
De ondernemersprijsverkiezing vindt 
voor de tweede keer plaats en wordt 
georganiseerd door de Lions Club De 
Bilt-Bilthoven, de Biltse Onderne-
mers Federatie (BOF) en de gemeente 
De Bilt. Lammert de Vries is voor-
zitter van de BOF en één van de 
vijf juryleden. De BOF, opgericht 
in 2004, is een overkoepelend ver-
band van dertien ondernemersver-
enigingen en telt zo’n 500 leden. 
De Vries vertelt dat de BOF erin is 
geslaagd een gestructureerd overleg 
met de gemeente tot stand te brengen. 
‘Uit dat overleg is op een gegeven 
moment een oud idee van de Lions 
Club opgepikt, om een ondernemers-
prijs in te stellen. Er is toen besloten 
om er een gemeentelijke prijs van te 
maken. Dat is heel belangrijk, want 
het feit dat de gemeente het ook heeft 

opgepikt, geeft toch iets van een soort 
erkenning.’

Belangenbehartiging
Lammert de Vries studeerde rechten in 
Groningen en bedrijfskunde in Delft. 
Daar kwam hij in contact met mensen 
die zich organisatieadviseur noem-
den. ‘Wat ze over hun werk vertelden 
leek me wel wat en heeft de rest van 
mijn carrière bepaald.’ Hij vond een 
baan bij een bedrijf in Utrecht en ging 
in Bilthoven wonen. ‘Op een gegeven 
moment leek het me toch leuker een 
eigen bedrijf te hebben. Dat heb ik 
toen in Bilthoven gevestigd, omdat 
ik daar al woonde.’ De Vries werd al 
gauw lid van het Business Contact De 
Bilt (BCB), één van de bedrijvenver-
enigingen in de toenmalige gemeente 
De Bilt  ‘Ik kwam daar wel eens 
op een bijeenkomst en dan dacht ik 
wat een leuke feestjes en partijtjes, 
maar tegelijkertijd hoorde ik ook veel 
ondernemers klagen over met name 
de gemeente. Ik heb toen gezegd 
waarom doen jullie niet meer aan 
belangenbehartiging.’ Toen De Vries 
enkele jaren geleden werd gevraagd 
zitting te nemen in het bestuur van het 
BCB, zei hij dat wel te willen doen. 
‘Maar niet voor de gezelligheid. Als 
ik wat voor het BCB doe, wil ik aan 
belangenbehartiging doen.’

Koepel
De Vries had inmiddels begrepen dat 
er nog zo’n tien ondernemersvereni-
gingen binnen de gemeente waren. 
‘Naast de verschillende winkeliers-
verenigingen, meestal  geconcen-
treerd in een winkelstraat of winkel-
centrum, heb je ook nog een aantal 
bedrijvenverenigingen. Het BCB is 
met honderd leden het grootst. In 
Maartensdijk is de Kring Onderne-
mers Maartensdijk (KOM) inmiddels 
weer tot leven gekomen. Dan zijn er 
ook nog bedrijven die iets met elkaar 
hebben omdat ze op hetzelfde ter-
rein gevestigd zijn.’ De Vries noemt 
als voorbeeld de 25 bedrijven op 
het Berg en Bosch terrein. In de 
Dorpsstraat in De Bilt is een nieuwe 
vereniging met 35 leden gekomen. 
‘Daar ben ik heel positief over, want 
het betekent dat die mensen zien dat 
er een gezamenlijk belang is. De 
gemeente wil immers de Dorpsstraat 
herinrichten.’ Vanuit het bestuur van 
het BCB inventariseerde De Vries de 
problemen die er lagen tussen onder-
nemers en gemeente. ‘Die bleken zo 
omvangrijk dat ik tot de conclusie 
kwam dat je daar met alle onderne-
mersverenigingen die hier zijn mee 
aan de slag moest gaan. We hebben 

toen de andere verenigingen benaderd 
en van daaruit is de gedachte ontstaan 
om als een soort koepel de BOF op te 
richten. Vooral om daarmee naar de 
gemeente toe aan collectieve belan-
genbehartiging te kunnen doen.’

Maatschappelijke rol
‘We denken dat we 30 procent van 
de bedrijven die hier gevestigd zijn 
als lid hebben. Er zijn in de gemeente 
ruwweg 1500 ondernemingen. Daar-
van zijn er, verdeeld over 13 onder-
nemersverenigingen, ongeveer 500 
indirect lid van de BOF. Met de 
komst van burgemeester Gerritsen 
hebben we tegen de achtergrond van 
het dualisme lijnen gelegd naar het 
college van B en W en de gemeente-
raad. Dat werd na vier jaar zwoegen 
het begin van een wat meer gestruc-
tureerd overleg met de gemeente. Bij 
het bedrijfsleven heerste de gedachte 
dat de gemeente het bedrijfsleven niet 
zag staan. De gemeente wil alleen 
maar iets doen voor bewoners vond 
men, en niets voor bedrijven. Met 
het invoeren van de ondernemersprijs 
zien ondernemers nu dat de gemeen-
te de ondernemers toch niet onbe-
langrijk vindt. Dat is een ommekeer 
in een langjarige neergang van het 
bedrijfsleven.’ Ook het maatschap-
pelijk ondernemen heeft een impuls 
gegeven. ‘We werden geholpen door 
wat grotere ontwikkelingen waarbij 
ondernemingen steeds meer werden 
aangesproken op hun maatschappe-
lijke rol. Daar paste dit ook heel goed 
in. Ik heb als voorzitter van de BOF 
altijd gepredikt, en dat blijft mijn 
credo, dat belangen van bedrijven 
en inwoners van de gemeente veel 
meer in elkaars verlengde liggen dan 
vaak wordt beweerd. Die belangen 
zijn niet tegengesteld, ook al zijn er 
wel eens conflicten tussen bedrijven 
en omwonenden. Bedrijven zorgen 
voor heel veel werkgelegenheid in 
de gemeente en bepalen ook het ser-
viceniveau dat je nodig hebt om een 
gemeente leefbaar te houden.’

Criteria
De datum om bedrijven voor te dra-
gen voor ‘Ondernemer van het Jaar’ 
is verlengd tot 21 september. Er zijn 
dus drie categorieën: starters, bedrij-
ven en winkeliers. Voor de jury is 
een starter een bedrijf dat korter dan 
drie jaar bestaat. De jury maakt uit de 
inzendingen eerst een voorselectie. 
Die bedrijven worden benaderd en 
dan vallen er weer wat af. De over-
blijvende bedrijven worden door twee 
van de vijf juryleden bezocht en aan 
de hand van een tiental criteria beoor-

deeld. De Vries heeft vorige keer met 
burgemeester Gerritsen ook een aan-
tal bedrijven bezocht. ‘Dat werd zeer 
gewaardeerd, ongeacht of ze een prijs 
krijgen of niet. Als de burgemees-
ter met ambtsketen op bezoek komt 
heeft dat ook publicitaire waarde. 
Het gaat erom dat de onderneming 
ook langjarig van meer dan gemid-
delde betekenis is voor het econo-
misch gebeuren in de gemeente. We 
hebben dit keer duurzaamheid een 
groter gewicht gegeven. Een ander 
belangrijk criterium vinden we de 
binding met de gemeente. Beteken 
je naast geld verdienen ook iets voor 
de omgeving. Daarbij moet je denken 
aan sponsoring of het meewerken 
aan evenementen die in de gemeente 
plaatsvinden. Er zijn bedrijven die 
daar geweldig veel aan doen en dat 
mag best gewaardeerd worden.’ 

Nomineren
De verkiezing voor ‘Biltse Onder-
nemer van het Jaar’ werkt niet met 
een soort stemming. De hoeveelheid 
aanmeldingen doet er niet toe. Een 
bedrijf kan met één aanmelding win-
nen. De criteria die de jury hanteert 
zijn bepalend. De Vries hoopt nog op 
aanmeldingen uit kernen waar minder 
bedrijven staan. Iedere inwoner van 
de gemeente kan een bedrijf voordra-
gen. Consumenten kennen vooral de 
winkels en hij verwacht daarom dat 
zij vooral winkels zullen nomineren. 
De Vries dringt vooral inwoners uit 
Maartensdijk, Groenekan, Westbroek 
en Hollandsche Rading aan kandi-
daten voor ‘Biltse Ondernemer van 
het Jaar’ voor 21 september aan te 
melden. Een aanmeldingsformulier 
is te downloaden op website www.
debiltseondernemer.nl. 
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Open dag
Ruigenhoeksedijk 21

Groenekan
Tel: 0346 - 212412

www.ffvisscher.nl

Zondag
20 september 2009

Let op de folder!

 Restaurant

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

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

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

Nog 16 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Aanmeldingstermijn
Biltse Ondernemersprijs verlengd

door Guus Geebel

Op woensdag 25 november worden in de Mathildezaal van het gemeentehuis de ‘Biltse Ondernemers van 
het Jaar 2009’ bekend gemaakt. Er zijn drie categorieën: startende bedrijven, winkeliers en bedrijven. Per 

categorie worden drie ondernemingen genomineerd, waarvan de namen op 4 november bekend worden 
gemaakt. De winnaars ontvangen een oorkonde, een beeld van de kunstenaar Luigi Amati en krijgen de titel 

‘Ondernemer van het Jaar 2009’.

Lammert de Vries, voorzitter van de 
BOF en jurylid van de Biltse Onder-
nemersprijs.

Ellen Goulmy van designwinkel Poncius in Bilthoven werd in 2007 onderne-
mer van het jaar bij de starters. Zij ontving toen dit beeld van de kunstenaar 
Luigi Amati.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 

Maartensdijk 

13 september - 9.30 uur en 

Kapel Hollandsche Rading

13 september - 11.00 uur 

Dhr. P. van Dam, Houten

St. Maartenskerk Maartensdijk

13 september - 10.30 uur

Gezinsviering, Pastor de Wit

P.K.N. - Protestantse Gemeente 

De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a

13 september - 10.30 uur

Ds.H. Bonestroo, Zeist

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan

13 september - 10.00 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

13 september - 18.30 uur

Ds. P.J. Teeuw, Papendrecht

Hersteld Hervormde Kerk 

Groenekan

Groenekanseweg 21

13 september - 10.30  en 18.00 uur

Eerwaarde hr. E. van Baren,

Vriezenveen

Ned. Ger. Kerk Westbroek

13 september - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek

13 september - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan

13 september - 18.30 uur

Ds. G.D. Kamphuis, Amersfoort

P.K.N. - Herv. Kerk 

Lage Vuursche 

13 september - 10.00 uur

Ds. G.H. Kruijmer

13 september - 18.30 uur

Ds. M.A. Kuijt, Huizen

Onderwegkerkje Blauwkapel

13 september – 9.30 en 10.30 uur

Pastor B. van Empel

Oecumenische dienst
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

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

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

- in memoriam -

10-9-2007 Jitske Huigen 10-9-2009

Morgen is het 2 jaar geleden,

dat jij bent overleden.

Maar ik zie jou elke dag.

Jij bent bij mij,

in mijn hart en mijn gedachte.

Het gemis blijft,

van elke aanraking,

of een kus.

Mis ik jou elke dag.

Wessel
Michel
Eric
Henk

Als er nooit meer een morgen zou zijn.

Geboren
6 september 2009

Reinier
Zoon van Jan en

Karin Bos-Kleinendorst
Versteeglaan 140

Groenekan

Rommelmarkt Maartensdijk
Op zaterdag 12 september organiseert de Protestantse Gemeente i.w. Maar-
tensdijk/Hollandsche Rading een boeken-/rommelmarkt. De markt vindt 
plaats op het terrein van de Ontmoetingskerk,  Koningin Julianalaan 26 te 
Maartensdijk van 9.30 uur tot 15.30 uur. Naast veel tweedehands spullen, 
mooie boeken en dit jaar ook nieuwe spullen is ook het Rad van Avontuur 
weer aanwezig. Natuurlijk kunt u ook weer in het restaurant terecht voor 
een kop koffie met iets lekkers. De opbrengst is bestemd voor kerkelijke 
activiteiten, Het Thomashuis en Zideris.

Heeft u nog spullen voor de markt, dan kunt u die op donderdagavond 10 
september van 19.00 uur tot 21.00 uur of op vrijdag 11 september van 10.00 
uur tot 12.00 uur inleveren bij de Ontmoetingskerk in Maartensdijk. Er 
worden echter geen grote meubels en kleding in ontvangst genomen.

