is alcoholvrije likeur.

Enthousiaste vrijwilligers
De rondleidingen worden gegeven 
door enthousiaste vrijwilligers. Aan 

de hand van heel veel tentoongestelde 
apparaten en machines leren we hoe 
likeur en frisdrank worden gemaakt. 
De collectie flessen is ook enorm. 
Vooral de tentoongestelde frisdrank 
flessen hebben een hoog nostalgie-
gehalte. We zien de flessen van fris-
drankmerken uit onze jeugd waaron-
der alle variaties van de Coca Cola 
fles. Coca Cola wordt wel de moeder 
van alle frisdranken genoemd. Fles-
sen van al lang vergeten merken zien 
we zoals Joy, Perl, Victoria, Riedel 
en niet te vergeten de beruchte Exo-
tafles. 

Uitgebreid assortiment
Over de vervaardiging van likeur is 
veel te vertellen. Er zijn onnoeme-
lijk veel merken, smaken en soorten. 
Likeur is eigenlijk een drank die op 
dit moment toch niet zo heel populair 
meer is. Bij de meeste mensen roept 
het associaties op met begrippen als 

zoet, laf, kleverig en saai op. In het 
winkeltje wat bij het museum hoort 
zijn echter heel veel soorten te koop. 
Ze worden voor een gedeelte in eigen 
beheer gemaakt maar dat gebeurt niet 
in het museum. Een uitgebreide serie 
ouderwetse Hollandse likeuren is er 
te koop met merkwaardige en soms 
ondeugende namen. Wat te denken 

bij likeurnamen als ‘Hoe langer hoe 
liever’,’Hempje licht op’, ‘Naveltje 
bloot’, ‘Pruimpje prik in’, ‘Hansje in 

de kelder’, ‘Eau de ma tante’ om er 
een paar te noemen. Ze zijn allemaal 
te zien (en te koop) in het museum. 
Aan het einde bestaat de mogelijk-
heid om aan een proeverij in het 
gezellig ingerichte proeflokaal deel te 
nemen. In kleine glaasjes worden ver-
schillende soorten likeur geserveerd. 

Brabantse gemoedelijkheid
De gastheer is hier een gezellige 
Tilburgse kastelein in ruste. Nadat 
de proeverij is afgelopen laat hij 
graag nog wat extra smaakjes proe-
ven. Hij is daarbij niet karig. Bra-
bantse gemoedelijkheid troef. Echt 
een kastelein waar bij je je in goede 
handen weet. Gelukkig zijn de glaas-
jes slechts van een groot formaat 
vingerhoed. Want we merken toch dat 
met het serieus bestuderen en proeven 
van al die verschillende likeuren het 
hoofd wat lichter wordt. Erg leuk om 
zo’n bezoek met een groep familie of 
vrienden te doen. 

Uw verslaggever heeft in ieder geval 
nog nooit een bezoek aan een muse-
um afgesloten in zo’n tevreden en 
vrolijke stemming en daarbij toch het 
gevoel veel opgestoken te hebben. 
Meer over het Likeur- en Frismuseum 
en de mogelijkheden om het te bezoe-
ken op www.likeur-frismuseum.nl.

Het Nationaal Likeurmuseum: 
weer eens wat anders

door Martijn Nekkers

De tijd tussen Kerst en Oud en Nieuw leent zich uitstekend voor een bezoek aan een museum. 
Daarbij hoeven we dan niet meteen aan de allerhoogste regionen van kunst en cultuur te denken, 
hoewel daar natuurlijk ook niets mis mee is. De één bekijkt nu eenmaal graag de meesterwerken

van klassieke oude meesters, de ander verdiept zich liever op oude zaken die te maken hebben 
met het alledaagse leven uit ons verleden. 

Rondleiding in het Likeur- en Frismuseum in Hilvarenbeek.

Er zijn veel oude apparaten te zien in het Likeur- en Frismuseum in Hilvarenbeek.

Het museum heeft een grote collectie oude flessen.

Oud & Nieuw Feest 
groot succes!

Het jaarlijkse Oud & Nieuw Feest wat plaats vond in de 
nieuwjaarsnacht in SojoS Maartensdijk was een groot succes. 
De organisatie van het feest kijkt terug op een geweldig feest!

Ruim 250 bezoekers wisten in de nieuwjaarsnacht de weg te vinden naar 
SojoS, waar ze helemaal uit hun dak zijn gegaan op lekkere house, apres-
ski en andere feestmuziek. De organisatie bedankt alle bezoekers en vrij-
willigers voor de onvergetelijke nacht.

De foto’s van het feest zijn terug te vinden op de Hyves pagina 
www.x-events.hyves.nl.

Oudjaar in Dijckstate
Zo’n 50 personen waren afgekomen op de Oudejaarsviering 2010 in Dijck-
state die door Wout van den Brink en Wil Otter - Booij was georganiseerd 
voor ouderen uit Dijckstate en Toutenburg alsmede andere geïnteresseer-
den. Coby en Gijs de Heer fungeerden als trouwe helpers. Naast allerlei 
spelletjes (klaverjassen, sjoelbak e.d.) was er grote belangstelling voor het 
bingoën. Er werd koffie en thee geserveerd en de oliebollen en appelflappen 
ontbraken uiteraard ook niet. [HvdB]

De prijzentafel bij het bingoën was goed gevuld dankzij de vele schenkingen.

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 7 januari kunt u weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent u 
van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen kost 
3 euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Ook voor geboorte-* en trouwkaarten
*incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl
Parel Promotie

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



Adverteren in
De Vierklank!

Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

De Senioren REISCLUB 55+
Maartensdijk - De Bilt e.o.

wenst u allen een gezegend en gezond 2011
Wij zien u graag weer op een van onze reisjes.

Nieuwjaarskoffi e ochtend
Zaterdag a.s. 8 januari in Dijckstate 

welkom tussen 10.00 uur - 12.00 uur
u kunt dan het nieuwe programma afhalen en

ook uw donatie voldoen voor 2011.
Tevens bespreken wij dan het nieuwe reisprogramma

en alvast een voorboeking doen. 
Voor info over de reisclub 55+

belt u 0346-212288 - www. reisclub55plus.nl
e.mail broekhu2@xs4all.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
407 SW 1.6 16V HDIF, `05, ZILV GRIJS MET, 97.000 KM, ABS, CRUISE C, ER, CV, 
SB, RAD/CD, TREKH, CLIMATE C, REGENS, .................................................................  €. 12.950,-

PEUGEOT & VOLVO
206 2.0 GTI, `99, 110.000 KM, GRIS ICELAND, ER, CV, SB, CLIMATE C, RAD/CD,........  €. 3.950,-
206 SW 1.6 16V QUICKSILV, `06, 99.000 KM, ZILV GRIJS, ABS, AIRCO, RAD/CD, 
MLV, ESP, ER, CV, SB, LMV, ...........................................................................................  €. 8.500,-
207 1.4 5DRS, `08, 42.000 KM, D GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, RAD/CD, 
CRUISE C, AIRBAGS, .....................................................................................................  €. 12.500,- 
308 X-LINE 1.6 16V HDIF, `08, 86.000 KM, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, 
RAD/CD, CRUISE C, AIRBAGS, FABRIEKS GARANTIE, .................................................  €. 12.500,-
406 2.0 16V AUT COUPE, `01, 160.000 KM, CLIMATE C, LEDER INT, RAD/CD, ER, 
CV, SB, ABS, LMV, ESP, RAD/CD, ...................................................................................  €. 6.950,-   
607 2.7 V6 HDI AUT, `05, 175.000 KM, ZWART MET, BRUIN LEDER, RAD/CD/NAV, 
CRUISE C, CLIMATE C, LMV, REGENS, PARKEERS, ER, CV, SB, .................................  €. 13.950,- 
BOXER 2, 0 HDI DUBB CAB, `05, 125.000 KM, WIT, ER, CV, SB, ESP, TREKH, 
LADDER, IMPERIAL, PRIJS EXCL BTW .........................................................................  €. 6.250,-
VOLVO S 60 2.4 COMFORT LINE 5CIL, `01, 183.000 KM, BLAUW MET, 
183.000 KM, HALF LEDER, CRUISE C, CLIMATE C, LMV, RAD/CD, ESP, ABS, .............  €. 6.250,-
VOLVO V70’04 2.4 D5 MOMENTUM, 90..000 KM ER, HALF LEDER, CLIMA CRUISE, 
ESP, ABS, LMV, VOLVO AUDIO ETC................................................................................  €. 19.500,-

CITROËN & RENAULT 
CITROËN C1 1.0 12V 5DRS, `10, 4400KM, ZILV GRIJS MET, SB, RAD/CD, AIRB, ..........  €. 7.950,-
CITROËN C3 1.6 AUT.’06, GRIJS MET, 29.793 KM, CRUISE C, CLIMA C, AIRBAGS, 
ER, CV, SB ......................................................................................................................  €. 10.750,-
CITROËN C4 GRAND PICASSO 1.8 16V 7PERS, `07, 106.000 KM, BRUIN MET, ER,
 CV, SB, CLIMATE C, CRUISE C, TREKH, ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, CAR KIT, ......  €. 14.950,-
CITROËN BERLINGO MULTISPACE 1.6 16V, `03, 186.000 KM, ZILV GRIJS MET, 
AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, MLV, PANORAMADAK, SCHUIFDEUR, ............................  €. 5.500,-
RENAULT CLIO 1.4 16V AUT, `02, 81.000 KM, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 
RAD/CD, ABS, .................................................................................................................  €. 5.950,-
MINI ONE, `03, ZILV GRIJS, 123.000 KM, AIRCO, LMV, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, ......  €. 10.700,-

BUDGET CARS
FIAT PANDA, `99, D ROOD, 60.000 KM, APK T/M JULI 2011, ..........................................  €. 990,-
PEUGEOT 605 SLI 2.0 16V, `97, D BLAUW MET, AIRCO, ABS,ER,CV,SB, ......................  €. 2.750,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Deze maand in onze 
Lancaster schoonheidssalon:

 
Bij een Basic Treatment van

45 minuten gratis een 
oogmassage van 10 minuten.

 
Speciaal voor de Tieners:

Bij Intensieve Purifying 
Treatment betaal je voor 4 

behandelingen en je krijgt er 5.
 

Let op uw brievenbus
Deze week ontvangt u de Dio

zak met recht op 20% korting.

 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.

Tulpen  bos 4,95

Alstroemeria  bos 4,95

Pot narcis / crocus 

 3 voor 5,-

Geurige pothyacinten
 

2 voor 5,-

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

Knippen voor dames,
heren en kinderen

 * Curlsys
 * Folie & vlaks-kleuringen
 * kleurproblemen
 * Bruid & bruidegom
 * Make-up, epileren
 * Kinderknipstoel: BRUM

Bekijk ook eens nieuwe haarmode in onze
fotogallery op: www.hairdesque.nl

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

Dolderseweg 95 in Den Dolder, Tel.: 030 - 229 43 29

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

Ruwe bolster
boordevol vezels

nu € 1,95
(normaal € 2,35)

Appelstrudel

nu € 4,95
(normaal € 5,50)

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

service voor ondernemers

 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

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Kapper Hans is weer plat 
geknuffeld bij Sojos.

Wil je over je kater praten
bel 212455.



Boudewijn
Na wat informeren en snuffelen in 
oude familiealbums bleek dat er in 
de winter van 1964-1965 een schaap-
herder met zijn kudde vanaf de Zuid-
Hollandse eilanden langs de Vecht via 
Maarssen naar Westbroek is gelopen. 
Vanuit Westbroek is hij naar Maar-
tensdijk gegaan. De schaapherder 
heette Boudewijn Culian. Hij kwam 
met zijn kudde uit Dirksland, een 
dorpje op het Zuid-Hollandse eiland 
Goeree Overflakkee. Onderweg liet 
hij de schapen op braak liggende 
weilanden grazen waarop tracé’s voor 
toekomstige snelwegen waren uitge-
zet. Na een verblijf in Maarssen en 
Westbroek is hij met zijn schapen 
naar Maartensdijk getrokken. In de 
herfst van 1964 klopte Boudewijn 
Culian met zijn kudde van ongeveer 
30 schapen aan bij Gerrit Hogenhout 
op de Francijntjeshoeve aan de Mid-
denweg 22 in de Bethunenpolder te 
Maarssen. De oude boer vond het 
prachtig en verleende Boudewijn en 
de schapen onderdak op de boerderij.