Het Rode Kruis afdeling
De Bilt vergadert

De afdeling De Bilt van het Nederlandse Rode Kruis nodigt haar leden, 
donateurs, en vrijwilligers uit voor een Algemene Ledenvergadering.
De vergadering zal plaatsvinden op DINSDAG 15 SEPTEMBER 2009 om 
18.30 uur in het Rode Kruis gebouw: St. Laurensweg 13, te De Bilt.

De volgende punten staan op de agenda:
-  besluit tot fuseren met de Vereniging het Nederlandse Rode Kruis (fusie-

documenten liggen ter inzage in het Rode Kruis gebouw).
- werkplan 2010 en begroting 2010 van de afdeling.
Voor informatie kunt u bellen met Dhr. Van Bijsterveld 030 2163275  of  
Mevr. Roestenberg 0346 212529

Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 12 september oud 
papier op in Maartensdijk. De papier-
wagens gaan om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 12 september haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt ver-
zocht het papier (gebundeld of in 
dozen) of de papierkliko vóór 9.00 
uur aan de weg te zetten.

Mooie opbrengst Zomermarkt
De opbrengst van de Zomermarkt in Lage Vuursche van enkele weken terug 
was € 5795,78. De organisatie is daar zeer content mee. De opbrengst komt 
ten goede aan het onderhoudsfonds van de kerk.

Ook de Hervormde Kerk van Lage Vuursche doet uiteraard mee met Open 
Monumenten Dag op 12 september a.s. Er zijn geen speciale dingen, maar de 
kerk is van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Soms wordt er op het Orgel gespeeld. 
Met afbeeldingen vanuit het heden en het verleden, probeert men het thema 
‘Op de kaart gezet’ zo dicht mogelijk te benaderen. 

Grote verkoopdag in 
Westbroek

Op zaterdag 12 september van 10.00 tot 16.00 uur, vindt de jaarlijkse 
verkoopdag van de Hervormde Gemeente Westbroek plaats in en om het 
gebouw Rehoboth achter de Hervormde kerk. Er is van alles te beleven. De 
dames hebben weer diverse handwerken gemaakt. Ook zijn er weer mooie 
poppenkleertjes en andere poppenaccessoires te koop. Men kan lekker 
snuffelen tussen de rommelmarktspullen en de snuffeltafel. Er zijn diverse 
spellen zoals de sjoeltafel, het knikkerbord en voor de kleintjes natuurlijk 
de grabbelton. Er is koffie, thee of fris met wat lekkers, er zijn broodjes 
beenham, wafels en oliebollen. Ook voor verse bloemen en groente kan 
men op deze dag terecht. De monumentale kerk is ook te bezichtigen en de 
toren is onder begeleiding van een gids te beklimmen. De opbrengst van 
deze verkoopdag komt voor 50% ten goede aan de zending en 50% voor 
het onderhoud van de Hervormde kerk. 

Collecte voor spierziekten
Het Prinses Beatrix Fonds bestrijdt spierziekten en bewegingsstoornissen 
door het financieren van wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de 
kwaliteit van leven van patiënten en hun familie te verbeteren. De unieke 
rol die het Prinses Beatrix Fonds hierbij inneemt is stimulerend en facili-
terend. 
Om deze missie te realiseren is fondsenwerving voor het Prinses Beatrix 
Fonds een onmisbare en bepalende factor. Er wordt dan ook intensief 
samengewerkt met vrijwilligers, collectanten, patiëntenorganisaties, onder-
zoekers en het bedrijfsleven. In de week van 14 september wordt er weer 
gecollecteerd door het Prinses Beatrixfonds. Diegenen, die de collectant 
heeft gemist kan altijd nog een bijdrage giraal overmaken.

Oud papier



 De Vierklank 3 9 september 2009

Maandag 9 maart werd door het col-
lege Groenekan bezocht. Daarna vond 
er een wijkbezoek plaats op woens-
dag 17 juni in Hollandsche Rading. 
De overige buitenkernen worden op 
maandag 14 september (Westbroek) 
en maandag 16 november (Maartens-
dijk) bezocht. Vervolgens bezoekt het 
college nog Bilthoven en De Bilt in 
2010. Ideeën voor de wijkbezoeken 
die nog gepland staan kunnen gemeld 
worden aan de bewonersgroep of 
wijkcontactambtenaar. Omdat er - 
voor zover bekend - in Maartensdijk 
geen fungerende bewonersgroep is 
kunnen individuele burgers hiervoor 
contact opnemen met wijkcontact-
ambtenaar Lianne Oosterlee onder 
nummer 030 2289491. Alle wijkbe-
zoeken beginnen om 14.00 uur en 
duren tot ongeveer 17.00 uur.

Dorpsberaad
Maandag 14 september a.s. komt het 
college op wijkbezoek in Westbroek. 
Het dorpsberaad van Westbroek zal 
hen opvangen en rondleiden. Secre-
taris Jan Hennipman vertelt: ‘Er zal 
van de gelegenheid gebruik wor-
den gemaakt de problemen rondom 
woningbouw en het sluipverkeer 
aan de orde te stellen. Het aller-
grootste probleem met betrekking 
tot woningbouw is, dat er helemaal 
geen woningbouw is. Met betrekking 
tot het sluipverkeer heeft het Dorps-
beraad Westbroek gepoogd hier op 
een speciale manier de aandacht op 
gevestigd te krijgen’.
 
Strobreed
Het vele sluipverkeer dat in steeds 
grotere getale door Westbroek raast 
wil hiermee de files op de A27 en 
A2 ontlopen. Nadat de bewoners na 
vele jaren uiteindelijk de gemeente 
in beweging kregen door een geslo-

ten verklaring in te stellen tijdens de 
spitsuren, loopt het nu weer uit de 
hand. De gesloten verklaring houdt 
in dat mensen zonder ontheffing in de 
spitsuren daar niet mogen rijden. De 
gemeente is verantwoordelijk voor 
handhaving en de politie kan bekeu-
ren bij een overtreding. Sinds een 
jaar is deze gesloten verklaring van 
kracht; echter naar de mening van 
het Dorpsberaad wordt er nauwelijks 
gehandhaafd waardoor de sluipers 
zich geen strobreed in de weg gelegd 
voelen om toch de files te ontwijken 
via Westbroek. 

Hennipman: ‘Herhaaldelijk de 
gemeente op haar verantwoordelijk-
heid wijzen heeft tot op heden nog 
niet tot resultaat mogen leiden. Van-

daar dat het wijkbezoek van het col-
lege een mooie gelegenheid is hen de 
problematiek zelf te laten ervaren’
 
Korssesteeg
Van 15.00 uur tot en met 18.00 uur 
is het college te gast in Westbroek. 
Na een ontvangst in het Dorpshuis 
worden de actuele zaken in West-
broek besproken. Vervolgens worden 
vanaf molen De Kraai de mogelijke 
bouwlocaties bekeken. Als afsluiting 
verplaatst het college zich per fiets 
tijdens de ‘spits’ naar de Korssesteeg 
(waar de gesloten verklaring geldt). 
De bedoeling is dat de leden van het 
college daar ter plekke tijdens een 
geïmproviseerde persconferentie ook 
vragen beantwoordt. Hopelijk leidt 
een en ander tot oplossingen.

Sluipverkeer wordt geen strobreed 
in de weg gelegd

door Henk van de Bunt

Naar aanleiding van de 3e Evaluatie Wijk- en Dorpsgericht Werken zijn er in totaal zeven aanbevelingen 
gedaan om het wijk- en dorpsgericht werken verder te optimaliseren. Een van de aanbevelingen is om door 

middel van wijkbezoeken het college meer zichtbaar te maken. 

Maandag 14 september a.s. komt het college van Burgemeester en  
Wethouders op wijkbezoek in Westbroek. Na een ontvangst in het Dorpshuis 
worden o.a. vanaf molen De Kraai de mogelijke bouwlocaties bekeken. De 
Dorpsraadleden (v.l.n.r.) Jaap Veldhuizen, Dave de Jong, Evert Hennipman 
en Jan Hennipman gingen alvast poolshoogte nemen. De leden Frans Bakker, 
Marcel Pisa en Jankees Vendrik waren jl. zaterdag verhinderd deze hoogte-
stage te ondergaan. 

Philipp geeft reeds drie jaar gratis 
keramiekles bij hem thuis aan belang-
stellenden. In groepjes van niet meer 
dan vijf deelnemers leert hij hen op 
een ongedwongen wijze de expres-
siemogelijkheden van klei te ontdek-
ken. Tussen de dikwijls opvallend 
creatieve resultaten hangen op de ten-
toonstelling ook enkele schilderijen 
van mevr. Fré Pijpers -Blaauw. Deze 
inmiddels 73-jarige in Maartensdijk 
werkzame en woonachtige kunst-
schilder heeft een groot repertoire op 
haar naam staan
De Utrechtse fotograaf Fred Witten-
burg opent op vrijdagavond 18 sep-
tember om 19.00 uur de tentoonstel-
ling. De expositie is vrij toegankelijk 
op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur 
en zaterdag en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur aan de dr. J.J.F. Steyling-
weg 23 te Maartensdijk.

Tentoonstelling keramiek, schilderijen en foto’s
door Koos Kolenbrander

Van vrijdag 18 t/m zondag 20 september a.s. is het werk van 12 leerlingen van de keramist Philipp van der 
Zeeuw te bezichtigen op een vrije tentoonstelling bij hem thuis aan de Steylingweg 23 te Maartensdijk.

Een in 2006 door Fré Pijpers gemaakt olieverf op een varkensboerderij te 
Lutte. De wijze waarop met de dieren werd omgegaan, maakte veel indruk 
op haar.

Grote belangstelling 
bij boektaxatie

De open dag bij het jubilerende bedrijf Boekbinderij Kok te Maartensdijk 
heeft afgelopen zaterdag heel veel mensen getrokken uit alle windstreken 
van het land. Omdat restauratie en taxatie hand-in-hand gaan had Kok 
ook Drs. Ton Bolland, erkent taxateur uit Amsterdam, uitgenodigd. Vanaf 
9.30 uur tot ver na sluitingstijd kwamen mensen met tassen en soms ook 
kratten vol met boeken binnen. ‘Het was een dag van uitersten’ vertelde 
taxateur Bolland, ‘er werden boeken aangeboden ter beoordeling van Sil 
de strandjutter tot aan een Bijbel uit 1583’. Het ging van grote verbazing 
over de hoge waarde van een boek tot aan een diepe teleurstelling, omdat de 
verwachtingen te hoog gespannen waren. In een goede samenwerking tus-
sen taxateur en restaurateur werden soms boeken of Bijbels ter restauratie 
achtergelaten en andere werken weer meegenomen wanneer de kosten van 
de restauratie hoger zouden zijn dan de waarde van het boek [MD].

Veel bijbels bij boekbinderij Kok aan de Dorpsweg.

Bezoek aan de 
botanische tuinen

In maart is er tijdens de Beursvloer een match gemaakt tussen de Bedrijven-
vereniging De Bilt-Bilthoven (BCB) en de Zonnebloem De Bilt-Bilthoven. 
Afgesproken is toen in september een bezoek aan de Botanische Tuinen 
Utrecht te realiseren door sponsoring.
Woensdag 2 september gingen 14 mensen met rolstoelen en rollators, 6 vrij-
willigers van de Zonnebloem, een bus van het Rode Kruis en vrijwilligers 
en 5 auto’s met chauffeur van de BCB richting de Botanische Tuinen.

Het was prachtig weer en er was een rondleiding van een student Biologie 
die een boeiend verhaal vertelde. Heel leerzaam en zeker voor iedereen 
een aanrader, want de Botanische Tuinen Utrecht zijn zeer uniek door zijn 
enorme diversiteit aan planten en zijn speciale presentatie. De Botanische 
Tuinen Utrecht zijn in een kalenderjaar geopend van 1 maart tot 1 december 
van 10.00 tot 17.00 uur.

De botanische tuinen zijn een bezoekje waard.



randstad zoekt: 
 
chauffeurs groepsvervoer 

voor regio utrecht!

Je vervoert kinderen van en 
naar school. Je werkweek is van 

maandag tot en met vrijdag 
(15 tot 20 uur per week), waarbij 

de werktijden liggen tussen 
7.30-9.30 uur en 15.30-17.30 uur.

 
interesse? 

Annemiek Catsburg 
06-46101349 

annemiek.catsburg@nl.randstad.com

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.
Parel Promotie

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

U hoeft niet verder dan Groenekan voor
kopieerpapier
 pinrollen
  kassarollen
drumkits
 tonercartridges
  inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Trostomaten .............. héél kilo 1,25

Kiwi's ...................... héél kilo 1,49

Suikermais ............. pak 2 stuks 0,99

Frambozen ............... 3 bakjes 4,95

Bloemkool .....................nú 0,49

Komkommers Meloenmix
héél kilo

Hollandse Hollandse Vers gesneden

Donderdag = Piekendag

Hollandse

Hollandse

0,99

Landwaart Groente en Fruit

Sperziebonen

Capucijnerschotel ................................ 100 gram 0,89

Vispotje ...................................................nu 7,95

Herfstsalade ......................................per bowl nu 3,95

Vers van de Traiteur

Mooie grote

Hollandse

3 voor volle bak0,99
volle bak 0,99

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

Elke dag weer nieuwe gerechten!!!

Op veler verzoek

Nieuw

 ..................... .....................
Let op let op!!

Alleen maandag
STUNT!!
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Afgelopen zaterdag was het weer 
tijd voor de plantsoenbarbecue van 
het Prins Willem-Alexanderplantsoen 
in Maartensdijk. Deze barbecue, die 
gehouden wordt op het grasveld in 
het midden van het plantsoen, is sinds 
1979 een om het jaar terugkerende 
traditie. Voor sommige bewoners van 
‘het plantsoen’ was het dan ook al 
weer de 15e keer dat ze mee kon-
den doen aan de barbecue. ‘Dit jaar 
waren we even bang dat de barbecue 
geheel zou verregenen’, aldus één 
van de organisatoren, ‘want de avond 
daarvoor kwam het met bakken uit 
de hemel’. Gelukkig brak rond 15.00 
uur de zon door en bleef het de gehele 
avond droog. 

Voor de kinderen was er dit jaar 
was er als verrassingselement zelfs 
een springkussen geplaatst. Hier werd 
gretig van gebruik gemaakt en zelfs 
een aantal volwassenen kon de ver-
leiding niet weerstaan door even op 
het springkussen te gaan. Rond 18.00 
begon de barbecue met een openings-
speech en een moment van stilte en 

daarna kon iedereen zelf gaan z'n 
maaltje bereiden op één van de twee 
aanwezige gasbarbecues. Naast veel 
vlees waren er volop salades, brood 
en drinken aanwezig. Ook dit jaar 
was het merendeel van de plantsoen-
bewoners present en werd het een 
gezellig samenzijn. ‘Elke barbecue 

zijn er weer nieuwe bewoners aan-
wezig en dit is de uitgelezen kans 
om kennis te maken met je mede-
plantsoengenoten’. Rond 21.00 werd 
het wat kouder buiten, maar bij de 
twee vuurkorven bleef het lang warm 
en gezellig en kon iedereen napraten 
tot laat in de avond. 

Plantsoen barbecue

De buurtbewoners van het Alexanderplantsoen vertoefden tot laat in de  
zaterdagavond buiten. 

Klankbord
Eens stond 

er een boom
Er stond een oude boom van ruim 
260 jaar. Mensen raakten gefasci-
neerd door die heel oude beuk die 
aan het eind van het terrein bij de 
brug van de Kastanjelaan naar de 
Groenekanseweg stond. Voor het 
dorp was het wat men een beeld-
bepalende boom noemt. Bij mensen riep zo’n boom vooral gevoelens op 
van tijdloosheid. Generaties dorpsbewoners hebben de boom zien staan, 
kinderen hebben er elk jaar beukennootjes geraapt en de boom zal er voor 
komende generaties nog steeds staan. Hij zal er nog staan als ‘jij al lang in 
de vergetelheid verdwenen bent’. 

Dan wordt de boom ziek en blijkt door de honingzwam zwaar aangetast te 
zijn. Twintig jaar lang wordt elk jaar de boom door een boomchirurg behan-
deld. In 1997 staakte de boomchirurg de behandeling omdat dit volgens 
hem geen zin meer had en adviseerde de boom uit veiligheidsoverwegingen 
te kappen. Er wordt een nieuwe boom daar geplant indachtig Jacob Cats’ 
woorden: Wie prijst er ooit een mens die oude bomen velt en in derzelver 
plaats geen nieuwe wederstelt? Er wordt een bord als herinnering geplaatst 
met een tekst, vrij vertaald naar een gedicht van Vasalis ‘Aan een boom in 
het Vondelpark’. 

De boom staat in de directe nabijheid van een soort praathuis, bekend onder 
de naam JOP, waar een select gezelschap regelmatig bijeenkomt om bij te 
kletsen en oude herinneringen op te halen en om wijsheid en inspiratie te 
zoeken bij de boom. Nadat de oude boom gekapt was, zijn in de omgeving 
van de kroon daar beukennootjes ontkiemd, die, omdat moeder er niet 
meer was veel meer zonlicht en vocht ontvingen. Ze konden daar her en 
der ontkiemen. In het voorjaar van 2009 wordt een deel van de zaailingen 
om dat bord geplant. Vader- of moederbeuk, welke op het bord afgebeeld 
staat, staat nu daar te midden van haar kinderen, het kroost. Voortgang van 
de generaties. Het kind valt niet ver van de boom.

Intussen hebben die bijeenkomsten in dat praathuis niet bij iedereen geleid 
tot een opwaardering van de verstandelijke vermogens en werd door een 
enkeling de verkeerde inspiratie gezocht, want in een nachtelijk deel van 
een weekeinde enige tijd geleden worden allerlei soorten van frustraties 
door een van die denkers afgereageerd op het bord met die mooie foto en 
de al even fraaie woorden van Vasalis. Deze wandaad brengt de resterende 
groep van praters en denkers van de JOP in beweging; er worden herstel-
pogingen ondernomen, welke ook de goedkeurende en instemmende aan-
dacht en waardering van mensen van het Platform Respectvol Samenleven 
krijgen, maar die uiteindelijk niet leiden tot het permanente herstel van het 
bord. En daarom besluit de eigenaar van het bord, een kunstgenieter van het 
zuiverste water, dan maar het herstel zelf te bekostigen. Hij voelt loyaliteit 
aan de boom, de geschiedenis en aan de resterende groep praters en den-
kers. Hij voelt een zekere affiniteit met de (restanten van) de boom, waar 
hij gedurende twintig jaar als een Florence Nightingale voor zorgde en hij 
weet dat de boom nog steeds betekenis heeft voor een groep mensen. Hij 
deed het al eerder, maar hij besluit opnieuw nadrukkelijk de ruimte geven 
aan de nieuwe generatie zaailingen die de boom omringen, hopend dat er 
ooit een moment en een plek komt waar de zaailingen kunnen groeien en 
zich ontwikkelen en waar ze hun verhaal kunnen vertellen aan wie het maar 
wil horen. 

Henk van de Bunt

En daarom besluit de eigenaar van het bord het herstel zelf te bekostigen. 
Hij voelt loyaliteit aan de boom, de geschiedenis en aan de resterende 
groep praters en denkers.

De Jong verwerkte veel eigen jeugd-
herinneringen in het verhaal rond 
Merijntje Gijzen. In totaal bestaat 
de serie uit acht delen, waarvan de 
eerste vier Merijntje Gijzen's jeugd 
vormen en de laatste vier Merijntje 
Gijzen's jonge jaren. De Jong schreef 
de dialogen in Brabants dialect. De 
Merijntje-romans van A.M. de Jong 
werden twee maal verfilmd; voor 
het eerst in 1936. De Jong was zelf 
verantwoordelijk voor het script en 
speelde de rol van pastoor in ‘Merijn-
tje Gijzen’s jeugd’. In 1974 werd een 
televisieserie gemaakt op basis van de 

boeken, waarvoor Kees van Iersel het 
script schreef. 

De film geeft  een situatieschets van 
rond de jaren 1900. Kom kijken naar 
de lotgevallen en belevenissen van 
deze kleine Merijntje op dinsdag 15 
september om 14.30 uur. De zaal 
is om 14.15 uur en ter bestrijding 
van de onkosten wordt 2 euro entree 
gevraagd.

Gehoorapparaten 
In samenwerking met de firma Schoo-
nenberg Hoorcomfort uit De Bilt 

organiseert de Maartensdijkse ves-
tiging van SWO De Zes Kernen De 
Bilt een periodieke schoonmaakactie 
van gehoorapparaten. Voor mensen 
van 55 jaar en ouder, die problemen 
hebben met het zelf schoonmaken 
van het gehoorapparaat, zullen deze 
schoonmaakactie als een uitkomst 
ervaren op maandag 14 september 
in de cursusruimte van de SWO in 
Dijckstate van 10.00 tot 11.00 uur. 
De kosten bedragen 6 euro en zijn 
uiteraard nihil, wanneer men over een 
servicecontract beschikt. Vooraf aan-
melden s.v.p. op tel.: 0346 214161.

Filmmiddag en gehoorapparaten 
in Dijckstate

Dinsdag 15 september is er een filmmiddag in de cursusruimte van de SWO in Dijckstate, waar de film  
‘De jeugdjaren van Merijntje Gijzens’ wordt vertoond. Merijntje Gijzen is de hoofdfiguur uit een serie 

streekromans van de Brabantse schrijver A.M. de Jong.

Hij is de oprichter van Thomashuizen 
Nederland en onthulde het schilderij 
van zijn inmiddels overleden zoon 
Thomas, met wie het allemaal begon-
nen is. In alle speeches roemden 
de sprekers de filosofie achter de 
Thomashuizen en de invulling dat 
het zorgechtpaar Nathalie en Dennis 
van Middelkoop hieraan in Thomas-
huis Maartensdijk geeft. Het resultaat 
van hun inspanningen is een veilig 
thuis voor het gezin van Middelkoop 
samen met de acht bewoners met een 
beperking, waarvan vier uit Maar-
tensdijk zelf. 
De tekst op het schilderij van Tho-
mas verwoordt veel: - Thomas moet 
niet integreren in de zorgwereld maar 
de zorgwereld moet integreren in de 
gewone wereld -. Met het oplaten van 
de vele gekleurde ballonnen was de 
opening een feit, waarbij de meeste 

aanwezigen de ballonnen volgden. 
Burgemeester Arjen Gerritsen had 

daarbij vooral oog voor de reactie 
van de acht bewoners. 

Thomashuis Maartensdijk officieel geopend
door Marijke Drieenhuizen

De grote tent voor een feestelijke officiële opening stond al een paar dagen in de voortuin van het 
Thomashuis Maartensdijk opgesteld. Zaterdag kwamen vele genodigden die opening bijwonen, waaronder 

burgemeester Arjen Gerritsen, Ad van Zijl, directeur Woonstichting SSW en Hans van Putten. 

De filosofie van het Thomashuis in combinatie met de idealen van Nathalie 
en Dennis maakt Thomashuis Maartensdijk bijzonder.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? Bel dan

0346 21 19 92

ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Zakken vullen op 
10, 11 en 12 september!

20% korting 
op alles* wat 

in de roze zak past!
* M.u.v. tabakswaren, geneesmiddelen, telefoon-  
en/of strippenkaarten, cadeaubonnen, YourGift 

cards, babyvoeding, lectuur en fotoartikelen. Geen 
korting over korting.

De verhalen die we leven
Breng weer meer vertrouwen, richting en plezier in uw leven!

Bent u 55 jaar of ouder en heeft u behoefte om meer grip te 
krijgen op stemmings-, angst- en/of spanningsklachten?

Wellicht is de cursus ‘De verhalen die we leven’ dan iets voor u.
De cursus wordt aangeboden door Indigo, 

in samenwerking met de Universiteit Twente. 

Voor meer informatie kijk op www.deverhalendieweleven.nl, 
 bel 030-6999150, of mail i.nix@indigo.nl

Nieuwe collectie najaar 2009
Mode voor het hele gezin!

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Met zorg hebben wij de 
collectie samengesteld. 
Wij nodigen u uit om 

deze te komen bekijken.