Kinderliedjes
Na 14 dagen vertrok hij uit de Bethu-
nenpolder en ging richting West-
broek. Begin november kwam hij bij 
de familie Hogenhout in de boerderij 
Vredenrust aan de Kerkdijk 24 in 
Westbroek. De schapen gingen het 
land achter de boerderij op. Bou-
dewijn wilde niet in huis komen. 
Hij was het liefst bij zijn schapen. 
Hij sliep meestal in het varkenshok. 
Voordat hij ging slapen drapeerde 
Boudewijn een paar zakdoeken op het 
stro als hoofdkussen. Boudewijn ging 
op een dag met de nieuwe fiets van 
mevr. Hogenhout door het land even 
bij zijn schapen kijken. De schapen 
liepen helemaal achter op het land 
tegen de Graaf Floris de Vijfdeweg 
aan. Toen hij terugkwam was de fiets 
van mevr. Hogenhout goed ingere-
den. Voor de kinderen in Westbroek 
was de schaapherder een welkome 
afwisseling. Soms zat hij op een baal 
stro in het varkenshok en zong met de 
kinderen oude liedjes.

Lotje
Ruim voor de kerst nam Boudewijn 
afscheid van de fam. Hogenhout. Hij 
liep met de kudde via de Kerkdijk, dr. 
Welfferweg en Achterweteringseweg 
richting Maartensdijk. Halverwege de 
dr. Welfferweg pauzeerde hij even 
met de beesten op het scharrellaantje 
tussen het schildersbedrijf van De 
Graaf en de oude burgemeesterswo-
ning ter hoogte van de dr. Welffer-
weg 74 en 78. Ruth van der Heide 
trof hem even later met de schapen 
op de Bantamlaan te Maartensdijk. 
Boudewijn vertelde dat hij vanuit 
Westbroek was komen lopen, maar 
de hondenriem bij de fam. Hogenhout 
had laten liggen. Die avond is Ruth de 
riem nog met de auto in Westbroek 

gaan halen. Boudewijn verbleef ruim 
10 weken op de boerderij De Nieuwe 
Bantam aan de Dorpsweg 224 van de 

fam. van der Heide. Ook bij van der 
Heide wilde hij niet in huis komen. 
De schapen verbleven soms ‘s nachts 
in een varkenshok. Boudewijn sliep 
meestal in de paardenstal. 

Tijdens de kerstnacht wilde hij vol-
gens de traditie bij de schapen in de 
open lucht slapen. Het was erg koud 
die nacht. Ruth van der Heide heeft 
toen een oude bestelauto met stro bij 
de schapen gezet waarin Boudewijn 
kon slapen. Zijn hond Lotje hielp hem 
met het in het gareel houden van de 
kudde. Wanneer een koe had gekalfd, 
was de nageboorte een lekkernij voor 
Lotje. Bij de fam Hogenhout in West-
broek had de hond gejongd. Boude-

wijn droeg het jonge beestje meestal 
in de binnenzak van zijn grote zwarte 
jas.

Ziekenbezoek 
Boudewijn raakte bekend in de omge-
ving van de Bantamlaan. Bij kruide-
nier Vink haalde hij soms tabak op 
rekening van Ruth van der Heide. 
Toen Mientje van der Heide een tijdje 
in ziekenhuis Berg en Bosch verbleef, 
leende Boudewijn nette kleren bij 
Kees van Woudenberg om haar op 
te kunnen zoeken. Na zijn verblijf in 
Maartensdijk is hij met zijn kudde 
richting Baarn gegaan. Het laatste dat 
men over hem heeft vernomen, is dat 
hij in Amsterdam is overleden.

 De Vierklank 9 5 januari 2011

Loonbedrijf

R. van Amerongen

Dorpsweg 91, 3738 CB  Maartensdijk, Tel.: 0346 26 14 52

Van Amerongen en
alle medewerkers wensen 
u een gelukkig 2011 toe Is beleven van kunst en cultuur uw voornemen in 2011?

Word dan Vriend van de Muze in ’t Groen

www.muzeinhetgroen.nl

Wij wensen ie
dereen

een gelukkig n
ieuwjaar

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Koeriersdiensten

national

Wenst u 
een zeer 
voorspoedig 
2011!

Uw makelaar in 
het hart van Nederland 

wenst u een gezond 
en gezellig 2011!

www.nellekealbers.nl

Het bakkerij
Bos-team

wenst u een 
voorspoedig 

2011.

Joop en Jannie 

van Rossum en 

hun medewerksters 

wensen u een 

Gelukkig

Nieuwjaar toe.

Ieder jaar, zo rond eind december, 
komt ook de (schaaps-)herder weer 
in beeld. Onlosmakelijk verbonden 
met het tafereel van de stal, de 
os en de ezel. Alle reden om, in 
deze tijd van nostalgische verhalen 
en terugblikken eens te bladeren 
in een Vierklank van 28 januari 
2004 en opnieuw te genieten van 
een artikel van Koos Kolenbrander 
over de laatste schaapherder in 
deze regio.

De laatste schaapherder
Een verzamelaar van oud-gereedschap kocht eind 2003 in Maartensdijk een langwerpig smeedijzeren 

voorwerp waarvan het gebruik hem onbekend was. De verkoper dacht dat het een dissel was, waarmee de 
timmerman vroeger hout bewerkte. In een naslagwerk ontdekte de verzamelaar dat het een schopje van een 

schaapherder moest zijn. Een schaapherder gooit met zo’n schepje een beetje aarde naar een afgedwaald 
schaap om hem weer bij de kudde te voegen. Voorzover bekend dwaalde de laatste schaapherder begin 

vorige eeuw met zijn kudde over de Maartensdijkse velden.

Boudewijn met zijn kudde neemt afscheid van de fam. Hogenhout bij de boer-
derij Vrederust te Westbroek. Met het echtpaar Hogenhout met hun bijna drie 
jaar oude dochtertje Corrie op de arm. 

Nog even een praatje met de fam. 
Hogenhout. Links staat de hond Lotje 
bij ome Henk.

Achter op de baan van de fam. Van der Heide met v.l.n.r. Mientje van der 
Heide met Ellen, kennis van mevr. Zwart, onbekend, mevr. G. Zwart-Beneder, 
Boudewijn en Ruth van der Heide.

Op landgoed Eyckenstein met v.l.n.r. Boudewijn, Lex van Boetzelaer, R.W. 
baron van Boetzelaer en zijn kinderen Otto, Wendela en Beatrijs.



enthousiaste
interieurverzorgenden

(min - max basis salaris FWG 15)

en

gediplomeerde
verzorgenden niveau 3 (VIG)

(16 uur p/w salaris FWG 40)

Dijckstate is een onderdeel van stichting Cordaan en een 

thuiszorg-instelling, die thuiszorg levert in het woon-, zorg- en 

dienstencentrum Dijckstate/Toutenburg en bij mensen thuis in 

Maartensdijk, Westbroek en Hollandsche Rading. 

Vanwege de toenemende vraag naar huishoudelijke zorg,

is Dijckstate op zoek naar

ter ondersteuning van de huishoudelijke en persoonelijke zorg bij klanten 

van Cordaan in Maartensdijk, Westbroek en Hollandsche Rading.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Verpleging en 

Verzorging

Wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met Bert Hoogendoorn of

Erna Knecht op telefoonnummer 0346 217300.

Een schriftelijke reactie kunt u richten aan:

Cordaan Dijckstate, t.a.v de heer B. Hoogendoorn

Maertensplein 98

3738 GR  Maartensdijk.

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

Fax 0346-213970  -  garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

Automobie lbedr i j f

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
aanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

•  APK en wintercontrole € 15,- exclusief gebruikte materialen 
(na tel. afspraak)

•  Gratis A.P.K. (bij het uitvoeren van een beurt)
•  Gratis Leenauto (U betaalt alleen de benzine)
•  Gratis reset service lampje
•  Gratis advies en monteren van winterbanden
•  Gratis advies over de reparaties (diagnose)
•  Gratis ko�  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle type’s Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.

Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

kijk op 

www.larrypeters.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

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

•  A0 (118 x 84 cm) of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor BREDE  posters!

Nog goede voornemens?

 

Ruigenhoeksedijk 21 • Groenekan • tel: 0346 - 212412 • www.ffvisscher.nl

SUPEROPRUIMING
i.v.m. ruimte nieuwe collectie

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668
Kom langs en maak kennis met onze uitgebreide collectie

gratis parkeren op eigen terrein

Donsdekbed,
4 seizoenen 90% dons 140x200

Slechts € 79,-
SUPER AANBIEDINGEN

Kom snel kijken want op=op

Ook collectie in warm � anel
· Dekbedovertrekken
· Hoeslakens
· Lakens

· Dons
·  Texeler woldekbedden
· Anti allergische dekbedden
Alle maten op voorraad

Nu grote collectie dekbedden
Aanbiedingen

Voor een lange koude winter!!!

 Een 
greep uit onze collectie



Bij slager Andries Zweistra is het een 
drukte van belang. Een groot aantal 
mensen heeft besteld en hoeft alleen 
af te halen, maar het personeel heeft 
de handen nog vol aan de overigen 
die op de laatste dag van het jaar nog 
boodschappen komen doen. Andries 
vertelt zojuist nog net met het bran-
den van verse noten te zijn begonnen. 
‘Vlees is ons hoofdproduct, maar 
kaas en noten zijn in onze winkel 
niet weg te denken. De versgebrande 
noten vinden gretig aftrek. Een uit-
breiding van ons assortiment waar 
kennelijk behoefte aan is. Daarnaast 
ligt het accent de laatste dagen van 
het jaar wat meer op sausjes, snacks, 
hapjes, broodjes e.d.’.

Webwinkel
Joop van Rossum van DIO drogis-
terij-parfumerie van Rossum vertelt 
over de begin 2011 te openen web-
winkel. Alle klanten krijgen daarover 
bij de kassa een flyer mee, waarmee 
zij zich kunnen abonneren op de 
4-wekelijkse e-mailnieuwsbrief en de 
daaraan verbonden ‘knallende’ acties; 
geheel passend in de laatste dagen 
van een kalenderjaar.

Primera
Voor Alie Kuipers van de Maartens-
dijkse Primera was 2010 het jaar 
van de tijdschriften en ook in 2011 
zal het accent daarop gericht blijven. 
Alie: ‘Er is een heel ‘schappenplan’; 
dat wil zeggen, dat er minder titels 

zullen zijn, maar wel veel overzich-
telijker. Het zou daarnaast mooi zijn 
als de verkoop van staatsloten ver-
der uitgebouwd zou kunnen worden. 
De verkoop van boeken is alleszins 
aanleiding daar mogelijk ook in het 
nieuwe jaar uitbreiding aan te geven. 
Kortom; vol enthousiasme zullen wij 
2011 tegemoet treden’. 

C1000
Bij C1000 is het logischerwijs op de 
laatste dag van 2010 een ietsepietsie 
drukker dan gewoonlijk. Johan de 
Zeeuw: ‘Je merkt het bij de nootjes, 
de toastjes; kortom de knabbelaf-
deling. Daar is het niet aan te sle-
pen. Ook de oliebollenverkoop loopt 
‘geolied’. Zoals je ziet hebben we 
de buitenverkoop gesplitst. Mensen 
kunnen bij het blauwe zeil hun bestel-

lingen afhalen en aan de voorkant 
kunnen ze alsnog bestellen. En dan 
is natuurlijk nog weer de voetbal-
plaatjesgekte. Ik moest deze week 
alweer hekken plaatsen om de jeugd 
in bedwang te houden’. 

40 hapjes
In de laatste Vierklank had traiteur 
Landwaart nog eens extra gewezen 
op het ‘groots assortiment’ warme 
en koude hapjes, de minislaatjes, de 
amuses enz. Een bezoekje aan deze 
versspecialist toont aan, dat er niet al 
te overdreven is geadverteerd. Niet 
minder dan 40 diverse hapjes e.d. 
sieren de verkoopvitrines en de mede-
werkers ‘achter de deuren’ kunnen 
nieuwe voorraad nauwelijks aansle-
pen. Vooraf was ik bij het ‘Googlen’ 
nog gestuit op Verspunt.nl, waar de 
zoveelste bloemlezing over Land-
waart Culinair in Maartensdijk te 
vinden was. Wim Landwaart: ‘We 
hebben dan ook niet te klagen gehad 
in 2010. Volop reden om dankbaar op 
2010 terug te kijken en met vol ver-
trouwen het nieuwe jaar in te gaan'. 