Dames-Pullover*
donderdag, vrijdag en zaterdag

van € 49,95 
voor € 42,50

* zie foto

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Kalebassen vanaf 5 voor 2,50
Oranje lampionnen bos (5) 4,95
Kleine zonnebloemen

  
bos (5) 2,95

Kadotassen bloembollen

  vanaf 9,95
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Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

VOLVO S60 2.4, BLAUW MET, RAD/CD, HALF LEDER, CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD, 
TREKH, ER, CV, SB, ABS, LMV, MLV, 162.000 KM  ..............................................................  '01 € 8.450,-

PEUGEOT
206 XS 1.6 16V, ZWART MET, CLIMATE C, LMV, RAD/CD, ABS, 147.000 KM .......................  '02 € 5.750,- 
206 CC 1.6 16V, ZWART MET, ROOD/ZWART LEDER, ER, CV, SB, RAD/CD, LMV,  
KOPLAMP SPROEIERS, CLIMATE C, RAD/CD, ABS, MLV, 115.000 KM ...............................  '02 € 9.750,-
206 2.0 HDI QUICKSILVER, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, ESP, CV, SB, RAD/CD, 
AIRBAGS, ABS, LMV, MLV, 82.000 KM .................................................................................  '05 € 7.950,- 
206 1.4 16V QUICKSILVER, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ABS, ER, CV, SB, RAD/CD., LMV,
MLV, AIRBAGS, 84.000 KM ..................................................................................................  '05 € 7.950,-
307 CC 2.0 16V, ZILVERGRIJS, LEDER INT, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, MLV, 
CRUISE C, PARKEERS, RAD/CD, 101.000 KM  ....................................................................  '06 € 17.500,-
307 2.0 HDI 5DRS, GRIJS MET, RAD/CD, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, 
CRUISE C, 150.000 KM .......................................................................................................  '04 € 6.750,-
406 BREAK 2.0 HDI AUT ST 110PK, BLAUW MET, CRUISE C, LMV, ER, CV, SB, MLV, 
RAD/CD, CLIMATE C, REGENS, PARKEERS, TREKH, 240.000 KM .....................................  '01 € 4.950,-  
407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C, ABS, RAD/CD/TEL, 
PARKEERS, CLIMATE C, LMV, AIRB, REGENS, 175.000 KM ...............................................  '05 € 10.950,-
607  2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV, CLIMATE C, 
CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000 KM ....................................  '03 € 12.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 2.0 HDIF AUT BREAK, ZWART, CLIMATE C, ER, CV, SB, CRUISE C, LMV, 
MLV, RAD/CD/NAV, ABS, PARKEERS, REGENS, ESP, 15.000 KM  ......................................  '08 € 34.500,-
CITROËN PICASSO 1.8 16V, BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, 182.000 KM ...........  '00 € 4.950,-
CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ESP, RAD/CD, 
REGENS, TREKH, 73.000 KM  .............................................................................................  '05 € 12.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V, ZILV GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD/NAV, ABS, CRUISE C, 
ER, CV, SB, ESP, 74.000 KM  ...............................................................................................  '05 € 13.750,-
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI GRAND TOUR, GRIJS MET, ER, CV, SB, CLIMATE C, 
CRUISE C, LMV, HALF LEDER, RAD/CD, ABS, 211.000 KM.................................................  '03 € 5.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V 4X4, D GROEN MET, LEDER INT, ER, CV, SB, ABS, 
CLIMATE C, MLV, ESP, LMV, STOEL VERW, RAD/CD WISS, 128.000 KM ............................  '00 € 7.750,-
RENAULT MEGANE 2.0 16V CC AUT, BEIGE MET, ABS, ER, CV, SB, AIRCO, CRUISE C,
LMV, PARKEERS, RAD/CD, REGENS, MLV, 97.000 KM ........................................................  '04 € 13.750,-

BUDGET CARS
OPEL ASTRA 1.6 5DRS, BEIGE MET, RAD/CD, CV, SB, MLV, 173.000 KM ..........................  '97 € 1.950,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK

Oude Loswal 21,   Hilversum,   tel. (035) 6214335
Industrieweg 34,   Maartensdijk,   tel. (0346) 214540

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

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

Notencake

€ 4,75

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



Het plan is om in het administratie-
kantoor, dat achter aan het monumen-
tale gedeelte van het gemeentehuis 
is vastgebouwd, een zorgcentrum en 
ruimte voor kantoren te realiseren. 
De huizen uit de jaren vijftig direct 
achter het gemeentehuis: zeven aan 
de Tolakkerweg en acht aan de Indu-
strieweg, zullen worden gesloopt als-
mede het gebouw van de voormalige 
grasdrogerij, eveneens aan de Indu-
strieweg. Het plan is om op het vrij-
komende terrein 42 appartementen in 
een hofje te bouwen. Voor de wonin-
gen komen glazen voorzetwanden, 
waardoor het geluid van de oostelijk 
gelegen rijksweg A27 en de spoorlijn 
over de gebouwen wordt geleid. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders hoopt voor het eind van dit jaar 
een koop- en realisatieovereenkomst 
met een nieuwe ontwikkelaar voor dit 
project aan te gaan.

Het gemeentehuis
Op 23 januari 1883 besloot de 
gemeenteraad van Maartensdijk in 
de herberg de Tolakker verschillende 
kamers van P. Meijers voor 250 gul-
den per jaar te huren voor een periode 
van achttien jaar. De kamers links van 
de voordeur waren voor de secretarie 
en de burgemeester en rechts van de 
voordeur kwam de gemeentesecreta-
ris te wonen. Op de eerste verdieping 
kwam de raadzaal. In 1907 werd 
het voorhuis van het pand door de 
gemeente van de weduwe Meijers 
aangekocht, het achterhuis bleef her-
berg. In 1931 werd het gemeente-
huis gerenoveerd en uitgebreid met 
behoud van de oorspronkelijke kap-
constructie. Aan de oostzijde kwam 
een woning in zeventiende eeuwse 
stijl.

Boerderij
In 1934 kocht de gemeente de achter 
het gemeentehuis gebouwde nieuwe 
boerderij plus land van de familie 
Meijers met de bedoeling er een 
dependance van te maken, hetgeen 

in 1956 werd gerealiseerd. Er kwam 
de afdeling Publieke Werken in. In de 
periode 1934 tot 1956 verhuurde de 
gemeente de boerderij aan de familie 
Van Amstel. De familie Van Amstel 
kwam uit Maarssen en bestond uit 
twee grootouders die voor hun zes 
kleinkinderen zorgden, vier jongens 
en twee meisjes. Twee broers, Roel 
en Gijs, begonnen samen met hun 
oom Ad na verloop van tijd een trans-
portbedrijf met vrachtwagens op de 
boerderij.

Pottenbakker
Een derde broer, Joop, werkte reeds 
vanaf 1931 om het vak te leren bij 
de Italiaanse pottenbakker Luigi de 
Lerma in Groenekan. Joop begon 
eind jaren dertig voor zichzelf als pot-
tenbakker in de varkensschuur achter 
de boerderij. Hij draaide vazen en 
huishoudelijk aardewerk dat hij o.a. 

aan V&D en Fokke & Melscher in 
Amsterdam leverde. Zijn werk sig-
neerde hij aan de onderzijde met de 
letters D.T.M. = ‘De Tol Maartens-
dijk’. Tijdens de bezetting had hij in 

zijn atelier een radio verstopt. Som-
mige mensen uit het dorp kwamen 
’s avonds bij Joop naar radio Oranje 
luisteren. In 1946 trouwde Joop met 
Tine Dalmeijer en ging in het Noorse 
houten jachthuis van het eind van de 
Vuurse Dreef in Hollandsche Rading 
wonen en werken.

Grasdrogerij
In oktober 1940 verzoekt de Coö-
peratieve Landbouwvereniging en 
Graanmaalderij de Bilt en Omstreken 
de gemeente Maartensdijk 1000 m2 
grond ten noorden van de boomgaard 
aan de oostzijde van het gemeentehuis 
te verkopen t.b.v. het plaatsen van een 
grasdroogapparaat type Koloril. De 
Coöperatie was hiertoe gemachtigd 
door het Departement van Landbouw 
en Visscherij i.v.m. de stagnerende 
import van veevoederartikelen van-
wege de bezetting. Het stuk grond dat 
de Coöperatie van de gemeente wilde 
kopen was verpacht aan veehandelaar 
A. Griffioen die geen bezwaar maakte 
om dit buiten de pacht te brengen. 
De Coöperatie was van mening met 
de bouw van deze grasdrogerij een 
landbouwbelang te dienen en 9 werk-
krachten te kunnen plaatsen. In een 

grasdrogerij wordt vers gemaaid gras 
langs kunstmatige weg (in tegenstel-
ling tot hooien) gedroogd door er 
hete haardgassen vermengd met lucht 
doorheen te blazen. Het vochtgehalte 
daalt hierdoor van 80 naar 10%. De 
hete lucht wordt elektrisch opgewekt. 
Na bewerking blijft van 1000 kg vers 
gemaaid gras 222 kg over dat in brok-
ken wordt omgezet. De gemeente ver-
leende vergunning tot de bouw van de 
grasdrogerij naar een ontwerp van 
architect W.S.L.A. Orie uit Vught. In 
een eerste ontwerp bestond de dak-
bedekking uit asbest-cementplaten. 
Dit stuitte om esthetische redenen op 
grote bezwaren en werden vervangen 
door rode dakpannen. Vanaf maart 
1941 draaide de grasdrogerij, maar 
ondervond weinig enthousiasme bij 
de Maartensdijkse boeren. De twee 
voornaamste bezwaren waren dat het 
te duur was en het niet zeker is of 
je je eigen gras als korrel gedroogd 
wel terugkrijgt. Het is niet meer na te 
gaan hoe lang de grasdrogerij heeft 
gedraaid.

Stemage 
In mei 1948 dient de firma Ste-
mage, (samentrekking van stempel-, 
matrijzen- en gereedschappenfabriek 
te Amsterdam), een bouwaanvraag 
bij de gemeente in om de grasdrogerij 

te verbouwen tot instrumentmakerij 
plus woning. De vergunning wordt 
verleend en er komt een fabrieks-
ruimte met kantoor met boven een 
woonruimte. Volgens gevonden cor-
respondentie van een oud-werknemer 
is de Stemage tot 1 april 1953 in 
bedrijf geweest en hierna wegens 
liquidatie gestopt. Hierna is er in het 
pand o.a. een afdeling van Metaverpa 
gehuisvest geweest en als laatste, 
zoals nog op de gevel staat, Floor 
Vouwhekken.

Woningnood
Begin jaren vijftig worden er in het 
verlengde van de stallen van de boer-
derij achter het gemeentehuis zeven 
eengezins gemeentewoningen aan 
de Tolakkerweg gebouwd en langs 
het pad vanaf de Tolakkerweg naar 
de Stemagefabriek acht Duplexwo-
ningen. Dit zijn in het kader van 
de oplossing van de na-oorlogse 
woningnood twee huizen op elkaar 
waarvan de bedoeling was, dat er na 
het verdwijnen van de woningnood 

één huis van gemaakt kon worden. 
Met de bouw van deze huizen plus 
een aantal nieuwe fabrieken ontstond 
de Industrieweg.

Lagere landbouwschool
Begin jaren zestig is er in de boom-
gaard ten oosten van het gemeen-
tehuis door dezelfde Coöperatie te 
de Bilt de Lagere Lanbouwschool 
gebouwd. Al ruim voor de Tweede 
Wereldoorlog werden er in Maartens-
dijk op winteravonden landbouwcur-
sussen gegeven. Oorspronkelijk in 
een gebouw van de coöperatie aan 
het goederenstation van Maartens-
dijk. Na de oorlog begon in 1946 het 
eerste reguliere landbouwonderwijs, 
nog steeds in de verbouwde loods 
van de coöperatie. In 1961 kwam de 
nieuwe school in gebruik die inmid-
dels na vele fusies opgegaan is in het 
Groenhorst College aan de Dieren-
riem te Maartensdijk
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Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

De eerste fabriek was de grasdrogerij
Al weer geruime tijd geleden ging de gemeenteraad akkoord met een stedenbouwkundig plan voor

het gebied rond het voormalig gemeentehuis van Maartensdijk. Een reden om eens naar de oorsprong
van dit gebied te kijken.

In De Vierklank 29 van 2007 publiceerden wij dit ontwerp van de plannen met 
het terrein rondom het voormalig gemeentehuis.

Begin jaren vijftig worden er in het 
verlengde van de stallen van de boer-
derij achter het gemeentehuis zeven 
eengezins gemeentewoningen aan de 
Tolakkerweg gebouwd en langs het 
pad vanaf de Tolakkerweg naar de 
Stemagefabriek acht Duplexwonin-
gen.

Gemeentehuis nog in de herberg van Meijers. Piet Meijers (met pet) staat op 
de foto.

De Lagere Landbouwschool met links op de achtergrond de achterzijde van 
de huizen aan de Industrieweg

Joop van Amstel werkte reeds vanaf 
1931 bij de Italiaanse pottenbakker 
Luigi de Lerma in Groenekan en 
begon eind jaren dertig voor zichzelf 
als pottenbakker in de varkensschuur 
achter de boerderij.

Terrein achter het gemeentehuis met linksonder de grasdrogerij en rechts de 
boerderij in gebruik door Van Amstel.



GANT

Excursie naar
regeringscentrum Den Haag

De Stichting De Dag van de Ouderen De Bilt organiseert op maandag 5 oktober 
a.s. een excursie naar Den Haag. Er zal een bezoek worden gebracht aan de Eerste 
Kamer, de Ridderzaal en het Vredespaleis

De speciale deelnemersprijs bedraagt 20 euro inclusief een eenvoudige lunch 
in een braswserie met uitzicht op het Scheveningse strand. Daar het maximum 
aantal deelnemers 50 is, worden aanmeldingen op datum en tijd van ontvangst 
genoteerd, De uiterste inleverdatum is woensdag 23 september. In de 1ste Kamer 
wordt het gezelschap rondgeleid door een senator, waarbij de mogelijkheid in 
debat te gaan aanwezig is. De deelname staat open voor alle ouderen.

Na de aanmelding ontvangt men bericht of men kan deelnemen en verder het 
dagprogramma. Aanmelden met een envelop met daarop vermelding van naam, 
adres, telefoonnummer, geboortedatum en opstapplaats en in die envelop 20 euro. 
De enveloppen kunnen voor deze kernen worden ingeleverd bij A. Stijlaart, Kon. 
Julianalaan 21 in Maartensdijk. In Maartensdijk is vertrek vanaf het Maertens-
plein om 8.45 uur. 

PEET, de plek waar je lekker eet plaatste als sponsor een reclamebord langs de 
velden bij korfbalvereniging Tweemaal Zes in Maartensdijk.

Met een loc door de bossen te stomen

je kunt er alleen maar van dromen

maar eenmaal per jaar

wordt het werkelijk waar

daarvoor moet je naar Rading Spoor komen

Guus Geebel Limerick

De vrijmarkt op het Maertensplein in Maartensdijk was afgelopen zaterdag al 
vroeg goed bezet en dan vooral de zonnige kant. Veel kinderen hebben, al dan 
niet samen met hun ouders, spullen verkocht tegen heel schappelijke prijsjes. 
Zelf de vele wind kon het plezier niet drukken. Bezoekers gingen zelfs door de 
knieën om al het aangeprezene eens goed te bekijken [MD].

The 
GANT 
Store

End of Season SALE!

Alle winkelrestanten nu met 

60% KORTING
Vrijdag 11 sept. 11.00 – 21.00 uur

Zaterdag 12 sept. 10.00 – 17.00 uur

Kerkdijk 25 - 3615 BA Westbroek
Info: 06 - 531 311 99
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Zaterdagmiddag zijn leden van de 
stichting Muze in ’t Groen bezig met 
de voorbereiding van de komende 
shows ‘Drums of the World’. Het 
is de eerste keer dat de groep Circle 
Percussion hier zal optreden. Het 
podium is gereed. Een massa grote 
en kleine drums staat opgesteld. De 
fietsenstalling is er al. De bar en 
het toilet zijn open. De eerste hulp 
afdeling wordt ingericht. Het ter-
rein wordt gereed gemaakt voor de 
shows van die avond en de volgende 
middag. Tafels, stoelen en banken 
worden neergezet. Naast het podium 
staan vijftig blauwe Japanse drums 
te wachten op liefhebbers die hun 
eigen slag mogen slaan. De enorme 
trommel met een diameter van bijna 
2 meter is onderweg. Nog een paar 
uur en het festijn kan beginnen. 

Spectaculair
’s Avonds loopt het terrein vol met 
ruim driehonderd liefhebbers. Na de 
opening door wethouder Mittendorff 
begint de voorstelling met een work-
shop op de vijftig Japanse drums 
met drie personen per drum. Hon-
derdvijftig bezoekers, jong en oud, 
krijgen drumles van Gijsbert Zwart 
uit Groenekan. Hij is zelf verbon-
den aan Muze in ’t Groen en Circle 
Percussion en slaagt er binnen een 
half uur in om de massa onervaren 
deelnemers in het gareel te krijgen. 
Wonderlijk hoe snel dat lukt en dan 
nog met zoveel  plezier. Maar wat de 

vier mannen van Circle Percussion 
met hun show Drums of the World 
zelf daarna uitvoeren is spectaculair. 
Wat een ritme, timing en uithou-
dingsvermogen. Nooit eerder zoiets 
gezien. Geen wonder dat ze overal 
in het buitenland bekend zijn. Het 
publiek is heel enthousiast en geeft 
tot het einde groot applaus. 

Kort geding
Het zag er vooraf even naar uit dat er 
een probleem zou komen, want een 
van de buren bracht de zaak in kort 
geding voor de rechter met het doel 
de voorstelling te verhinderen. 
In een aankondiging op Internet had 

Stichting Muze in ’t Groen gemeld 
over opzwepende muziek, die twee 
dagen het Fort zou laten schudden 
met Afrikaanse en Japanse ritmes. 
Geen wonder dat er dan in de omge-
ving bewoners zijn die daar niet 
vrolijk van worden. De zaak is echter 
met een sisser afgelopen. 
Voorzitter Anne Holvast van Muze 
in ’t Groen vertelt: ‘Wij willen graag 
goed omgaan met omwonenden. De 
buurman zit vandaag gewoon thuis 
en moet morgen zelf op reis naar 
buitenland.’ Als we daarna wat eer-
der het feest verlaten zijn de ritmes 
buiten wel te horen maar van overlast 
is geen sprake.

Roofdieren
De mening van andere bewoners in 
de directe omgeving variëren. Er zijn 
er die geen bezwaren zien: ‘Ach, die 
paar uurtjes herrie. Daar komen we 
wel overheen.’ Een groter bezwaar 
wordt gevonden dat evenementen op 
het Fort niet in overeenstemming zijn 
met wat de gemeente heeft beloofd. 
Vanaf het begin van de avond zouden 
er geen evenementen meer op het 
Fort plaatsvinden. Beloofd was ook 

dat het Fort en omgeving alleen de 
natuur zou dienen. Een ander pro-
bleem is dat de vogelstand verandert. 
Dat komt mogelijk door de evene-
menten maar veel meer door vossen 
en roofvogels die op en nabij het Fort 
huizen. De weidevogels zijn er niet 
meer door de uilen en bij een van de 
boeren zijn de schapen aangevallen 
en gewond door de vossen. ‘Daar 
moet hoognodig iets tegen worden 
gedaan’, vinden ze.  

Boeiend spektakel in Fort Ruigenhoek
door Kees Pijpers

Afgelopen zaterdagavond en zondagmiddag gaf de slagwerkgroep Circle Percussion op Fort Ruigenhoek in 
Groenekan de spetterende drumshow  ‘Drums of the World’ voor een groot publiek. Een dreigende stop door 

middel van een kort geding door een ongeruste buurman werd opgelost. 

Honderdvijftig bezoekers, jong en oud, krijgen drumles van Gijsbert Zwart 
uit Groenekan. Hij slaagt er binnen een half uur in om de massa onervaren 
deelnemers in het gareel te krijgen.

De Stichting Bodhisattva (Bodhisatt-
va betekent: een toegewijd wezen), 
bestaat geheel uit vrijwilligers en 
schenkt al haar netto inkomsten aan 
weeskinderen in Cambodja en noma-
denkinderen in Oost Tibet. De Stich-
ting bestaat binnenkort 5 jaar en wil 
graag een jubileumfeest organiseren, 
maar alle opbrengsten die de stich-
ting binnen krijgt via cursussen en 
lezingen zijn doorgesluisd naar de 
kinderen in Cambodja en Tibet, die 
de leden zo’n warm hart toedragen. 
Met deze expositie hopen de kunste-
naars bij te dragen aan het genereren 
van inkomsten om dit feest voor 
alle vrijwilligers en belangstellenden 
mogelijk te maken.
In de hal van de Werkschuit worden 
een dertigtal werken tentoongesteld 
waarvan de prijs éénmalig laag gehou-
den is. Diverse kunstenaars, zoals 
beeldend kunstenaar Ad van der Lugt, 
hebben werk ter beschikking gesteld. 
Van der Lugt heeft op diverse plaat-
sen in Nederland geëxposeerd. Zijn 
werken zijn in landen over de hele 
wereld te vinden, van Zwitserland, 
tot aan Brazilië en van Oostenrijk 

tot aan Japan. Een buitenkans voor 
de bezoeker om zo’n beroemd werk 
met fragiele kleuren en verrassende 
lichtval in bezit te krijgen. We komen 
namen tegen als: Bertine Datema, Jan 
en Aleid Hoos (prachtige grotten), 
Christel van Hoof, Jaqueline Hovi-
us (felle kleuren) en Hilde Beeftink 
(schildertechniek met een impressi-
onistische inslag). Totaal verschil-

lende creatieve uitingen en sferen in 
allerlei afmetingen (tot 120x120 cm) 
en diverse prijzen (tussen de 50 en de 
500 euro). Absoluut de moeite waard 
om eens een kijkje te gaan nemen.
Openingstijden Werkschuit: zaterdag 
12 sept. van 11.00 t/m 17.00 uur, zon-
dag 13 sept. van 12.00 uur t/m 15.30 
uur. Meer info bij Mevr. H Worp - 
Beeftink tel. 035 6016220

Bezet op Fort Ruigenhoek
Aan de rand van Utrecht op het oude Fort Ruigenhoek beleven jong en oud 
een weekend lang theater, dans, muziek en nieuwe media van jonge makers. 
Het Lab en DOX nodigen uit voor Bezet!
Van 10 tot en met 13 september ontmoeten verleden, heden en toekomst 
elkaar aan de rand van Utrecht. Jonge makers tonen fysieke en beeldende 
voorstellingen, die zij speciaal maakten voor jeugd en jongeren. Dansers 
bewegen over het fort tijdens Undercover, de Baron Münchhausen zuigt je 
mee in een andere wereld en STIL(te) trekt zich terug in de koele kruitka-
mer.
Ontdek muziek- en nieuwe mediaperformances: het interactieve schilderij 
LICHT van Thomas Artz, de Looplala van Born Digital, de slagwerkers 
en subtiele geluiden van componist Jonas Bisquert en de tapdansact van 
Marije Nie op de digitale dansvloer. DJs zorgen voor de juiste sounds en 
voor de minder artistieke honger ga je aan tafel bij Het Lab en DOX.
Het programma start op vrijdag om 17.30 uur, op zaterdag om 13.30 uur en 
op zondag om 12.00 uur. Vanuit Utrecht rijdt er een pendelbus op zaterdag 
vanaf 13.30 tot 20.45 uur en op zondag vanaf 12.00 tot 19.45 uur (duur: 30 
minuten) tussen Janskerkhof en Fort Ruigenhoek, Ruigenhoeksedijk 125 in 
Groenekan, aan de rand van Utrecht. Het fort ligt vlakbij Utrecht Overvecht 
en is te bereiken per fiets, auto en openbaar vervoer. Reserveren kan via 
www.zomervanutrecht.nl.

Boeiende expositie door kunstenaars 
met talent en idealen

door Annemieke van Zanten

In het weekend van 12 en 13 september organiseert de Stichting Bodhisattva een inspirerende 
kunstexpositie in de Werkschuit aan de Beatrixlaan 1 in Bilthoven. De expositie zal op zaterdag 12 september 

om 11.00 uur geopend worden door wethouder Mittendorff. 

Werk van Jan Hoos.