Nieuwe auto
Bij Autobedrijf Van Woudenberg 
werd op 31 december de laatste auto 
van het jaar 2010 afgeleverd aan de 
Maartensdijker Robin van Barneveld. 
Volgens Dick van Essen was 2010 
een geslaagd jaar: ‘Ford heeft een 
succesvol jaar achter de rug, met 
in de laatste maanden een scherpe 
aanbieding op de Ford Fiesta. Daar-

naast werden in december, op de val-
reep, nog de nieuwe Ford C-Max en 
Grand-C-Max (eventueel als 7-per-
soons) geïntroduceerd. Hiervan ver-
wachten wij veel in het nieuwe jaar. 
Ook zal begin 2011 de nieuwe Ford 
Focus zijn opwachting maken. De lijn 
van goede verkopen hopen wij dus in 
2011 voort te zetten’.

Oliebollen
Een dag eerder hadden we al een 
bezoek gebracht aan ‘Bakker Bos’. In 
de nieuwe bakkerij aan de Dorpsweg 
was het spitsuur. Bakker Bert Bos 
en zijn medewerkers lieten letterlijk 
en figuurlijk de ene oliebol na de 
andere van de lopende band glijden. 

Annemieke Bos- Willekes: ‘Wij bak-
ken hier deze dagen niet alleen voor 
de eigen verkoop, maar ook voor 
veel anderen, zoals TZ, onze andere 
vestigingen, kerkgenootschappen, 
verpleegtehuizen e.d.’. Vervolgens 
vertelt Annemieke enthousiast over 
de wijze van en de omstandigheden 
waaronder de beste bol en de heerlijk-
ste flap kan - ja zelfs moet - worden 
geproduceerd en bij de aansluitende 
rondgang blijkt dat enthousiasme niet 
aan dovemansoren gericht te zijn, 
want de medewerkers, die dezer 
dagen toch ook een megaprestatie 
moeten leveren, bevestigen aan de 
‘bakmachine’ er helemaal voor te 
gaan. 
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advertentie

Ondernemend Maartensdijk druk het jaar uit
door Henk van de Bunt

Oudjaarsdag een parkeerplek vinden op het Maertensplein valt niet mee. De parkeerregels worden massaal 
overschreden, maar bekeuringen worden er gelukkig niet uitgedeeld. Het Maertensplein wordt steeds 

drukker en wint aan populariteit. Met de actieve ondernemers blikken we nog even snel terug naar het 
afgelopen jaar en vooruit naar 2011.

In de vitrines bij Slagerij Zweistra 
valt ook het komende jaar weer regel-
matig wat nieuws te ontdekken.

Bakker Bert Bos en zijn medewerkers lieten letterlijk en figuurlijk de ene 
oliebol na de andere van de ‘lopende band’ glijden.

De laatste in 2010 bij Van Woudenberg verkochte auto blijft in de omgeving 
rijden.

Het lekkers bij Landwaart vond gretig aftrek. Aan het eind van de dag waren 
de vitrines leeg.

De oliebollenverkoop bij C1000 liep geolied.

Alie Kuipers is voor 2011 enthousiast en vol plannen voor haar Primerazaak.

Wat ook het nieuwe jaar moge brengen
zeker is dat de dagen gaan lengen
ook in tweeduizendelf
ga je vast weer vanzelf
naast lachen een traantje weg plengen

Guus Geebel Limerick

Goudpalm

G
el

di
g 

va
n 

0
6
-0

1

t/
m

 1
2
-0

1
. O

P
=

O
P

Chrysalidocarpus  

lutescens.

Potmaat 24 cm. Hoogte  

ca. 120 cm. Per stuk

van 22,95Cvoor 

14,95

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl



	De	Vierklank	 12	 5	januari	2011

2001
Tijdens	de	vijftiende	Open	Monumen-
tendag	 is	 het	monumentale	 deel	 van	
het	oude	gemeentehuis	van	Maartens-
dijk	 opengesteld.	 Wethouder	 Jeanne	
Slok	 verzekert	 bij	 de	 voorbereiding	
van	deze	dag,	dat	bij	verkoop	van	het	
gebouw	 in	 het	 koopcontract	 wordt	
opgenomen	dat	het	monumentale	deel	
enkele	 malen	 per	 jaar	 voor	 publiek	
toegankelijk	moet	blijven.	Ook	wordt	
daarin	 dan	 bedongen	 dat	 het	 exteri-
eur	 in	 stand	 blijft.	 Op	 1	 november	
gaat	de	gemeente	De	Bilt	online.	De	
honderdjarige	 mevrouw	 Grimm-van	
’t	Pad	uit	Hollandsche	Rading	en	de	
elfjarige	Jan-Thijs	van	Heck	uit	groep	
8	van	basisschool	De	Rietakker	in	De	
Bilt	verrichten	de	openingshandeling.

2002
Tot	 groot	 ongenoegen	 van	 de	 inwo-
ners	 van	 Maartensdijk	 staat	 er	 geen	
kerstboom	 voor	 het	 voormalige	
gemeentehuis.	 De	 stedenband	 met	
Coesfeld	 bestaat	 25	 jaar.	 Behalve	
Monumentendag	 is	 er	 dit	 keer	 ook	
Monumentennacht.	Er	worden	bezui-
nigingen	aangekondigd	op	het	budget	
van	 de	 muziekschool	 en	 de	 biblio-
theek.	 De	 bezuiniging	 op	 buitenbad	
Brandenburg	wordt	gehaald	door	het	
te	sluiten.	Karel	Beesemer	presenteert	
een	boek	over	Jagtlust.	

2003
Op	 15	 januari	 maken	 Maartensdij-
kers	 hun	 ongenoegen	 kenbaar	 over	
de	 samenvoeging	 met	 De	 Bilt.	 Zij	
komen	 massaal	 naar	 Dijckstate	 om	
hun	 klachten,	 irritaties	 en	 onvrede	
kenbaar	 te	 maken.	 Als	 rode	 draad	
door	 alle	 verhalen	 loopt	 de	 gebrek-
kige	 communicatie	 en	 het	 tekort-
schietende	 inlevingsvermogen	 van	
het	gemeentebestuur	en	het	ambtelijk	
apparaat.	
De	 gemeenteraad	 wil	 het	 signaal	
afgeven	dat	er	die	avond	goed	geluis-
terd	is	en	neemt	een	motie	aan	waarin	
verzocht	 wordt	 informatieverschaf-
fing	vanuit	de	gemeente	weer	gedeel-
telijk	 in	 De	Vierklank	 op	 te	 nemen.	
Er	wordt	gestart	met	Wijk-	en	dorps-
gericht	werken	in	De	Leijen	en	Maar-
tensdijk.	 Eind	 van	 het	 jaar	 lijkt	 het	
streven	 om	 het	 gemeentehuis	 Maar-
tensdijk	 eind	 januari	 of	 begin	 febru-
ari	op	te	leveren	nog	steeds	haalbaar.	

In	 december	 wordt	 het	 college	 van	
CDA,	GroenLinks	en	PvdA	naar	huis	
gestuurd.

2004
Een	 nieuw	 college	 van	 VVD,	 CDA	
en	 ChristenUnie	 treedt	 aan.	 Met	 elf	
fracties	 krijgt	 	 de	 gemeente	 De	 Bilt	
een	raad	van	elf.	De	gemeente	wordt	
eigenaar	 van	 het	 voormalige	 MOB-
terrein	 aan	 de	 Groenekanseweg.	
Daarmee	is	een	belangrijke	stap	gezet	
naar	 de	 realisering	 van	 het	 Bedrij-
venpark	 Larenstein.	 Pastor	 de	 Wit	
viert	zijn	gouden	priesterjubileum.	In	
een	motie	wordt	het	college	verzocht	
de	 veertien	 populieren	 aan	 de	 Juli-
analaan	 in	Bilthoven	 niet	 te	 kappen.	
De	 motie	 wordt	 verworpen,	 maar	
dertien	populieren	hebben	het	 tot	 nu	
toe	 toch	 overleefd.	 De	 Commissie	
Burgerinitiatief	Maartensdijk	presen-
teert	haar	advies	in	het	provinciehuis	
Utrecht.	 Provinciale	 Staten	 stemmen	
op	7	oktober	in	met	de	conclusies	en	
aanbevelingen	uit	het	 rapport	van	de	
Commissie	Bijkerk.	Rein	Munniksma	
wordt	de	externe	bemiddelaar,	die	de	
verbetering	van	de	vertrouwensrelatie	
tussen	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 en	 de	
inwoners	van	de	voormalige	gemeen-
te	 Maartensdijk	 handen	 en	 voeten	
moet	gaan	geven.	Meer	dan	duizend	
inwoners	uit	de	hele	gemeente	komen	
naar	 Jagtlust	 om	 te	 demonstreren	
tegen	de	bezuinigingsplannen	van	het	

college	op	het	gebied	van	kunst,	cul-
tuur	 en	 sport.	 Uit	 honderden	 kelen	
klinkt	 vol	 overtuiging	 het	 lied	 ‘Het	
verdriet	 van	 De	 Bilt’.	 De	moord	 op	
Theo	van	Gogh	leidt	in	tal	van	plaat-
sen	 in	 Nederland	 tot	 brandstichtin-
gen	in	kerken,	moskeeën	en	scholen.	
Gemeenteraadslid	Frans	Poot	 besluit	
vertegenwoordigers	 van	 maatschap-
pelijke	 organisaties,	 kerken,	 scholen	
en	de	moskee	te	benaderen	om	geza-
menlijk	 een	 manifest	 op	 te	 stellen.	
Het	gemeentebestuur	krijgt	dit	mani-
fest	op	16	november	aangeboden.

2005
De	gemeente	maakt	1	euro	per	inwo-
ner	over	op	giro	555	voor	de	slachtof-
fers	van	de	tsunami.	Rein	Munniksma	
presenteert	 zijn	 plan	 van	 aanpak.	 In	
zijn	 aanbevelingen	 zegt	 hij	 dat	 er	
duidelijkheid	 moet	 komen	 over	 de	
plannen	met	het	gemeentehuis	Maar-
tensdijk	 en	 dat	 geen	 enkele	 oplos-
singsrichting	 mag	 worden	 uitgeslo-
ten.	De	Stichting	Bedrijventerrein	De	
Bilt	 en	 de	 gemeente	 ondertekenen	
een	 samenwerkingsovereenkomst	
die	moet	 leiden	 tot	 de	 realisatie	 van	
Bedrijvenpark	 Larenstein.	 De	 ver-
wachting	 is	 dan	 dat	 begin	 2006	 de	
eerste	 lokale	 bedrijven	 zich	 op	 het	
bedrijvenpark	gaan	vestigen.	De	Hes-
senweg	krijgt	een	facelift.	De	bunker	
op	Larenstein	wordt	gekraakt.	Onder	
de	 naam	 Kunst	 Maartensdijk	 in	 het	
Daglicht	 vindt	 in	 het	 voormalige	
gemeentehuis	 van	 Maartensdijk	 een	
expositie	plaats	van	een	gedeelte	van	

de	Maartensdijkse	kunstcollectie.	Die	
is	sinds	eind	2000	in	containers	opge-
slagen.	Het	Dorpshuis	in	Hollandsche	
Rading	wordt	plotseling	gesloten.

2006 
De	Biltse	Muziekschool	en	De	Werk-
schuit	 houden	 in	 de	 Julius	Röntgen-
zaal	een	massaal	bezochte	manifesta-
tie	 tegen	 het	 kunst-	 en	 cultuurbeleid	
van	 de	 gemeente.	 Optredens	 krijgen	
veel	 waardering,	 vooral	 de	 opvoe-
ring	van	 ‘De	 stervende	 zwaan’.	Eer-
ste	 Kamerlid	 Hannie	 van	 Leeuwen	
(CDA)	complimenteert	in	Jagtlust	de	
gemeente	 bij	 de	 presentatie	 van	 het	
Actieplan	 Toegankelijkheid	 gemeen-
te	 De	 Bilt.	 De	 gemeente	 loopt	 met	
het	 actieplan	 voorop	 vergeleken	 bij	
andere	 gemeenten.	 Marjan	 Haak	 en	
Han	 IJssennagger	 verrichten	 met	 de	
ingebruikname	 van	 de	 Kiss	 &	 Ride	
strook	 bij	 de	 Sint	 Michaelschool	 in	
De	 Bilt	 één	 van	 hun	 laatste	 hande-
lingen	als	wethouder	van	de	gemeen-
te	 De	 Bilt.	 Een	 nieuw	 college	 van	
GroenLinks&PvdA,	 VVD	 en	 D66	
treedt	 aan.	 In	 Maartensdijk	 worden	
twee	 hennepkwekerijen	 ontmanteld.	