Klankbord
Afscheid

Het gebeurde meer dan 45 geleden. 
Schrijver dezes was net begonnen 
met zijn opleiding aan een gere-
nommeerd en eerbiedwaardig Haags 
instituut dat deel uitmaakte van 
het Ministerie van Financiën. Het 
instituut was gevestigd in een oud 
gebouw in Den Haag en wel enigs-
zins krakkemikkig. Het bestond uit 
een verzameling stoffige kamers en zaaltjes, verbonden door krakende 
trappen. Aan het hoofd van het instituut stond een eerbiedwaardige ingeni-
eur. ‘Hoofd van het bureau’ was zijn titel. In die tijd waren er nauwelijks 
directeuren en al helemaal geen managers. Mooie tijd was het toen. 
Het Hoofd was al even legendarisch als het instituut zelf. Het Hoofd was 
ook nog eens razend knap en dat wisten wij, de cursisten, maar al te goed. 
Want dat waren we, de term studenten was op ons niet van toepassing. Een 
mooie tijd was het toen. Het Hoofd wist alles, kon alles en zag alles, wat 
op zichzelf ook wel eens lastig was. Hij had verschillende verschrikkelijk 
knappe maar eigenlijk onbegrijpelijke boeken geschreven. De argeloze 
lezer daarvan werd het wel heel duidelijk: ja, deze man wist heel veel, was 
eigenlijk geniaal. Het Hoofd was dan ook zowel gewaardeerd als gevreesd 
en regeerde met strenge hand over de leraren en de cursisten van het eer-
biedwaardige en legendarische instituut. 
Maar nu ging het Hoofd dat alles zag en wist weg. Hij was oud geworden, 
65 zelfs. In die tijd werkte iedereen nog gewoon door tot hij 65 was. Een 
mooie tijd was het toen. Het probleem was dat hij bij de afscheidsceremo-
nie vergezeld zou worden door een dame. En deze dame, die aanmerkelijk 
jonger was dan hijzelf, was tot overmaat van ramp niet met hem getrouwd 
maar zij woonden wel samen. Dat kon in die tijd eigenlijk niet. Iedereen 
in Den Haag wist dat het Hoofd eigenlijk nog steeds met een andere dame 
in de echt verbonden was. Een pijnlijke zaak. Hoe zou het Hoofd dat alles 
wist en zag samen met zijn veel jongere partner begroet moeten worden? 
Dat zou gebeuren door zijn meerdere die de nog fraaiere titel Ingenieur 
Verificateur droeg. Ook deze man wist best veel maar toch niet goed hoe 
hij dit moest oplossen. En toch kwam de dag steeds nader dat het Hoofd dat 
alles wist en zag met veel ceremonie zou worden uitgeluid. Alle genodig-
den in het Haagse zaaltje (waarvan het merendeel op de hoogte was van de 
penibele situatie) hielden hun adem in. En ja, daar arriveerde het Hoofd dat 
alles wist en zag met zijn aanmerkelijk jongere dame. Toen sprak de Inge-
nieur Verificateur: ‘Ik heet u en degene met wie u nu uw leven deelt van 
harte welkom!’ Oef, dat was er uit. Dat was toch best knap gevonden vond 
iedereen en haalde opgelucht adem. En zo werd de man die alles wist en zag 
uitgeluid. En hij leefde nog lang en gelukkig. Tenminste, dat denk ik.

Martijn Nekkers



Aanvragen om vergunning  (arti-
kel 41 Woningwet) voor:
Lichte bouwaanvraag
•  Hollandsche Rading, Tolakker-

weg 118, plaatsen muur en drie 
lantaarnpalen;

Aanvraag aanlegvergunning
•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg 

118, aanbrengen verharding en 
terrein riolering;

U kunt tegen bovenstaande bouw- 
en/of sloopplannen pas een bezwaar-
schrift indienen nadat een vergun-
ning is verleend. Deze besluiten 
maakt de gemeente bekend in de 
BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-
de vergunningen’.
 
Verleende bouwvergunningen
•  Maartensdijk, Dorpsweg 118A 

en B, gedeeltelijk veranderen van 
twee bovenwoningen (1-9-2009)

Vindt u dat u door één van de boven-
staande besluiten dan wel beide 
besluiten rechtstreeks in uw belang 
bent getroffen? Dan kunt u op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B&W 
van De Bilt (Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven). U moet dat doen 
binnen zes weken na de verzend-
datum (=datum achter de verleende 
vergunning) van de besluiten. In het 
bezwaarschrift moet in elk geval 
worden vermeld naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de redenen waarom 
bezwaar wordt gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
vergunning en (eventueel onthef-
fing op grond van artikel 3.6, eerste 
lid, sub c van de Wet op de Ruim-
telijke ordening) gebruik worden 

gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U 
moet voor een dergelijke voorzie-
ning griffierecht betalen. Voor meer 
informatie over de hoogte daarvan 
kunt u contact opnemen met de 
griffier van de rechtbank, tel. 030 
– 2233000.

Verleende ontheffing en bouwver-
gunning
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten om op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening onthef-
fing van het bestemmingsplan én 
bouwvergunning op grond van de 
Woningwet te verlenen voor:
•  Maartensdijk, Spechtlaan 16, ver-

groten woning (2-9-2009)

De besluiten inclusief de bijbe-
horende stukken liggen, totdat de 
hierna aangegeven beroepstermijn 
is verstreken, in het gemeentehuis 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht, ter inzage op werkdagen 
van 8.30 tot 12.30 uur. 

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de recht-
bank te Utrecht, sector Bestuurs-
recht, Postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. U moet dat doen binnen 
zes weken vanaf de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is 
gelegd. De beroepstermijn van zes 
weken begint dus te lopen vanaf de 
tweede dag na de datum van deze 
publicatie.
In het beroepschrift moet in elk 
geval worden vermeld naam, adres, 
de dagtekening, een omschrijving 
van de beslissing waartegen het 
beroep is gericht en de redenen 
waarom beroep wordt ingesteld. 
Het beroepschrift moet ondertekend 
worden. Voor het in behandeling 
nemen van een beroepschrift moet 
u griffierecht betalen. 
Ook al dient u een beroepschrift in, 
dan mag toch van de verleende ont-
heffing en bouwvergunning gebruik 
worden gemaakt. Als u dat wilt 
voorkomen, dan kunt u tegelijk met 

het indienen van een beroepschrift 
een voorlopige voorziening aan-
vragen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank, sector Bestuurs-
recht, Postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. U moet voor een derge-
lijke voorziening ook griffierecht 
betalen. Voor meer informatie over 
de hoogte van de betalen griffie-
rechten kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank. 
tel. 030 – 2233000.

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

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

De eerstvolgende vergadering van 
de welstandscommissie is op maan-
dagmiddag 21 september 2009.

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

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, wordt belangstellenden 
geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering, telefo-
nisch contact op te nemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, tele-
foon 030-2289180. Bij deze unit is 
tevens bekend waar de agenda ter 
inzage ligt.   

Wet Milieubeheer
Algemene wet bestuursrecht 

Beschikking
Burgemeester en wethouders heb-
ben het volgende besluit genomen:

•  Beukenburgerlaan 59 te Groe-
nekan. Het betreft een ambts-
halve wijziging voor een dieren-
pension voor katten en honden 
van A. van Arnhem. 

De beschikking strekt tot het 
geheel intrekken van voorschriften 
en deze te vervangen door nieuwe 
voorschriften. 
De beschikking is ten opzichte van 
de ontwerpbeschikking niet gewij-
zigd.

De beschikking met de daarop 
betrekking hebbende stukken lig-
gen gedurende zes weken ter inza-
ge, vanaf 10 september 2009 tot 
en met 21 oktober 2009. Tevens 
kunnen de stukken gedurende die 
periode op verzoek tenminste gedu-
rende drie aaneengesloten uren per 
week buiten de werkuren worden 
ingezien.
Gedurende zes weken na de dag dat 
de beschikking ter inzage is gelegd 
staat bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State beroep 
open voor belanghebbenden.

Het beroepschrift moet voor 22 
oktober 2009 worden gezonden aan 
de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 AE ‘s Gravenhage.
Tegelijkertijd met of na het instel-
len van het beroep kan worden 
verzocht om een voorlopige voor-
ziening te treffen op grond van 
artikel 36 en 37 Wet op de Raad van 
State juncto artikel 8:81 Algemene 
wet bestuursrecht. Daartoe moet 
een verzoek worden ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 
Het griffierecht bedraagt € 143,- 
voor individuele  personen en € 
285,- voor rechtspersonen. 

Inzage van stukken
De desbetreffende stukken kun-
nen gedurende de inzagetermijn op 
verzoek kosteloos worden ingezien 
bij:
•  de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, 

Laan van Vollenhove 3211 in Zeist 
(iedere werkdag van 8.30 - 12.30 
uur en 13.30 - 17.00 uur)

•  de gemeente De Bilt, Soestdijk-
seweg 173 in Bilthoven (iedere 
werkdag van 8.30 - 12.30 uur) 
en de openbare bibliotheek, De 
Kwinkelier 20 in Bilthoven (tij-
dens openingsuren)

Een kopie-exemplaar van de stuk-
ken wordt tegen vergoeding van 
de werkelijk gemaakte kosten ver-
strekt.

Voor informatie: Milieudienst Zuid-
oost-Utrecht, telefoon (030) 69 99 
500/528/536

Wet Milieubeheer

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

Aanvrager: de heer A.J. van der 
Krol
Inrichting: J. van der Krol Hout-
handel B.V.
Adres: Maartensdijkseweg 10, 
3723 MC  Maartensdijk
Omschrijving: het veranderen van 
een inrichting door een nieuwbouw 
loods, herbenoeming van functie 
diverse bijgebouwen en algehele 
terreininrichting.
Betreft: het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 

Tegen deze melding staat géén 
beroep open volgens de Wet milieu-
beheer.

U kunt de melding inzien van 10 
september tot 25 september 2009 
in het gemeentehuis van 8.30 tot 
12.30 uur (of volgens afspraak).
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Werk in uitvoering
•  Bilthoven: Paltzerweg, vervangen riolering, tussen september en december 

wordt het verkeer omgeleid;
•  De Bilt: La Plata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegreconstructie 

en rioolrenovatie vanaf 27 april tot eind september;
•  De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijdelijk verplaatst 

naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl onder Actueel 
→ Nieuws;

•  De Bilt: Bilthovenseweg, vanaf begin september is de Bilthovenseweg in De 
Bilt voor drie weken afgesloten voor verkeer. Dit in verband met rioolrecon-
structiewerkzaamheden;

•  De Bilt: Veldzichtstraat, vanaf 24 augustus, opnieuw bestraten trottoirs en 
gedeelte van de weg, tot 14 september;

•  De Bilt: Alfred Nobellaan, vanaf 24 augustus tot eind september, vervangen 
plateaus kruisingen Prof. Dr. Zeemanweg en Prof J.H. van ’t Hoffweg. 

Rioolreiniging in De Bilt
Gedurende twee maanden (half augustus – half oktober) vinden reinigings- en 
inspectiewerkzaamheden plaats aan de riolering in De Bilt en een deel van 
Bilthoven. De gemeente De Bilt heeft hiervoor opdracht gegeven aan de firma 
van der Valk, die met behulp van een hogedrukwagen en een vacuümwagen het 
riool zal reinigen.
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Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt 
en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

Wijkservicecentrum MENS De Bilt, Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
Openingstijden: ma t/m vr van 9.00-12.30 uur.
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 
Openingstijden: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. 
Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, 
waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. 
Volledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt 
en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de website van de 
gemeente De Bilt www.debilt.nl.
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Commissies vergaderen
De commissie van advies voor Burger en Bestuur vergadert op donderdag 
10 september om 20.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis 
Jagtlust in Bilthoven. De commissie van advies Openbare Ruimte verga-
dert op donderdag 10 september om 20.00 uur in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande aan de vergaderingen vindt vanaf 
19.30 uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust. Kijk voor 
de agenda’s op www.debilt.nl onder Bestuur en Organisatie → Vergaderka-
lender/- stukken of op de Biltbuis-pagina van 2 september 2009. 

De brandweer De Bilt staat bekend 
om het blussen van branden. Zij doet 
echter veel meer. Zij heeft bijvoor-
beeld een coördinerende rol bij ram-
penbestrijding en crisisbeheersing. 
Ook geeft zij advies en voorlichting 
over het voorkomen van brandon-
veilige situaties. Samen met andere 
hulporganisaties waakt de brandweer 
over uw veiligheid. Dit doet zij met 
een team dat grotendeels bestaat uit 
vrijwilligers.

Oefenen voor uw veiligheid
Om haar vakbekwaamheid op peil te 
houden, oefent de brandweer veel. 

Dit doet zij praktijkgericht en zo 
realistisch mogelijk. Daarom oefent 
de brandweer in woningen of andere 
panden in de gemeente De Bilt. Op 
deze manier raken  brandweermensen 
vertrouwd met de omgeving en de 
verschillende type gebouwen en kun-
nen zij op adequate wijze ingrijpen 
als dat nodig is. Op 12 september van 
ongeveer 8.30 uur tot ongeveer 17.00 
uur houdt de brandweer een oefening 
op het bedrijventerrein Larenstein. 
Het gaat om een realistische oefening 
in het bestrijden van een binnenbrand. 
De brandweer plaatst een container 
op het terrein waarin met een hout 

gestookt vuur een binnenbrand wordt 
gecreëerd. Dit is een goede manier 
voor om bepaalde blustechnieken te 
leren. 

Wat kunt u verwachten?
Het kan zijn dat u vuur ziet en dat 
er rookontwikkeling plaats vindt. U 
hoeft zich niet ongerust te maken. Wij 
vragen om uw begrip voor de eventu-
ele overlast die u kunt ondervinden. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt 
u contact opnemen met Akkie Stomp-
horst, coördinator opleiden en oefe-
nen, telefoonnummer 030-2291212/ 
06-53125693. 