Met	 een	 laatste	 hamerslag	 sluit	 bur-
gemeester	 Tchernoff	 de	 gemeente-
raadsvergadering	 van	 14	 december.	
Twee	dagen	later	neemt	hij	feestelijk	
afscheid	van	de	bevolking.

2007
De	 Mathildezaal	 wordt	 als	 raadzaal	
in	gebruik	genomen.	Arjen	Gerritsen	
wordt	 geïnstalleerd	 als	 burgemeester	
van	 De	 Bilt.	 De	 Kwinkelier	 bestaat	
vijfentwintig	jaar.	Landbouwminister	
Gerda	Verburg	brengt	een	werkbezoek	
aan	 het	 herinrichtingsgebied	 Noor-
derpark.		Jongerenactiviteitencentrum	
W4	in	De	Bilt	wordt	geopend.	Korf-
balvereniging	 DOS	 uit	 Westbroek	
viert	 het	 veertigjarig	 bestaan.	 Van	
der	Neut	 stopt	 in	Groenekan	met	 de	
supermarkt	 en	 gaat	 verder	 als	 De	
Groene	 Vakwinkel.	 De	 Boodschap-
penPlusBus	wordt	in	Maartensdijk	in	
gebruik	genomen.	

Het eerste decennium van de gemeente De Bilt
door Guus Geebel

Per 1 januari 2001 ontstaat door samenvoeging van de zelfstandige gemeenten De Bilt en Maartensdijk 
de nieuwe gemeente De Bilt. Onder grote publieke belangstelling installeert burgemeester Tchernoff op 

2 januari 2001 in het gemeentehuis Jagtlust de raad van het nieuwe De Bilt. Die gemeente heeft intussen wel 
wortel geschoten, maar het ging niet zonder slag of stoot.

Verbouwingswerkzaamheden bij het oude gemeentehuis.

2003

2004
Bewoners demonstreren massaal 
tegen bezuinigingsplannen op kunst 
en cultuur.

Het gemeentehuis is even expositieruimte.

De burgemeesters Öhmann van Coesfeld en Tchernoff van De Bilt.

2006

2005

Minister Gerda Verburg op werk-
bezoek in Westbroek.

2007

Commissaris van de Koningin Boele Staal beëdigt burgemeester Arjen Gerritsen.

2007



2008
Historicus Anne Doedens is erin 
geslaagd aannemelijk te maken, 
dat de gemeente De Bilt niet op 
14 maart 1122 is gesticht, maar al 
in 1113  bestond. Na 2580 dagen 
ligt er een stedenbouwkundig plan 
voor het gemeentehuis van Maartens-
dijk en omgeving, dat ook nog breed 
wordt gedragen. De discussie over 
een golfbaan in Maartensdijk laait 
op. De sporthal bij De Werkplaats 
wordt opgeleverd en krijgt de naam 
Kees Boekehal. De sloop van de 
bunker op Larenstein blijkt minder 
ongevaarlijk dan aan omwonenden 
en gemeenteraadsleden tijdens een 
voorlichtingsbijeenkomst op 4 juni 
wordt voorgesteld. Op 7 juli vindt 
een explosie plaats. Het omhoogge-
schoten puin veroorzaakt veel schade 
aan huizen en auto's. De plannen voor 

de  herinrichting van de dorpskern De 
Bilt worden gelanceerd. De Hessen-
weg in De Bilt krijgt een derde ster.

2009
De gemeenteraad stelt unaniem het 
Masterplan Centrum Bilthoven vast. 
Gedeputeerde Bart Krol zegt in de 
Statencommissie Ruimte, Groen en 
Water dat de provincie geen mede-
werking zal verlenen aan een golf-
baan op de locatie Prinsen West. Ook 
62 procent van de ondervraagden bij 
het sportonderzoek over de wense-
lijkheid en het draagvlak naar een 
18-holes golfbaan in de gemeente De 
Bilt zegt: ‘Nee, zeker niet’ Daarmee 
is de golfbaan van de baan. 
Wijkteamchef ‘sheriff’ Fred Favier 
neemt afscheid en wordt geëerd met 
de Chapeaupenning. De gemeente-
raad stemt in met de commerciële 

verhuur van het voormalige gemeen-
tehuis Maartensdijk. De Vierklank 
gaat gemeentebreed. Platform Res-
pectvol Samenleven bestaat vijf 
jaar. Een overgrote meerderheid van 
gemeenteraad besluit om de bunker 
op bedrijventerrein Larenstein niet 
te slopen. 

De gemeente De Bilt wordt uitge-
roepen tot Sportgemeente van het 
Jaar 2009. De gemeenteraad besluit 
in het programma voor het Cultureel 
en Educatief Centrum van het Project 
Melkweg een podiumaccommodatie 

op te nemen met ongeveer 150 zit-
plaatsen.

2010
Over 2010 is in de vorige Vierklank 
al een overzicht opgenomen. Dit was 
in vogelvlucht tien jaar gemeente De 
Bilt. De Vierklank wil ook de komen-
de jaren gebeurtenissen uit alle wind-
streken van de gemeente publiceren. 

Overigens staat de in het eerste jaar 
verdwenen kerstboom rond de Kerst 
al weer jaren voor het voormalige 
gemeentehuis in Maartensdijk.
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 Restaurant

Ook in 2011 is restaurant Floyds
er voor elke feestgelegenheid. 

www.restaurantfloyds.nl

D66 wenst iedereen 

een gelukkig en voorspoedig 2011.

Ook dit jaar kunt u weer 

op ons rekenen!

Garage Van der Meij
wenst u in 2011
veel rijplezier!

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt

Wij wensen u

een gezond 

2011 met veel 

leesplezier!

Openbare Bibliotheken 
gemeente De Bilt

Wijnhandel Op De terp

wenst u een

voorspoedig

nieuwjaar!

wenst

iedereen uit

gemeente De Bilt

een voorspoedig 

nieuwjaar

toe.

Met de explosie van de bunker haalt de gemeente het journaal.

2008

De Bilt wordt sportgemeente van het jaar, daar horen de mini’s van FC De Bilt 
met hun trainer John Keijzer bij.

2009

Nieuwe buurtauto
Onlangs heeft Greenwheels in Bilthoven een extra Greenwheelsauto 
geplaatst. Vanaf nu kan men ook ‘Greenwheelen’ vanaf de locatie: Kleine 
Beer 2. Greenwheelsauto’s stonden al op Spoorlaan1 en Cumulusweg 31 in 
resp. Bilthoven en De Bilt.
Deze auto kan per direct gereserveerd worden via reserveringswebsite of 
via de Nationale Greenwheels Lijn 088 2100100; 7 dagen per week bereik-
baar van 8-22 uur. 
Greenwheels heeft verschillende abonnementen voor veel- en weinig 
rijders. Zij rekenen voor het einde van het proefabonnement uit wat het 
voordeligste abonnement is. Je krijgt dan de gelegenheid om met dat abon-
nement, of een ander abonnement naar keuze, van Greenwheels gebruik te 
blijven maken. Uiteraard kun je het proefabonnement tot op de laatste dag 
van de maand nog beëindigen. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
A27/Utrechtseweg

Vorige week ontving ik een folder over grote plannen betreffende de Utrecht-
seweg tussen Hollandsche Rading en Hilversum. Hieruit blijkt, dat de gehele 
weg op zijn kop gaat en het fietspad aan de oostzijde verplaatst wordt naar 
de westzijde. 

Het nog niet zo lang geleden aangelegde betonnen fietspad wordt verbreed en 
wordt een tweerichtingsfietspad, dit om de uitritten veiliger te maken. Prach-
tig allemaal, maar het was logischer geweest als dat vorig jaar was gebeurd 
toen de Utrechtseweg toch al gedeeltelijk dicht was.

Verbinding
Er komt ter hoogte van de Zwaluwenberg ook een natuurverbinding voor 
dieren met o.a. een ecoduct over de A27 (een tweede?), een ecoduct over het 
spoor en een ecoduct over de Utrechtseweg (N417), aangelegd door de pro-
vincie Noord-Holland, Prorail en Rijkswaterstaat.

Wat mij verbaast is, dat Rijkswaterstaat hier kennelijk wel veel geld voor 
overheeft, terwijl tijdens de gesprekken met de bewoners van Hollandsche 
Rading over de verbreding van de A27 er absoluut geen geld was om de 
bewoners beter tegen het geluid en fijnstof te beschermen.

Ik gun alle dieren een prettige leefomgeving, maar dat mag niet ten koste gaan 
van een andere diersoort: de Mens!

Hans Floor, Hollandsche Rading



Bestel nu de ingebonden 16e jaargang
van De Vierklank

Ja, ik wil graag de complete ingebonden jaargang van De Vierklank 2010 
bestellen:

Aantal:  ..............................................................................................................

Naam:  ...............................................................................................................

Adres:  ...............................................................................................................

Woonplaats:  ......................................................................................................

Telefoonnummer:  .............................................................................................

De kosten bedragen € 47,50 per exemplaar, deze voldoe ik contant bij het 
afhalen van het boek.

Knip deze bon uit en stuur hem naar De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461, 
3737 BE Groenekan, of lever hem in op één van de bekende inleveradressen of 
reserveer per mail, info@vierklank.nl.
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1
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Net als vorig jaar is de complete jaargang van
De Vierklank te bestellen. Alle Vierklanken die in 2010 

verschenen worden op fraaie wijze gebundeld in een hard 
omslag. Het aantal exemplaren dat gemaakt kan worden is 

beperkt en uitsluitend verkrijgbaar op inschrijving. Eind 
januari worden alle boeken gemaakt. Dus wees er snel bij, 

want eerlijk is eerlijk,wie het eerst komt.

Aanvragen om vergunning
Verleende reguliere bouwvergunning
•   Bilthoven, A.van Leeuwenhoeklaan 9, vernieuwen 

dak bunker (gebouw 7) (17-12-2010)
•   Bilthoven, Frans Halslaan 28A, veranderen woning 

(17-12-2010)
•   De Bilt, Nieuwstraat 94, oprichten 2 woningen 

(17-12-2010)
•   Groenekan, Ruigenhoeksedijk 125, oprichten door-

spoelgemaal en peilscheiding scherm (17-12-2010)
•   Maartensdijk, Dorpsweg 6, verplaatsen werktuig-

berging
•   Maartensdijk, Dorpsweg 6 vergroten machineber-

ging (16-12-2010)
Verleende sloopvergunning
•   De Bilt, Nieuwstraat 94, slopen bestaande bakkerij 

bergruimte (17-12-2010)
Verleende monumentenvergunning
•   Groenekan, Ruigenhoeksedijk 125, het oprichten 

doorspoelgemaal en peilscheidingsscherm (17-12-
2010)

Verleende binnenplanse ontheffing en bouwver-
gunning
•   Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 428, plaatsen 

hekwerk (22-12-2010)
•   Maartensdijk, Dorpsweg 47, oprichten machineber-

ging/ opslag kuilvoerbalen (20-12-2010)
Verleende ontheffing en bouwvergunning
•   Maartensdijk, Tolakkerweg 217, veranderen 

gemeentehuis naar kantoorruimte (21-12-2010)

Omgevingsvergunning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•   Bilthoven, Albert Cuyplaan 15, slopen en bouwen 

garage
•   Bilthoven, Julianalaan 207, verwijderen asbest en 

kappen 1berk en1 beuk
•   Bilthoven, Mozartlaan 17, slopen en bouwen deel 

hoofdgebouw
•   Bilthoven, Obrechtlaan 11, oprichten zwembad
•   Bilthoven, Sweelincklaan 105, slopen woning en 

oprichten nieuwe woning
•   Bilthoven, Sweelincklaan 33, kappen 1 grove den 

en 3 naaldbomen
•   De Bilt, Waterweg 1, verwijderen asbest
•   De Bilt, Waterweg 41, kappen 1 berk
•   Maartensdijk, Dierenriem 9, plaatsen muur met 

veranda
•   Maartensdijk, Havikskruid 17, slopen dakbedek-

king en balkon, uitbreiden woning
Aanvraag reguliere procedure fase 1
•   Maartensdijk, Veldlaan 4, sloop woning en oprich-

ten woning 
Aanvraag uitgebreide procedure
•   De Bilt, Burgemeester de Withstraat 23, sloop 

en bouwwerkzaamheden t.b.v. tandheelkundige 
kinderkliniek

Verleende omgevingsvergunning regulier
•   Bilthoven, Gezichtslaan 71, kappen 1 beuk 

Gezichtslaan 71 en 2 berken thv Appellaan 26 
(17-12-2010)

•   Bilthoven, Korte Boslaan 12, kappen 1 conifeer 
(16-12-2010)

•   Bilthoven, Mozartlaan 3, kap 1 conifeer (22-12-
2010)

•   Bilthoven, Ockegemlaan 16, wijzigen voorgevel 
(22-12-2010)

•   Bilthoven, Oranje Nassaulaan 71, gewijzigd uit-
voeren bijgebouw met kelder (20-12-2010)

•   Bilthoven, P.de Hoog laan 11, kappen 1 ameri-
kaanse eik (16-12-2010)

•   Bilthoven, Rubenslaan 8, kappen 1 acacia, 1 grove 
den en 2 amerikaanse eiken (22-12-2010)

•   Bilthoven, Sweelincklaan 16, wijzigen voorgevel 
en oprichten dakkapel (21-12-2010)

•   Bilthoven, Sweelincklaan 74, kappen 7 pica ome-
rika, 2 picea abies, 2 betula pendula, 2 pinus syl-
vestris en 1 quercus rubra (16-12-2010)

•   Bilthoven, Waterman 45, verwijderen asbesthou-
dende materialen in huurwoningen diverse locaties 
(17-12-2010)

•   Groenekan, Lindenlaan, het kappen van 73 beuken, 
3 esdoornen, 7 amerikaanse eiken, 2 berken en 
1 els ter hoogte van de Lindelaan in Groenekan 
(20-12-2010)

•   Maartensdijk, Tolakkerweg 219, kappen 2 veld-
esdoorns, 1 meidoorn, 1 inlandse eik en 3 rode 
esdoorns (16-12-2010)

•   Maartensdijk, kappen 1 berk, 1 inlandse eik, 1 pla-
taan, 1 haagbeuk in park Bereklauw/ Braamsluiper/ 
Sperwerlaan (16-12-2010)

Van rechtswege omgevingsvergunning
•   Bilthoven, A.van Leeuwenhoeklaan 9, verwijderen 

dak en asbest olie opslagbunker (20-12-2010)

[bron: www.debilt.nl]

Vergunningen De Bilt

Sneeuwpret
Je zou het bijna vergeten dat er een 
week geleden een enorme berg 
sneeuw lag. Reinier Kok (11) en 
Gijsbert van Asselt (10)hebben in 
ieder geval een blijvende herinne-
ring aan de sneeuw en hun 4-daags 
bouwwerk aan deze iglo.

Met bakken op een slee haalden 
ze alle sneeuw van de straat, soms 
viel er wel eens een bak om, maar 
lol hadden ze en het resultaat mag 
er zijn.

De Gemeente De Bilt heeft alle gebruikers van de U-pas rond de 
jaarwisseling een extraatje in de vorm van een cadeaubon ter waarde 
van 30 euro gegeven. Daarmee geeft de gemeente inwoners die het 
financieel krap hebben een steuntje in de rug. 

Het initiatief hiervoor kwam van de fractie van GroenLinks-PvdA tij-
dens de raadsvergadering op 16 december. Een motie, ingediend door 
raadslid Anne Brommersma, kon rekenen op unanieme steun van de 
gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders vond het 
een sympathiek gebaar en heeft de motie ‘van harte’ overgenomen.

De U-pas is een gratis kortingspas voor inwoners van gemeente De 
Bilt met een laag inkomen. U-pashouders krijgen met de pas korting 
op onder meer sport, recreatie en cultuur. Het doel van de U-pas is 
het bevorderen van participatie. In gemeente De Bilt zijn er ruim 900 
huishoudens die een U-pas hebben. 

Extraatje voor minima

DE LAATSTE HANDDOEKEN, KEUKENSETS,

LAKENS + SLOPEN NU 30% KORTING

Deze actie geldt voor:
 Alle bovenkleding

 Alle nachtkleding

 Ondergoed*

 Beenmode*

*m.u.v. basis artikelen

Vrijdag

koopavond

tot 20.00 uur

TOTALE LEEG VERKOOP DUS ALLES MOET WEG!!

NU 5 ARTIKELEN HALEN*
EN MAAR

2 ARTIKELEN BETALEN
*DE GOEDKOOPSTE ARTIKELEN KRIJGT U GRATIS

Een miljonair is meestal op jonge leeftijd begonnen met het 
vergaren van zijn fortuin. Een van de eerste kansen om geld te 
verdienen is een krantenwijk. Naast hard werken ben je ook slim 
bezig. Als krantenbezorger ben je een soort van eigen baas. Werk 
je hard is je uurloon hoog en verdien je in korte tijd veel meer 
dan bij welke werkgever ook. 

Van krantenbezorger tot miljonair

Wil je ook miljonair worden, begin 

dan nu en word Vierklank bezorger.
Voor de volgende wijk zoeken we nog 

een bezorger:

Bilthoven
-  Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, 

van Dijcklaan, van Ostadelaan
-  Duivenlaan, Korhoenlaan, Oude Brandenburgerweg, 

Pluvierenlaan, Talinglaan, Zwanenlaan

Bel 0 3 4 6  2 1 1 9 9 2  of mail naar info@vierklank.nl

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan • T 0346 - 21 12 15

 Een 
greep uit onze collectie
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www.badmintonmaartensdijk.nl

BC Reflex
0346-212632

www.mttv-maartensdijk.nlwww.mttv-maartensdijk.nl
06-4107700706-41077007

MTTVMTTV
Gelukkig nieuwjaar!

Korfbalvereniging Tweemaal Zes
wenst u

een gezond, sportief en gelukkig

2011!
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wenst u al het nodige 

voor het nieuwe jaar

Directie en

medewerkers 

van Dijckstate

en Toutenburg 

wensen u een 

goed en gezond 

201
1

wenst u 
een � t 
2011

www.ffvisscher.nl

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Wenst u een
gelukkig nieuwjaar

Industrieweg 5
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

Maar hoe goed kennen de inwoners 
eigenlijk de zes prachtige dorpsker-
nen? 

Stichting 900 jaar De Bilt luidt daar-
om het oude jaar uit en het nieuwe 
jaar in met een bijzondere prijsvraag: 
‘Wie kent onze gemeente het beste’? 

Prijsvraag
Fotoclub Bilthoven en omstreken 
heeft zes foto’s gemaakt; één in elke 
dorpskern. Wie raadt of lokaliseert 
waar de foto’s exact zijn gemaakt, 
maakt kans op een Mathildemenu 
voor 2 personen, aangeboden door 
restaurant De Witte Zwaan in De Bilt!

Inzending
Mail de antwoorden voor donder-
dag 13 januari 2011 aan de stich-
ting 900 jaar De Bilt of stuur deze 
per post in. Het e-mailadres is 
info@900jaardebilt.nl en het post-
adres is Postbus 300, 3720 AH te 
Bilthoven onder vermelding van 900 

jaar De Bilt Nieuwjaarsactie. Uit de 
goede inzendingen wordt een winnaar 
getrokken. 

Deze wordt op 14 januari bekend 
gemaakt via de website en de loka-
le pers. Deze actie staat ook op 
www.900jaardebilt.nl aangekondigd.

Organisatie initiatief
Inwoners en/of verenigingen uit de 
gemeente, die het initiatief willen 
nemen voor de organisatie van een 
activiteit in het jubileumjaar 2013 
kunnen ook nog steeds contact opne-
men met het stichtingsbestuur via 
bovenvermelde (e-mail)adressen.

Herken de zes kernen 
en win een Mathildemenu 

Tijdens het 900-jarig jubileum van de gemeente De Bilt in 2013 staat het inzetten van de kracht van 
de variëteit in onze gemeente centraal. De gemeente herbergt zes prachtige dorpskernen, die ieder een 

bijzondere eigenheid in mensen, landschap en recreatie bieden.

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6



Ook dit jaar hebben we weer dé winterbeurt. Het lijkt

een gewoonte maar dankzij de grote aanloop vorig jaar,

bieden wij ook dit jaar weer een linke korting op de

winterbeurt.

Uw iets geheel nakijken, stellen, oliën, invetten en zelfs

prachtig poetsen van € 65,00 voor slechts € 45,00.

Alle draaiende delen worden vakkundig gecontroleerd.

De wiellagers, het balhoofdstelsel, de trappers en de rem-

men worden weer exact afgesteld zodat alles weer soe-

pel en veilig loopt. Rammeltjes behoren weer tot het ver-

leden en het chroom zit weer veilig in het vet.

Ja, ook het poetsen behoort tot deze

najaars-winterbeurt.

Is dat nIet heerlIjk?!

Voor € 45,- uw iets dus weer helemaal piekijn in

orde. Logisch dat u daarmee heel wat 

kosten bespaart, want met een goed

vaktechnisch onderhoud

voorkomt u brokken.

nu van € 65,00 voor

€ 45,00

WinterbeurtATB / Hybrideietsennu van € 85,00 voor

€ 65,00

tot ziens bij Bikeshop loosdrecht / Maartensdijk
Waar klant, serVICe en eerlIjkheId VOOraan staan!

nOOtWeG 37 • 1231 CP • lOOsdreCht • tel. 035 - 582 70 18 / MaertensPleIn 25 • 3738 GM • MaartensdIjk • tel. 0346 - 21 00 97

WWW.BIkeshOP-lOOsdreCht.nl
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Hierbij de advertenties voor de Oud en Nieuwjaarsuitgave  
 
m.vr.gr. Nico Jansen 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Wij wensen u

een gelukkig en

gezond 2011 toe!

Wenst u een 
voorspoedig nieuwjaar
Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek

Centraal tel: 0346 281 711

Binnen gemeente De Bilt wordt de 
regeling uitgevoerd onder de naam 
‘Doe Mee’. Het Doe Mee team bestaat 
uit meerdere combinatiefunctionaris-
sen vanuit Stichting Animo, Stichting 
Delta en Stichting Masquerade. Zij 
organiseren en begeleiden de ver-
schillende activiteiten. 

Website
Om iedereen op de hoogte te houden 
van de activiteiten die plaats gaan 
vinden is er een speciale Doe Mee 
website gelanceerd, waarop informa-
tie te vinden is over Doe Mee en een 
activiteitenkalender. 

Op 30 december ging doemee.debilt.
nl de lucht in tijdens de afsluiting van 
het kerstvoetbaltoernooi in sportcen-
trum De Bilt aan het Henri Dunant-
plein in De Bilt voorafgaand aan de 
prijsuitreiking door wethouder Her-
man Mittendorff.

Website ‘Doe Mee’ in de lucht
door Henk van de Bunt

De Gemeente De Bilt vindt dat alle kinderen deel moeten kunnen nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. 
Met Doe Mee willen zij sport en cultuur dichterbij brengen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe 

landelijke impulsregeling brede scholen, sport en cultuur. 

Wethouder Herman Mittendorff lanceert onder grote belangstelling de nieuwe 
website en reikt daarna de prijzen uit.

Deze kindervoorstelling over Drie-
koningen wordt gespeeld door 
Schimmentheater ‘Licht in het Don-
ker’ voor kinderen van 6 tot 11 jaar. 
Het verhaal gaat over de twaalf 
dagen van Kerstmis tot Driekonin-
gen: de reis van Caspar, Baltha-
sar en Melchior, de drie koningen 
die een heldere ster volgen, om de 
nieuwe Koning te vinden. Poele de 
beer droomt dat hij ook de ster volgt 
en dan…. wordt hij zelf de vierde 
koning en hij wenst……..

Na de voorstelling krijgen alle kin-
deren een cakeje. In drie cakejes is 
een boon verstopt.

Wie een boon heeft, krijgt een 
koningsmantel. Onder het zingen 
van een Driekoningenlied gaan de 
kinderen naar de workshop. Daar 
maken ze een ster met daarin uit-
geknipt hun wens voor het nieuwe 
jaar. Als afsluiting mogen ze hun 
ster laten zien in het theater. De 
voorstelling is op Paviljoen Beer-

schoten, Holle Bilt 6 in De Bilt op 
zaterdag, 8 januari 2011 van 14.00 
uur tot 16.00 uur. 
Reserveren is noodzakelijk. Dit kan 
via de infobalie in het paviljoen of 
telefonisch via 030 2205340 of 030 
6913291. De kosten zijn 7 euro per 
persoon.
Er kunnen maximaal 20 kinde-
ren deelnemen. Voor meer infor-
matie over de activiteiten van Het 
Utrechts Landschap kijk op www.
utrechtslandschap.nl

De vierde koning

Dan is het wellicht een idee om de 
workshop: ‘Omgaan met Pubers tij-
dens maatschappelijke stage’ te vol-
gen. Tijdens deze workshop komen 
kenmerkende gedragingen van pubers 
ter sprake en de verschillende manie-
ren waarop je hierop kunt reageren. 