Oefening Brandweer De Bilt

Inzamelen plastic afval
De gemeente De Bilt start op 1 oktober 2009 met de inzameling van plastic 
afval. Op 1 januari 2010 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk ver-
plicht om dit te doen. Wat plastic verpakkingsafval is, wat wij ermee doen 
en waar u het kwijt kunt, leest u in een mailing die u in de week van 14 t/m 
18 september thuis ontvangt. Mocht u deze mailing niet binnenkrijgen, dan 
kunt u een e-mail sturen  info@plastic-heroes.nl. Zij zorgen er dan voor dat 
u de mailing ontvangt. 

De Milieudienst 
Zuidoost Utrecht

De Milieudienst is het gemeentelijk aanspreekpunt voor milieuzaken. U 
kunt rechtstreeks contact opnemen met de Milieudienst over bijvoorbeeld: 
milieuvergunningen, -controles en -meldingen voor bedrijven, bodem- en 
grondwaterverontreiniging, milieuklachten over bedrijven, milieuvoorlich-
ting, sanering geluidhinder en ondergrondse olietanks.

Laan van Vollenhove 3211 (in kantorencentrum Vollenhove, boven winkel-
centrum, ingang A, 1e verdieping)
Postbus 461 
3700 AL Zeist
telefoon (030) 69 99 500
fax (030) 69 99 599
www.milieudienstzou.nl
info@milieudienstzou.nl

De Milieudienst is open op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Op 12 september worden er tijdens 
Open Monumentendag bijzondere 
monumenten (waaronder Vollen-
hoven, de NH kerk van Westbroek 
en het landgoed Eyckenstein) in de 
gemeente De Bilt opengesteld voor 
het publiek. De opening van deze dag 
vindt op 12 september om 10.00 uur 
plaats in het gemeentehuis Jagtlust 
aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in 

Bilthoven. Het thema van de Open 
Monumentendag is ‘De Bilt; Op de 
kaart’.

Wethouder Ditewig verricht de fees-
telijke opening en daarna kan de 
tentoonstelling kunst op de kaart, 
schilderijen en kaarten van Biltse 
monumenten, onder leiding van des-
kundige gidsen bekeken worden. Ook 

het gemeentehuis Jagtlust is open 
voor bezoek.

Voor deze dag zijn fietsroutes ver-
krijgbaar in de bibliotheken en het 
gemeentehuis. Meer informatie vindt 
u op www.debilt.nl in de (digitale) 
brochure Open Monumentendag De 
Bilt 2009 of door uw vraag te stellen 
via info@debilt.nl. 

Open Monumentendag zaterdag 12 september

Het gemeentelijk servicepunt in Dij-
ckstate, gelegen aan het Maertens-
plein in Maartensdijk, draait al weer 
een paar weken. 

U kunt hier terecht voor de gemeen-
telijke dienstverlening op maandag 
tussen 14.00 en 19.00 uur en op don-
derdag tussen 8.30 en 12.30 uur. De 
politie is aanwezig op maandag van 

18.00 tot 19.00 uur en op donderdag 
van 9.00 tot 10.00 uur. Telefonisch 
is het servicepunt bereikbaar via het 
informatiecentrum in het gemeente-
huis in Bilthoven, tel.  030 228 9411.

Bij het servicepunt kunt u diverse 
documenten aanvragen zoals rijbe-
wijzen, paspoorten, identiteitskaar-
ten, Verklaring Omtrent het Gedrag, 

uittreksels Burgerlijke stand en uit-
treksels uit de GBA (Gemeentelijke 
Basis Administratie). Daarnaast kunt 
u verloren en gevonden voorwerpen 
aangeven en een regiotaxipas aanvra-
gen. Ook is het mogelijk om vergun-
ningaanvragen in te dienen en post 
voor de gemeente af te geven. Uiter-
aard kunt u hier ook algemene infor-
matie over de gemeente verkrijgen. 

Aanbod diensten Servicepunt Dijckstate

De Maartensdijkse Johanna van Woudenberg behaalde met een foto van 
de Nederlands Hervormde kerk van Maartensdijk de tweede prijs van de 
gemeentelijke fotowedstrijd. De foto is binnenkort terug te vinden in de 
gemeentegids 2009-2010.

De indrukwekkende Hervormde Kerk van Westbroek met de schitterend gerestaureerde muurschilderingen (uit 1510) 
is vele malen beschreven in de brochures van Open Monumenten Dag. Behalve de muurschilderingen bevinden zich 
in de kerk: een houten koorhek, een eiken preekstoel met koperen lessenaar en diverse rouwborden.

De Bilt op de kaart (zie pagina 12)
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De opening vindt plaats op zater-
dag 12 september om 10.00 uur in 
het gemeentehuis Jagtlust aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Biltho-
ven door wethouder Ditewig. Vanaf 
11.00 uur vertrekt er op gezette tijden 
een bus bij Jagtlust, die een nader 
aan te geven route rijdt (de dienst-
regeling is op OMD beschikbaar). 
Gebruikmaken van deze bus is gra-
tis. Opstappunten zijn bij de diverse 
opengestelde panden. De bus zal rond 
16.00 uur zijn laatste rit rijden. Tot 
en met 22 september 2009 is de ten-
toonstelling ‘Kunst op de kaart’ te 
bezichtigen in de Traverse van het 
gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 
173 in Bilthoven. De tentoonstelling 
toont bijzondere objecten uit de eigen 
gemeentelijke kunstcollectie. Het 
thema van deze expositie sluit aan op 
het thema van Monumentendag 2009 
‘Op de kaart’. De tentoonstelling is 
op de Open Monumenten Dag (voor 
het laatst) gratis toegankelijk. 

Scholenproject
In de aan Open Monumenten Dag 
voorafgaande week op 9, 10 en 11 
september vindt het scholenproject 
plaats. Leerlingen van groep 8 van 
basisscholen uit onze gemeente kun-
nen kennismaken met het thema ‘De 
Bilt op de kaart gezet’. De bijeen-
komsten zullen plaatsvinden in de 
oranjerie van het landgoed Vollenho-
ven, De Nederlands Hervormde kerk 
Westbroek, in Fort Ruijgenhoek en 
het in het Walter Maashuis (Gaude-
amus) te Bilthoven. Onderwijswet-
houder Herman Mittendorf opent het 
scholenproject woensdagochtend 9 
september op muzikale wijze in het 
Walter Maashuis.

Brochure
Er is een bijzonder fraaie brochure 
t.g.v. de Open Monumenten Dag uit-
gegeven. Deze begint met een ver-
handeling over cartografie, waar het 
comité bijna twee pagina’s over weet 
vol te schrijven. Vervolgens gaat het 
onderricht over het ontstaan van een 

kaartbeeld in de periode van de 12de 
tot de 16de eeuw. Dit hoofdstuk wordt 
afgesloten met beschrijvingen van de 
Hervormde Kerken in respectievelijk 
Maartensdijk en Westbroek. De kerk 
van Maartensdijk:
is opgetrokken uit verschillende for-
maten baksteen en natuursteen. Het 
schip en de toren stammen uit de 
16e eeuw; de kapel uit de 15e eeuw 
werd omgevormd tot koor. Het interi-
eur van de kruiskerk roept een 18e 
eeuwse sfeer op. Geelkoperen doop-
bogen bekronen de twee ingangen 
van de dooptuin, het liturgisch cen-
trum van de kerk. Op het eikenhou-

ten hek staat een aparte lessenaar 
voor de voorlezer. De 17e eeuwse 
kuip van de preekstoel heeft aan 
weerszijden uitgesneden gezichten en 
leeuwenkoppen; deze verwijzen naar 
Bijbelteksten. De toren is 26 meter 
hoog (inclusief de spits). Een van 
de torenverdiepingen is ingericht als 
duiventoren, duiven om op te eten 
en voor de mest. Achter de kerk van 
Maartensdijk staan een catechisatie-
gebouw uit 1915 en de pastorie uit 
het begin van de 19e eeuw; beide 

gemeentelijke monumenten zijn niet 
geopend. De kerk zelf is een rijks-
monument en is op Open Monumen-
tendag geopend. De gemeentelijke 
toren is ook geopend en kan worden 
beklommen.

De kerk van Westbroek
Deze indrukwekkende kerk met de 
schitterend gerestaureerde muurschil-
deringen (uit 1510) is vele malen 
beschreven in de brochures van Open 
Monumenten Dag. Behalve de muur-
schilderingen bevinden zich in de 
kerk: een houten koorhek, een eiken 
preekstoel met koperen lessenaar 

en diverse rouwborden. Het oudste 
wandbord dateert uit 1670; de les-
senaar werd door de gemeente Acht-
tienhoven geschonken aan de kerk 
in 1777; de statenbijbel dateert van 
1658. Het orgel, dat in 1974 in de 
kerk is geplaatst, komt uit de Neder-
lands-hervormde kerk uit Zaandijk en 
is gebouwd in 1879. Het orgel wordt 
bekroond door drie beelden: David 
met zijn harp staat in het midden en 
wordt geflankeerd door twee engelen 
met een bazuin. De kerk is een rijks-
monument en is geopend op Open 
Monumentendag. De gemeentelijke 
toren is ook geopend en kan worden 
beklommen.

Eyckenstein
Er is op landgoed Eyckenstein aan 
de Maartensdijkse Dorpsweg een 
gegidste wandeling door het achter 
het huis gelegen bospark uitgezet, 
welke start bij de schuur, gelegen ten 
noordoosten van het huis. Hierin is 
een doorlopende diavoorstelling die 
geldt als een soort warming up. De 
geschiedenis van Eyckenstein gaat 
terug tot het begin van de zestiende 
eeuw. In die tijd was het veenge-
bied in Maartensdijk net ontgonnen 
en de Utrechtse Heuvelrug bestond 
nog grotendeels uit zandverstuivin-
gen. Op het kruispunt van de Sint 
Martendyk (de huidige Dorpsweg) 
en de Opstal (het oude grenspad tus-
sen Maartensdijk en De Bilt) werd 

toen een herenboerderij gebouwd, die 
geleidelijk uitgebouwd werd tot het 
huidige Eyckenstein.
Tot 1781 lag er een stelsel van rechte 
haakse lanen achter het landhuis. In 
1781 heeft de toenmalige eigenaar 
er een sterrenbos aangelegd. Dat is 
een bos met paden die vanuit een 
middelpunt straalsgewijs naar de uit-
einden lopen. Omstreeks 1900 is het 
park achter het landhuis naar ontwerp 
van tuinarchitect Leonard Springer 
aangelegd. Kenmerkend hierin is de 
Engelse landschapsstijl met mooie 
doorzichten, gebogen lanen en roman-
tische bruggetjes. Afgelopen eeuw 
heeft het park geleidelijk veel van 
z’n glans verloren. Daarom wordt er 
vanaf begin van de huidige eeuw hard 
gewerkt om het mooie ontwerp weer 
te herstellen. In de brochure is de 
wandeling niet alleen getekend, maar 
ook beschreven. Hoewel in de bro-
chure die indruk wel wordt gewekt is 
het landhuis zelf niet te bezichtigen.
Op de prachtige historische moes-
tuin van Landgoed Eyckenstein bij 
Maartensdijk is Luuk Schouten begin 
2006 gestart als biologisch tuinder. Er 
worden geen bestrijdingsmiddelen en 
kunstmest gebruikt en ook al het zaai- 
en pootgoed is biologisch geteeld. De 
tuinderij, gelegen schuin tegenover 
het landgoed in Maartensdijk achter 
huisnummer 264 aan de Dorpsweg 
is ook gedurende Open Monumenten 
Dag te bezichtigen.

Fort Ruigenhoek
Fort Ruigenhoek (1870) maakt onder-
deel uit van de zgn. Nieuwe Hol-
landse Waterlinie (NHW). Het idee 
achter de aanleg van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie met zijn forten was 
om het westen van Nederland en de 
stad Utrecht tegen de vijand uit het 
oosten te beschermen. Via sluizen 
konden laaggelegen gebieden onder 
water gezet worden. Dijken, wegen 
en andere hooggelegen terreinen 
waren echter zwakke schakels in de 
waterlinie, die door middel van for-
ten beschermd moesten worden. Dat 
was ook de functie van Fort Ruigen-
hoek, in dit geval de verdediging van 
de Ruigenhoeksedijk en de Antonie-
dijk, de Achttienhovensekade, en de 
bescherming van de keerkades tussen 
drie inundatiekommen. Het geschut 
bestreek ook de weg naar Hilversum, 
er kon vuursteun worden gegeven aan 
de aan weerszijden gelegen forten 
Blauwkapel en De Gagel en West-
broek kon onveilig gemaakt worden.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
liep van Muiden tot Woudrichem. 
Rond Amsterdam lag de Stelling van 
Amsterdam. In 1951 werd de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie opgeheven en 
hetzelfde lot trof de Stelling van 
Amsterdam in 1959. Het Fort Rui-
genhoek is op Open Monumenten 
Dag geopend.