Het belang van goede begeleiding 
komt aan bod. De mogelijke ervarin-
gen die u al heeft worden uitgewis-
seld en u gaat naar huis met een hele 
lijst do’s en dont’s die handig zijn om 
te weten bij het omgaan met middel-
bare scholieren.

Dezelfde workshop wordt twee keer 
gegeven en is bedoeld voor alle non-
profit organisaties in de gemeente 
Zeist en De Bilt. Anke Peters en Karla 
de Paauw van ViaVia verzorgen de 
training. ViaVia is een nieuwe afde-
ling binnen St. MeanderOmnium en 
staat voor: Vrijwillig in Actie. Onder 
deze naam werken de maatschap-
pelijke stages en het Steunpunt Vrij-
willigerswerk vanaf 1 december met 
elkaar samen.
De eerste workshop wordt dinsdag 18 
januari van 15.00 - 17.00 uur gehou-
den in Dienstencentrum Brinkhove, 

Brinkhove 1 te Zeist. De tweede 
workshop op dinsdag 8 februari van 
19.30 - 21.30 uur in Woonzorgcen-
trum De Koperwiek, Koperwieklaan 
3, te Bilthoven.

Wanneer u belangstelling heeft kunt 
u zich voor 12 januari 2011 opgeven 
bij: maatschappelijkestage@vrijwil-
liginactie.nl, tel: 030 2677786. Geef 
aan voor welke organisatie u komt, 
welke datum uw voorkeur heeft en 
met hoeveel personen u wilt komen. 
U ontvangt daarna een bevestiging 
met een routebeschrijving. 

Omgaan met Pubers 
tijdens maatschappelijke stage

Ontvangt u middelbare scholieren voor een maatschappelijke stage? Wilt u meer weten over hoe om te gaan 
met pubers? Ziet u er tegenop te starten met de maatschappelijke stages binnen uw organisatie?

Animal cops niet nodig
Donderdag 30 december staat postbezorger Rudie Jacobs op de brug 

over de Grift in De Bilt even te pauzeren. Hij ziet een meeuw die 
midden boven de Grift verstrikt zit in een vislijn die daar in de boom 

hangt. Rudie gaat op zoek naar hulp en belt aan bij één van de huizen. 

We beginnen een telefonische ronde langs de instanties en beschrijven 
de situatie. Vogelopvang, dierenambulance en meldkamer politie zeggen 
dat ze geen materiaal hebben om de vogel te redden en verwijzen naar de 
brandweer en de gemeente. We lijken van het kastje naar de muur te worden 
gestuurd. 
Tot we de receptioniste van de gemeente aan de lijn krijgen. Die schakelt de 
politie in. Al snel komt agent Huib. Hij belt de brandweer en de dierenam-
bulance. Met succes. De brandweer komt met een ladderwagen en de red-
dingsactie start. De dierenambulance verschijnt om de geredde meeuw over 

te nemen. Deze lijkt slechts licht 
gewond. Na een kort herstel kan de 
meeuw weer zelfstandig proberen 
deze winter te overleven.

Dank aan agent Huib, de vrijwil-
ligers van de brandweer en dieren-
ambulance die dit kleine dierenleed 
hebben opgelost. In De Bilt hebben 
we de ‘animal cops’ niet nodig. Met 
vereende krachten lossen we het zelf 
wel op. Zeker als vissers in het ver-
volg hun vistuig niet laten slingeren 
en hangen.

(Dick Hamhuis)

De meeuw wordt bevrijd uit de vislijn.

Vet-Check.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Het is koud, voor mens en dier. Langs de Dorpsweg in Maartensdijk bevin-
den zich veel eenden die hun toevlucht zoeken in en bij de sloten. Regel-
matig steken ze de weg over, door de kou reageren ze trager dan ze normaal 
al doen. Gevolg; aangereden en dode eenden op de weg. Helaas heb ik al 
verschillende slachtoffers gezien en weggehaald, vaak nog liggend midden 
op de Dorpsweg.

Bij deze doe ik een beroep op iedereen: indien een automobilist een eend 
(of ander dier) aanrijdt; kijk of hij nog leeft en hulp behoeft. Indien hij is 
overleden, neem de moeite om hem aan de kant van de weg te leggen. Een 
dier dat net aangereden is, is niet vies, iedereen heeft wel een papiertje of 
plastic zakje in de auto liggen om een pootje beet te pakken en desnoods 
met de ogen dicht het dier aan de kant te leggen. 

Het aanrijden van een dier is lang niet altijd te voorkomen, maar door de 
snelheid te matigen scheelt dit aanzienlijk veel dierenleed en slachtoffers, 
houdt er rekening mee, zeker nu het zo koud is, alle dieren reageren hier-
door trager.

Marjan Vervest, Maartensdijk



Verwarming & service bedrijf P. Jansen. Met 17,5 jaar 
ervaring de specialist in de regio voor reparatie en onderhoud. 
Aan alle merken ketels, geiser`s , kachels en boiler`s. Tevens 
ook voor vervanging van uw oude ketel, al vanaf € 1450,-
Telefoon nr. 06-19979642

CURSUSSEN

YOGA Ontspannen het nieuwe jaar in? Een volgende serie 
van 12 yogalessen begint weer op dinsdag 11 januari, om 19.15 
en 21.00 uur in het dorpshuis in Groenekan. Opgave bij Camee 
Michon 0575 - 494751

Slim, maar toch lage cijfers op school? Groepsursus voor 
ouders en hun (hoog)begaafde, onderpresterende kind. Start 14 
januari 2011 in Bilthoven, o.l.v. gespecialiseerde (hoog)begaafd-
heidscoach. Vijf zittingen van 90 minuten in een periode van 
8 schoolweken. Kinderen leren hoe ze beter kunnen presteren, 
ouders leren hoe ze hun kind daarbij effectiever kunnen bege-
leiden. Info en aanmelding: www.MPGcoaching.nl - (Hoog)
begaafd leren presteren.

Teken en modelessen voor kinderen 10 lessen ” fantasia” teke-
nen met allerlei materialen. Gr 3 t/m 8 ma 15.15-16.15uur. 10 les-
sen modetekenen. Hoe ontwerpt een echte ontwerper? Tekenen, 
knippen en plakken en nog veel meer. Gr 6 t/m 8 beginners ma 
16.15-17.15 gevorderden do 15.15-16.15uur. 10 jan. starten deze 
lessen op de Theresiaschool te Bilthoven o.l.v. Laura Rutten 
docent BV en ontwerpster. Info/inschrijving 06-21274837 ima-
gelaura@hotmail.com

Nieuwjaarswelkom bij Nieuw Licht. Op 8 januari ben je van 
harte welkom op het Nieuwjaarswelkom. Het verwelkomen van 
het nieuwe jaar, jezelf in 2011 en anderen. Verbinden, ontmoeten, 
inspiratie. We beginnen met een les over je wensen, intenties 
voor 2011. Daarna is er een borrel. Van 14.00 tot 17.00 uur bij 
Nieuw Licht, centrum voor Inspiratie en Intuïtie in Bilthoven. 
Graag van tevoren aanmelden via info@nieuw-licht.nl. Zie ook 
www.nieuw-licht.nl

Pilates in Maartensdijk. Pilates is interessant voor ouderen, 
mensen met weinig sportervaring en ervaren sporters. Met Pilates 
wordt u bewust van uw houding en maakt u een sterker en flexi-
beler lichaam. De les wordt elke woensdag gegeven van 20:30-
21:30 bij de Its Sport, Industrieweg 11A. Voor meer informatie 
en/of vragen, bel naar 06 30 44 34 85 of surf naar www.drbm.
nl. Kunt u op de woensdagavond niet, maar wilt u graag pilates 
volgen? Geef dat aub door, zodat we op een ander tijdstip een 
nieuw uur kunnen creëren. 

Salsa lessen in de Bilt Casa latina organiseert in SWO- De 
Duiventil - Jasmijnstraat 6 - Utrecht. Maandag 31 januari om 
19.00 uur: Workshop/proefles Maandag 07 februari om 19.00 
uur: beginners (met of zonder partner). Wij leren u salsa, meren-
que, bachata, cumbia en bolero. U leert op eenvoudige wijze en 
in een rustige ontspannende tempo figuren en de bijbehorende 
bewegingen. Info: www.casalatina.nl tel.: 06-22627767

Stichting Casa Latina biedt in het nieuwe jaar Spaanse lessen 
aan. De cursussen bestaan steeds uit 10 lessen van 1,5 uur per 
week. De lessen zijn geschikt voor iedere leeftijd en ieder niveau. 
In De Bilt beginnen de lessen op 2 februari voor beginners en 
half-gevorderden in Buurthuis 't Hoekie op de Dr. Asserweg 2. 
Voor meer informatie bel 06-22627767 of mail: spaansopmaat@
casalatina.nl Bekijkt u ook onze website: www.casalatina.nl

TE KOOP GEVRAAGD
 
Te koop gevraagd loop/sloop 
en schade AUTO’S, busjes, 
vrachtwagens, bedrijfswagen 
en pick-ups, tractoren, hef-
trucks, caravans en aanhangers. 
Tel. 06-27500115

PERSONEEL AANGEBODEN

PARKET schuren lakken 
waxen woonkamer 700 Euro 
all in Phloorever De Bilt. Tel. 
06-20776453

REPARATIE Luxaflex en 
lamellen! Zonneschermen, 
markiezen, rolluiken. Knikarm-
zonneschermen elektrisch maken. 
€ 289,-. Hans tel. 06-26604779, 
Groenekan. Diverse markiezen 
nu halve prijs! 

DIVERSEN

FRANSE les voor beginners en 
gevorderden in kleine groep. 
Tel. 0346-211667

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

Te HUUR gevraagd pand, 
hal of bedrijfsruimte eventu-
eel grote nishut of stuk grond, 
voor stalling auto’s voor export 
buitenland. Voor inlichtingen 
06-27500115
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Gratis af te halen een in prima 
staat verkerend één persoons-
bed zonder matras maar met 
aupingspiraal en grote onder-
lade. Even vooraf afspreken! 
0346211349 / 0610301006.

Tot mijn grote verdriet, wegens 
lichamelijke ongemakken en 
gevorderde leeftijd, mijn fan-
tastische skischoenen. Een 
prachtig paar maat 42-43. 
Prima geschikt voor meer 
ervaren skiërs. Vaste prijs € 
25,-. Even vooraf een afspraak 
maken om te komen passen! 
0346211349 / 0640022921.

Kleurentelevisie met geïn-
tegreerde dvd-speler, 3 jaar 
oud en in prima staat. € 50,-. 
Bellen svp na 19.00 uur op nr  
0619691119

Lichtblauw leren 2,5-zitsbank, 
zeer goede staat. € 50,-. Tel. 
035-5772332

80 cm breedbeeld ktv 5 jaar 
oud, spelend te zien! € 50,-. 
TV hoekkast eiken. € 40,-. Tel. 
035-5772332

Te koop aangeboden

Nootjes

Gratis af te halen: 
kerstkaartencollecties.

Parel Promotie
Kon. Wilhelminaweg 461, 
Groenekan, 0346-211215

Cursussen

Adverteren met een Nootje
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. en 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.)

❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)   NIEUWE RUBRIEK  

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.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1

2

3

4

5

6

7

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
Bilthoven 030 copy- en printservice, Vinkenlaan 10 (inleveren vóór woensdag)
E-mail info@vierklank.nl

Naam  .....................................................................................................................................

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

Diversen

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 
kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. Voor 
meer info over onze service en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl
Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267. Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur. Onderdelen uit voorraad leverbaar 90%  
reparaties in een dag klaar. Levering alle merken NIEUWE en 
gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbe-
strating, 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

Voor dames en heren kunt u bij ons terecht voor: knip-
pen, verven, epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, 
permanent make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, 
bruidskapsels, etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust Emy 
030-2290395 (Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-
ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 
en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 
Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. 
Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. Ook voor al uw tuinwerk/
tuinveranderingen! Weghalen van bomen etc. Verkoop: fruit-, 
sier-, laanbomen en tuinplanten, coniferen, beukenhaag, etc. 

Vanaf 1 januari 2011 zijn de wandelkaarten voor het landgoed 
‘Noord Houdringe’, gelegen in Bilthoven verkrijgbaar bij kan-
toorsuppliers aan de Hessenweg 143, De Bilt. De prijs van de 
jaarkaart is € 15,-. De ingangen tot het landgoed bevinden zich aan 
de Boslaan, De Noord Houdringelaan en aan de Soestdijkseweg 
Zuid bij nr. 152. Wandelaars op ‘Noord Houdringe’ dienen in het 
bezit te zijn van een geldige wandelkaart.

Personeel aangeboden

Te koop gevraagd

Op ’t bankje
‘Hebt u er bezwaar tegen dat ik een sigaret opsteek?’, 
vraagt de man van middelbare leeftijd die bij me is 
komen zitten. Ik schud nee, want hoewel ikzelf niet 
rook vind ik het niet erg als mensen buiten roken. 
Hij haalt een pakje sigaretten uit zijn jaszak en 
steekt er een op. Na een diepe inhalering blaast hij 
de rook met een zucht uit alsof er een last van hem 
is afgevallen. ‘Ik ben op bezoek bij mijn tante die 
hier vlakbij woont en heb nu even zin in een sigaret. 
Bij haar in het appartement wil ik niet roken en ik 
vind het ook wel fijn om er even uit te gaan als ik 
bij haar ben. Ze is bijna negentig en regelmatig ga 
ik een middag naar haar toe om allerlei dingetjes 
te regelen en haar administratie te doen. Ze wordt 
wat vergeetachtig, maar kan zich met wat thuishulp 
nog best redden. Een buurvrouw helpt af en toe met 
de boodschappen, maar ze gaat het liefst zelf naar 
de supermarkt. Ze kan heel lekker koken en als ik 
kom heeft ze de soep al klaar staan. Niets uit een 
pakje, alles met verse spullen.’ De man kijkt voor 
zich uit en rookt zwijgend zijn sigaret op. Opeens 
schudt hij zijn hoofd. ‘Toen ik met de administratie 
van mijn tante bezig was zag ik opeens dat ze een 
andere telefoonaanbieder had. Ik vroeg waarom ze 
dat gedaan had, want ze bespreekt dat soort dingen 
altijd eerst met mij. Ze ontkende dat ze zich bij die 
andere aanbieder had aangemeld. Ze begreep er niets 

van, maar na wat doorvragen vertelde ze dat ze een 
tijdje geleden een aardige persoon aan de telefoon 
had die vertelde dat ze goedkoper zou kunnen bel-
len. Hoe het gesprek verder was verlopen kon ze zich 
niet meer herinneren, maar het bleek op een gegeven 
moment dat haar abonnement naar dat bedrijf was 
overgezet’, zegt de man verontwaardigd. Ik vertel 
dat de ouders van kennissen van mij zoiets met een 
gasleverancier was overkomen. Opeens kwamen er 
wel enorme rekeningen, maar contact met het bedrijf 
was nauwelijks mogelijk. Het heeft uiteindelijk een 
jaar geduurd voordat ze van de ellende af waren. De 
man knikt en zegt dat hij dergelijke verhalen ook 
vaker gehoord heeft. ‘Ik ben meteen aan het bellen 
gegaan en gelukkig kan het abonnement vanwege 
haar hoge leeftijd nog ongedaan gemaakt worden. 
Maar je moet er wel een heleboel voor doen. Ik 
snap niet dat dit gewoon per telefoon kan gebeuren. 
Als ze eerst papieren hadden gestuurd die ze had 
moeten ondertekenen had ik wel tegen haar gezegd 
dat het voor die paar telefoontjes van haar niet de 
moeite waard is om te veranderen. Ze wilde het ook 
helemaal niet. Schande’, zegt hij met een zucht. ‘Ze 
is er nu helemaal van streek van, maar ik heb haar 
gerustgesteld en gezegd dat het allemaal goed komt. 
Ze is de enige zuster van mijn overleden vader en is 
nooit getrouwd geweest. Als kind logeerde ik vaak 
bij haar en met haar autootje nam ze me overal mee 
naar toe. Ze heeft altijd in de verpleging gewerkt en 
is een geweldige vrouw. Vroeger zou zo’n akkefietje 
met die telefoon haar zeker niet zijn overkomen. 
Daarom vind ik het zo schandalig dat oudere mensen 
op deze manier worden benaderd.’ De man kijkt op 
zijn horloge en vindt het weer 
tijd om naar zijn tante terug 
gaan. Met een vriendelijke groet 
stapt hij op. 

Maerten

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl
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‘Deze	 prijs	 heeft	 een	 mooi	 plekje	
gekregen	in	het	clubhuis.	Ik	weet	dat	
sommige	spelers	het	certificaat	op	de	
slaapkamer	aan	de	muur	hebben	han-
gen.	Het	was	erg	leuk	dat	alle	spelers	
ook	 een	 individueel	 aandenken	 kre-
gen.	We	promoveerden	een	paar	 jaar	
achtereen	en	zaten	in	een	soort	flow,	
en	die	prijs	was	echt	de	kroon	op	het	
werk.	 De	 ploeg	 en	 begeleiding	 had	
ook	 intens	 naar	 het	 Sportgala	 toege-
leefd,	 en	 we	 hoopten	 het	 wel,	 maar	
hadden	toch	niet	verwacht	dat	we	het	
zouden	 worden.’	 Die	 kans	 is	 in	 een	
gemeente	als	De	Bilt	met	vooral	top-
pers	in	de	teamsporten	inderdaad	niet	
erg	groot!	Ook	voor	het	Sportgala	in	
2011	 zijn	 alweer	 zes	 teams	 voorge-
dragen	 voor	 deze	 prijs,	 en	 er	 zit	 er	
zelfs	nog	een	aantal	aan	te	komen.

Minder
Het	 jaar	 2010	 zal	 de	 boeken	 ingaan	
als	 een	 iets	 minder	 succesvol	 jaar.	
Door	 het	 wegvallen	 van	 enkele	
belangrijke	 spelers,	 met	 name	 routi-
nier	Frank	Timmer	en	topscorer	Wou-
ter	van	Brenk	die	naar	topclub	Dalto	
in	 Driebergen	 overstapte,	 werd	 TZ	
verzwakt.	 Dat	 had	 onder	 andere	 tot	
gevolg	dat	in	de	hoofdklasse	de	ploeg	
momenteel	 onderaan	 staat,	 op	 het	
veld	 bezetten	 ze	 de	 vijfde	 plaats	 in	
de	overgangsklasse	A.	Daarbij	kwam	
ook	 nog	 dat	 het	 moeilijk	 bleek	 een	
nieuwe	 coach	 te	 vinden.	 ‘Dat	 heb-

ben	we	intern	opgelost	(Maarten	van	
Ginkel,	red.),	maar	we	zijn	nu	wel	al	
bezig	met	het	zoeken	van	een	externe	
coach,	je	kunt	daar	niet	vroeg	genoeg	
bij	 zijn	 om	 dat	 te	 doen,’	 weet	 Van	
Brenk	 inmiddels.	 ‘We	 hebben	 twee	
belangrijke	 voorwaarden:	 het	 moet	
iemand	zijn	met	voldoende	technisch	
en	 tactisch	 niveau,	 en	 deze	 persoon	
moet	 bij	 onze	 clubcultuur	 passen’.	
Dat	zijn	dingen	waar	TZ	veel	waarde	
aan	hecht.	‘En	we	vergeten	ook	heus	
niet	 dat	 de	 andere	 25	 teams	 ook	
gewoon	 trainers	 en	 coaches	 nodig	
hebben!’

Resultaten
Overigens	zijn	er	uiteraard	ook	ande-
re	 mooie	 resultaten	 geboekt	 bij	 de	
familievereniging.	 Zo	 is	 de	 11-jari-
ge	 Renee	 van	 Ginkel,	 dochter	 van	
oud-eerste	 elftalspeler	 en	 een	 van	
de	 huidige	 trainers	 van	 TZ	 1	 Arjen	
van	 Ginkel,	 doorgedrongen	 tot	 het	
district	 Oost-	 jeugdteam,	 en	 werden	
drie	 jeugdploegen	 dit	 jaar	 kampioen	
op	het	veld,	evenals	TZ	6.	
De	 TZ	 A1	 wist	 zelfs	 het	 landelijk	
zaalkampioenschap	 te	veroveren	van	
alle	 districtskampioenen	 in	 Neder-
land,	op	27	maart	 in	Wolvega.	Daar-
mee	promoveerde	de	ploeg	van	coach	
Arjen	 van	 Ginkel	 naar	 de	 landelijke	
jeugd	 Overgangsklasse	 B,	 waar	 het	
momenteel	 op	 een	 keurige	 vierde	
plaats	staat.

Doorstroming
Van	 Brenk	 ziet	 in	 die	 titel	 en	 deze	
talenten	weer	een	nieuwe	periode	met	
succes	 aankomen:	 ‘Een	 aantal	 van	
die	spelers	is	nu	doorgestroomd	naar	
de	senioren	1	en	2	teams,	en	we	gaan	
weer	 bouwen	 om	 op	 een	 acceptabel	
niveau	 te	blijven	 spelen.	We	zijn	 als	
vereniging	goed	bezig.	

En	 nogmaals:	 zo’n	 prijs	 als	 Sport-
ploeg	van	het	Jaar	is	iets	waar	we	heel	
trots	op	zijn,	waar	we	veel	publiciteit	
door	hebben	gekregen,	een	extra	sti-
mulans	voor	het	team’.	

TZ: Sportploeg van het jaar 2009 
kroon op het werk

door Ingrid van der Elst

De verkiezing van het eerste team van korfbalvereniging Tweemaal Zes tot Sportploeg van het Jaar 2009 was 
volgens voorzitter Peter van Brenk een echte bekroning van een uitermate succesvolle periode voor de ploeg 

die in dat jaar zowel op het veld als in de zaal uitmuntend presteerde. In de zaalcompetitie promoveerde 
het team naar de hoofdklasse, waarmee het tot de beste 28 zaalteams van Nederland behoort; op een totaal 

aantal korfbalverenigingen van 275 in heel Nederland bepaald niet slecht voor ‘zo’n dorpsclub als TZ in 
Maartensdijk’, zegt een nog steeds trotse voorzitter van Brenk.

Peter van Brenk - de bevlogen 
voorzitter van TZ. (foto Jeroen Kemp).

Aan	 het	 begin	 van	 het	 seizoen	 was	
er	ook	al	een	Open	Dag.	Dit	was	een	
succes	voor	zowel	huidige	als	nieuwe	
leden.	Met	dezelfde	opzet	zal	de	Kees	
Boeke	Hal	ook	op	14	januari	bruisen	
van	activiteit.	

Regulier
Het	 is	 voor	 de	 leden	 een	 reguliere	
speelavond.	Dit	betekent	dat	er	vanaf	
18.00	uur	gebadmintond	zal	worden.	
De	 jeugd	begint	met	vrijspelen,	 trai-
nen	en	zelfs	een	competitiewedstrijd.	
Iedereen	vanaf	6	 jaar	mag	meedoen.	
Er	 zijn	 rackets	 aanwezig	 dus	 sport-
kleding	met	goede	binnenschoenen	is	
voldoende.	Vanaf	 20.00	 uur	 gaan	 de	
senioren	aan	de	slag.	In	verschillende	
groepen	 zal	 er	 getraind	 en	 gespeeld	
worden.	Ook	zal	een	aantal	teams	nog	
een	 competitiewedstrijd	 spelen.	 Het	
eerste	team	speelt	een	thuiswedstrijd;	
dit	 staat	garant	voor	mooie	wedstrij-
den	op	hoog	niveau.
Ben	 je	 18	 jaar	 of	 ouder?	 Kom	 dan	
gezellig	langs	en	ervaar	zelf	hoe	leuk	
en	 gezellig	 badminton	 is.	 De	 gehele	
avond	zal	het	clubhuis	van	SV	Irene	

geopend	 zijn,	 een	 prima	plek	 om	de	
sfeer	van	de	vereniging	te	ervaren.
SV	 Irene	heeft	weer	 een	aantal	 inte-
ressante	 ledenacties.	 Zo	 is	 er	 een	
attentie	voor	iedereen,	een	gratis	rac-

ket	 als	 je	op	14	 januari	 lid	wordt	 en	
grote	 korting	 op	 de	 contributie	 van	
dit	seizoen.	Voor	meer	informatie	kan	
iedereen	terecht	op	de	website:	www.
kombadmintonnen.sv-irene.nl.

SV Irene Badminton 
start het nieuwe jaar met een Instuif

Nieuw jaar, nieuwe kansen en veel nieuwe goede voornemens. De badmintonafdeling van 
SV Irene organiseert op vrijdag 14 januari een Open Avond voor iedereen die dit jaar meer, 

weer of anders wil gaan sporten. 

Vrijdag 14 januari kan je sfeer proeven en meespelen bij badmintonafdeling 
van SV Irene in de Kees Boekehal. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt... 
In	 de	dagen	 tussen	Kerst	 en	Oudjaar	 hebben	de	kinderen	van	 een	 aantal	
Biltse	scholen	 traditioneel	weer	meegedaan	aan	het	Kerstzaalvoetbaltoer-
nooi.	Ruim	achthonderd	kinderen	uit	het	basisonderwijs	streden	in	4	dagen	
op	sportieve	wijze	met	elkaar.

Op	 de	 laatste	 dag	 kwam	 Wethouder	 Mittendorff	 de	 prijzen	 uitreiken	 en	
maakte	direct	van	de	gelegenheid	gebruik	om	een	nieuw	project	te	lanceren	
waarbij	de	Gemeente	gaat	trachten	om	de	jeugd	nog	meer	aan	het	sporten	
te	krijgen.	Een	project	wat	absoluut	goed	is.

Helaas	toch	ook	een	minder	moment	van	de	wethouder	tijdens	deze	intro-
ductie	 en	 prijsuitreiking:	 Jammer	 dat	 de	 vrijwilligers,	 die	 het	 Kerstzaal-
voetbal	 al	 sedert	 jaren	 organiseren,	 niet	 even	 bedankt	 werden	 voor	 hun	
inzet!	Zonder	die	mensen	was	deze	reeds	jarenlange	traditie	nl.	geen	succes	
geworden.	Blijkbaar	is	het	nog	niet	tot	de	wethouder	doorgedrongen	dat	het	
van	belang	is	om	voldoende	gemotiveerde	vrijwilligers	te	hebben	om	juist	
de	jeugd	te	bewegen	om	meer	te	gaan	bewegen.	Een	bedankje	is	dan	wel	
even	op	zijn	plaats.	Wat	mij	betreft	een	gemiste	kans.
	
Pieter Keuning, Bilthoven
	

Ruim achthonderd kinderen hebben meegedaan aan het Kerstzaalvoetbal-
toernooi. Zonder alle vrijwilligers was deze jarenlange traditie geen succes 
gebleven.

Sportinstuif
Het blijft een prachtig gezicht; nu al decennialang aan het einde van 

het jaar tijdens de kerstvakantie in De Vierstee te Maartensdijk. 
Maandag 27 december jl. krioelde het in de ochtend en de middag 
van sportende en spelende kinderen uit Maartensdijk en omgeving.

Het	 waren	 er	 dit	 jaar	 volgens	 de	
organisatie	wel	minder	dan	in	andere	
jaren,	maar	nog	steeds	meer	dan	vol-
doende	om	 te	behappen	en	om	ook	
in	 2011	 mee	 door	 te	 blijven	 gaan.	
Dat	 behappen	 betrof	 overigens	 ook	
de	oliebol,	 die	 er	 voor	 elke	deelne-
mer	was.	
Door	 elke	 drie	 kwartier	 van	 sport	
te	 wisselen	 kon	 ieder	 kind	 aan	 alle	
sporten	meedoen.	Tijdens	de	middag	
was	 er	 voor	 de	 kleintjes	 van	 4	 t/m	
6	 jaar	 ook	 nog	 een	 apart	 spelpro-
gramma	 georganiseerd	 in	 de	 kleine	
sportzaal.	Ooit	door	De	Sportraad	opgericht,	wordt	het	festijn	al	jaren	geleid	
door	José	Lam,	Hans	Stevens	en	Gijs	Ruysestein,	 terwijl	begeleiders	van	
alle	 sportverenigingen	 zorgen	 voor	 spelleiding	 en	 orde.	 De	 variatie	 aan	
sporten	die	door	de	deelnemers	afwisselend	werden	gedaan	was	fors.	Judo,	
korfbal,	voetbal,	badminton,	tafeltennis	en	volleybal	[HvdB].	

Natuurlijk was er aandacht voor korfbal in de thuishaven van Tweemaal Zes.

Ook Salvo liet de kinderen graag 
kennismaken met hun sport.
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Sinds enkele maanden is de oprijrou-
te vanuit Groenekan naar de Hooge 
Kampse plas verbreed om vracht-
auto’s door te laten. De vrachtauto’s 
vervoeren grond en modder vanuit de 
plas om de ‘verondieping’ tot stand 
te brengen. De plas is momenteel 
vijftien meter diep en door de stei-
le oevers is er weinig plantengroei 
mogelijk en is er te weinig schuil-
gelegenheid voor de dieren in het 
water. Het aantal vissoorten is dan 
ook beperkt in de Hooge Kampse 
plas. Het Utrechts Landschap is eige-
naar van de Hooge Kampse plas en 
zij wil de biodiversiteit bevorderen. 
Dit verhogen van de ecologische 
kwaliteit zal er toe leiden dat er meer 
mogelijkheden zijn voor dieren en 
planten om prettig te leven in en 
rond de plas. De verondieping van 
de helft van de plas en het aanleggen 
van eilandjes op waterniveau waar 
waadvogels voedsel kunnen vinden 
zullen voor die grotere biodiversiteit 
zorgen, is de verwachting.

Stinkgat
Over de plannen van verondieping, 
die al enige maanden geleden gestart 
is en vijf jaar in beslag zal nemen, 
doen veel tegenstrijdige berichten 
de ronde. In de kranten zijn artike-
len verschenen over de algengroei 
door het ondieper worden van de 
plas. Thijs Pons van het Groenekans 
Landschap is ecoloog en heeft in 
het verleden onderzoek gedaan naar 
de plassen die door zandwinning 
zijn ontstaan: ‘De Hooge Kampse 
plas is ontstaan bij de aanleg van de 
A27. Door verwijderen van het zand 
vormde het grondwater een plas. 
In de jaren zeventig werd de plas 
gebruikt om vuil te storten. Uit het 
Amsterdam-Rijn kanaal is een grote 
hoeveelheid met PCB’s vervuild slib 
gestort. PCB’s zijn chloorkoolwater-
stoffen die zich aan slib hechten en 
zich ophopen in de voedselketen. Het 
storten van vuil leidde tot de bijnaam 

‘Stinkgat’ vanwege de lucht van rotte 
eieren. Het storten is vanwege de 
stank uiteindelijk gestopt’. De plas 
werd met rust gelaten, de stank ver-
dween en de natuur kon zijn gang 
gaan. Vogels, vissen en beplanting 
zorgden voor een mooi stukje natuur 
tussen Groenekan en Utrecht.

Lichtverontreinigde bagger
Het Utrechts Landschap wil de 
‘natuurwaarden van de plas ontwik-
kelen’ en heeft de firma Dekker Van 
de Kamp bereid gevonden hen te 
helpen bij het verondiepen van de 
plas.  Dit bedrijf voert baggerspecie 
en grond aan dat gestort wordt op 
de helft van de plas(aan de kant van 
Groenekan). De bagger en de grond 
zijn licht verontreinigd en afkomstig 
uit de directe omgeving van Utrecht. 
Thijs Pons: ‘De firma Dekker en 
van de Kamp voert de verondieping 
uit zonder kosten voor het Utrechts 
Landschap. De opbrengst van het 
storten van grond en bagger dekt de 
kosten en levert kennelijk een aan-
trekkelijke winstmarge op’. Hoewel 
het voor leken niet te controleren is 

of het gestorte materiaal inderdaad 
‘licht-verontreinigd’ is, vertrouwt 
het Utrechts Landschap op het feit 
dat Dekker en Van de Kamp zich 
transparant opstelt en vaker grond-
werk verricht heeft in het kader van 
verondieping en natuurherstel. ‘Dat 
de verondieping tot algengroei leidt, 
wordt beïnvloed door de uitgangs-
situatie’, legt Thijs uit.’We hebben 
bij de Hooge Kampse plas te maken 
met een in aanvang sterk vervuilde 
situatie, waar schone en lichtveront-
reinigde grond op wordt gestort. Als 
de oorspronkelijke grond wel schoon 
was geweest, was er wel kans op 
algengroei, maar dit is hier niet het 
geval. Als het storten klaar is, wordt 
de bodem afgedekt. Op deze manier 
is het verantwoord om de plas te 
verondiepen’.

Tienjaren plan
Blijft natuurlijk het feit dat de rust 
rond de Hooge Kampse plas de 
komende jaren verminderd is. Vanaf 
de Groenekanseweg is een verbre-
ding aangelegd waar vrachtwagens 
met stortmateriaal af- en aan rijden. 
Het proces van verondiepen en het 
aanleggen van eilandjes duurt onge-
veer vijf jaar. De tweede fase, het 
creëren van brede ondiepe oevers 
waar een rietmoeras zich kan ont-
wikkelen, zal ook vijf jaar in beslag 
nemen. 

Herrie over de Hoogekampseplas
door Sylvia van der Laan

De Hooge Kampse plas in Groenekan is een geliefd natuurgebied, zowel voor dieren als mensen. 
Vogels en vissen floreren in en rond de door groen omgeven plas. Voor mensen is de plas een aangename plek 

om te fietsen, te wandelen, joggen, skaten of gewoon op een bankje te genieten van de rust.

Zelfs met baggerplatform ziet de Hooge Kampse plas er in de winter sprook-
jesachtig uit.

Liefdesbomen in Voordaan
Wij dunnen bossen en menen dat dit nodig is om andere bomen de ruimte te 
geven. Interessant is echter dat jonge beuken uit zaad onder de oude beuken 
opkomen en heel lang in leven kunnen blijven, omdat ze goed tegen scha-
duw kunnen. Ze groeien langzaam en niet zo recht, maar worden vaak zeer 
markant van vorm. Ze vormen de ondergroei van een beukenbos. Juist deze 
bomen werden uitverkoren door jonge lui, om er hun liefdesboodschap in 
te graveren. Dat deed ik ook vroeger als puber. Dit gebeurde vaak in een 
park en is niet erg voor de boom. Hierdoor juist ontstaat er een langdurig 
tijdsbeeld van mensen, die met bomen leven en er mee verbonden zijn. Juist 
daarom moeten wij deze gegraveerde bomen laten staan, zij vertellen ons 
iets uit het verleden, dat lang en soms wel 200 jaar blijvend zichtbaar is.
Uit de 2e wereldoorlog zijn nog velen inscripties in bomen behouden 
gebleven o.a. van Canadese militairen. Ik zag ze bij de verzorging van oude 
beuken in Berg en Dal bij Nijmegen. Na de oorlog keerden onze bevrijders 
terug om hun herinnering levend te houden.
De moraal: behoud dus juist deze Herinneringsbomen voor de toekomst!

Jorn Copijn
Landschapsarchitect en Boomchirurg

De rode stip op de boom geeft aan dat deze boom gekapt gaat worden.

Liefde gaat toch niet voor de bijl?
Waarom moet ik nou gekapt worden,
ik heb toch niks misdaan?
Het klopt, ik ben niet mooi en slank geboren
Niet tot de mooiste boom in ’t bos verkoren
Wie is er met mijn lot begaan?

Lang stond ik onder deze oude beuken
de boel een beetje op te leuken
ik had een taak als onderhout
voor vogels en voor “lief”

Geliefden zochten mij in ’t woud
ik werd een hartendief.

Over 50 jaar kan je nog zien
dat ik die taak hier had
De “lief”is dan ook oud, bedroefd?
en denkt hoe hij in mij gegroefd
geluk, verlangens, hij ooit had

Daarom laat mij nog even staan
en wees ook met mijn lot begaan
zorg dat ik nog lang kan blijven leven
ik zal je daarvoor “liefde”geven!

Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.00 uur

Dinsdag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag 11.30 - 20.30 uur

Donderdag 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Op woensdag patat met mayonaise € 1,-

Saté met friet en rauwkost € 6,95

Goulashkroket voor € 1,-

Lihanboutje voor € 1,-

Wij zijn 7 dagen per week geopend!!! 
Koffie met gratis petit four

 Restaurant

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

foto Loes Klok, in een Groenekans weiland.

In volle galop het nieuwe jaar in...

Do.
13-01

Woe.
12-01

Vrij.
14-01

Do.
6-01

Vrij.
7-01

Woe.
5-01

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

11,00

11,00

7,50

Spareribs

of

Zalmfilet met kruiden mousse 

Nieuwjaarsborrel met erwtensoep, 
roggebrood, zeeuws spek en

een glas bubbels

Nieuwe "à la carte" kaart

Eendenborst met madeirasaus
of

Zeewolffilet met Serranoham 

 