Tentoonstelling
In fort Ruigenhoek is er ook op Open 
Monumenten Dag een interessante 
tentoonstelling over de geschiedenis 
van dit fort. De bouw van het fort was 
noodzakelijk door militair technologi-
sche ontwikkelingen. De draagwijdte 
van kanonnen werd groter. De for-
ten Blauwkapel en de Gagel konden 
de stad Utrecht daardoor niet meer 
beschermen. Zij waren vanuit mili-
tair oogpunt gezien verouderd. Maar 
ook dit fort moest zich voortdurend 
aanpassen aan nieuwe technologische 
ontwikkelingen. Dit is te zien aan de 
grootscheepse verbouwingen van het 
fort, de aanleg van een tankversper-
ring, de bouw van de talrijke groeps-
schuilplaatsen (‘bunkers’) enz. Dit 
wordt geïllustreerd met foto's van de 
oorspronkelijke kaarten, bouwteke-
ningen etc. Maar ook de plaatselijke 
geschiedenis is te zien. Bijv. bij welke 
boeren, de fortwachter en burgers aan 
de Ruigenhoekse Dijk in 1939, dus 
voor het uitbreken van de meioorlog 
1940, soldaten, onderofficieren en 
officieren ingekwartierd werden en 
de vergoeding die ze ervoor ontvin-
gen. Het cafébezoek van de gemo-
biliseerde manschappen in de eerste 
wereldoorlog aan de cafés in Groene-
kan en Westbroek en nog veel meer is 
allemaal tentoongesteld. 

Muziek op Open Monumentendag 
Op Landgoed Eyckenstein speelt in 
de ochtend het trio Peter Klopstra 
(contrabas en twee fluiten) en ‘s mid-
dags Hans Libbers op de akoesti-
sche gitaar. Op Vollenhove zingt ‘s 
ochtends het Groenekans Muzekoor 
a capella onder leiding van Lode-
wijk van der Ree en ’s middags 
brengt The Wood B. Jazzband oude 
Jazz ten gehore. Diezelfde Jazzband 
heeft ’s ochtends al op Ford Ruigen-
hoek gemusiceerd. Na de lunch is er 
een optreden van het Ensemble Lior 
Kuperberg met lichte muziek onder 
leiding van Maja Nijessen. De och-
tendoptredens starten om plusminus 
11.00 uur en de middagsessies zijn 
rond 14.00 uur.

De Bilt op de kaart
door Henk van de Bunt

De Open Monumentendag van zaterdag 12 september 2009 heeft als thema ‘De Bilt: Op de kaart’. 
Daarom wordt er dit jaar veel aandacht besteed aan cartografie in het algemeen en aan kaartmateriaal van 

de gemeente De Bilt, vanaf haar ontstaan tot heden in het bijzonder. In enkele opengestelde panden, zoals het 
gemeentehuis Jagtlust, de landgoederen Vollenhoven en Eyckenstein, zijn ook kleine tentoonstellingen met 
kaartmateriaal van het pand aanwezig. Er is een fietsroute langs alle opengestelde panden uitgezet, welke 

ook voor een deel met de auto te rijden is.

Het interieur van de Hervormde kruiskerk aan de Maartensdijkse Dorpsweg 
roept een 18e eeuwse sfeer op. Geelkoperen doopbogen bekronen de twee 
ingangen van de dooptuin, het liturgisch centrum van de kerk. Op het eiken-
houten hek staat een aparte lessennaar voor de voorlezer.

In fort Ruigenhoek is er ook op Open Monumenten Dag een interessante ten-
toonstelling over de geschiedenis van dit fort.

Op zaterdag 12 september van 10.00 tot 16.00 uur, vindt tijdens Open Monu-
menten Dag ook de jaarlijkse verkoopdag van de Hervormde Gemeente West-
broek plaats in en om het gebouw Rehoboth achter de Hervormde kerk.



De vereniging Utrecht Disaster heeft 
een speelveld met een speciale speel-
vloer in een grote tent vlak bij de 
bekende ‘Rode Doos’ in Leidsche 
Rijn. Daar worden de wedstrijden 
afgewerkt van alle teams. Het jeugd-
team 3 wordt gecoacht door Stefan 
Collard, die in het verleden samen 
met zijn broer Tonny furore maakte 
in het Utrechtse ijshockey. Bij inline 
hockey wordt er eigenlijk net zo 
gespeeld als bij het ijshockey. Ook 
hier zitten de spelers in een stevig pak 
met helm en dat is wel nodig ook. Het 
gaat allemaal heel snel, er zijn veel 
bodychecks en er wordt nog al eens 
gevallen. Geen sport voor softe types, 
je moet letterlijk tegen een stootje 
kunnen. Toch zitten er in de teams 
meestal ook een paar meisjes die niet 
onderdoen voor de jongens. 

Spectaculair
Het geheel levert een spectaculair 
kijkspel op. Tijdens de wedstrijd 

staan er steeds vier veldspelers en één 
keeper op het speelveld. Ze worden 
regelmatig afgelost want het is een 
vermoeiend gebeuren. Het grootste 
verschil met ijshockey is wel dat er 
met een bal wordt gespeeld en niet 
met een puck. En natuurlijk zijn er de 
skeelers in plaats van de schaatsen. 
Discipline bij deze teamsport is heel 
belangrijk legt teammanager Marlène 
Oggel uit. De kinderen hebben veel 
respect voor coach Stefan Collard. 
Ze hem luisteren goed naar hem. Hij 
leert zijn spelers de technische kanten 
van deze sport en ook hoe ze moeten 
samenspelen. Goed en tactisch team-
spel is de basis van het succes.

Kampioen
Het jeugdteam 3 is ook dit jaar weer 
heel succesvol. Tijdens de eerste 
wedstrijd op deze zondag werd Til-
burg met 14-0 opgerold. Zoetermeer 
bleek later van een ander statuur. Er 
werd in het begin van de wedstrijd 

meteen gescoord door Toby Collard 
en Wessel Copier. Tilburg maakte 
een tegenpunt maar daar bleef het bij 
gedurende een lange periode van de 
wedstrijd. Toen maakte kort voor het 
einde de Westbroekse speelster Jule 
van Basten er met een strak schot 3-1 
van. Meteen hierna bracht de Maar-
tensdijkse Justus Bos de eindstand op 
4-1, tot groot genoegen van vader Bos 
die langs de kant stond. Het hechte 
team, waarin ook de broers Niels en 
Casper Oggel uit Hollandsche Rading 

hun aandeel leverden, gaf hierna de 
winst niet meer uit handen. Door deze 
overwinning is het team weer kampi-
oen geworden. Weliswaar moeten ze 
nog naar Amsterdam voor twee wed-
strijden maar de ploeg is niet meer in 
te halen. 

Europacup
Het is een mooi resultaat voor Ste-
fan Collard en zijn assistent Peter 
Oggel. Samen met Marlène Oggel 
hebben zij met hun team een mooie 
prestatie neergezet. Het is al voor 
de 7de keer dat de ploeg kampioen 

is geworden. In al die jaren heeft 
het team nog nooit verloren vertelde 
Stefan Collard na afloop. Het verschil 
in kwaliteit met de andere teams in 
de competitie is wel groot gaf hij 
toe. In het volgende seizoen zul-
len enkele spelers weer doorschuiven 

naar een hoger team en zal hij weer 
opnieuw beginnen met een gedeelte-
lijk nieuwe groep. Maar eerst zal het 
huidige team deelnemen aan de Euro-
pacupwedstrijden in Duitsland. Als 
het inline seizoen is afgelopen gaan 
verschillende spelertjes in oktober 

gedurende het winterseizoen door op 
het ijs bij de Utrechtse YCU Dragons 
waar Collard technisch commissaris 
is. Want zoals gezegd: het verschil 
tussen inline en ijshockey is niet zo 
heel groot. Meer over deze vereni-
ging op www.Utrechtdisaster.nl
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Door Maartensdijkse inbreng
wederom kampioen

door Martijn Nekkers

Twee maanden geleden stond er in De Vierklank een verslag over het succesvolle jeugdteam 3 van de inline 
hockeyclub Utrecht Disaster. Hierin speelt de jeugd van 11 en 12 jaar. Een grote inbreng in deze ploeg 

hebben vier spelers die wonen in Hollandsche Rading, Westbroek en Maartensdijk. Een reden om eens te 
gaan kijken bij een competitiewedstrijd van ze. Op zondag 6 september speelde het team thuis in Utrecht 

tegen Tilburg en later op de dag tegen Zoetermeer.

Het succesvolle team met links teammanager Marlène Oggel. Rechts Coach Stefan Collard en (zittend) assistent 
coach Peter Oggel.

Beeld uit de wedstrijd Utrecht Disaster-Zoetermeer.

Coach Stefan Collard spreekt zijn team toe.

De verschillende leeftijdsgroepen 
worden binnen de scouting aange-
geven door middel van speltakken, 
waarbij elke speltak zijn specifieke 
activiteiten heeft. Elke opvolgende 
groep vraagt meer van de leden. De 
jongste groep is de bevers (5-7 jaar) 
en elke zaterdagmiddag komen ze bij 
elkaar. De volgende groep is die van 
de kabouters en de welpen. De leeftijd 
van deze groep kinderen loopt van 8 
tot 11 jaar. Van deze groep wordt 
meer gevraagd: de kinderen moeten 
meehelpen met opruimen en ze heb-
ben ook specifieke taken tijdens het 
jaarlijkse kamp. Elke zaterdagoch-
tend komen ze samen. Bij de speltak 

scouts zitten jongeren van 11 tot 15 
jaar. De volgende groep is die van de 
Explorers, waarvoor jammergenoeg 
niet veel belangstelling bestaat. De 
laatste groep is de stam voor iedereen 
van 18 jaar en ouder. Deze groep 
kent meer leden, die veelal (ook) als 
leiding of als bestuurslid werkzaam 
zijn. 

Scout-Mee-Day
De Scout-Mee-Day is bedoeld voor 
iedereen, jong en oud, om een keer-
tje mee te maken en zelf te ervaren 
wat scouting is. Een kabelbaan en 
een kampvuur waar broodjes boven 
gebakken kunnen worden, zijn al 

jaren vaste onderdelen. Dit jaar zul-
len er ook diverse workshops gege-
ven worden; knopen, kompas en vuur 
maken. Allemaal echte scouting-acti-
viteiten. Daarnaast kunnen bezoekers 
geschminkt worden, er zal een kamp 
ingericht worden met tent en zelf-
gemaakte keuken en er is een win-
keltje waar scouting hebbedingetjes 
gekocht kunnen worden. De open 
dag begint om 12.30 uur en duurt tot 
16.00 uur.

Reünie
Natuurlijk is de Scout-Mee-Day voor 
iedereen, maar dit jaar ook speci-
aal voor oud-leden van de scouting-

groep. Oud-leden kunnen elkaar deze 
middag ontmoeten en even gezellig 
bijkletsen. Aansluitend aan de open 
dag is er voor oud-leden van 18 jaar 
en ouder een BBQ om herinneringen 
op te halen en sterke verhalen over 
vroegere zomerkampen te vertellen. 
Er zijn al een fiks aantal ‘opgaven’, 
maar aanmelden kan alsnog. Bent u 
of kent u een oud-lid van de AMG? 
Mail dan naar AMGjubileum@gmail.
com en geef de contactgegevens door. 
Ook gewoon op het laatste ogenblik 
even aanwippen wordt erg op prijs 
gesteld. 

Start nieuwe seizoen
De open dag is voor de AMG altijd 
een goede start van het nieuwe scou-
ting seizoen. Toch begon scouting 
voor de jeugdleden (van 5 tot en met 
18 jaar) al een paar weken eerder. 
Op zaterdag 5 september zullen de 
eerste opkomsten alweer gehouden 
zijn. Kinderen die interesse hebben 
om ook op scouting te komen zijn 
van harte welkom. Op de website 
www.aggermartini.nl is alle informa-
tie hierover te vinden. 

Walter Donker heeft aangegeven op 
de reünie van Agger Martini van 
zaterdag 19 september te zullen 
komen. In 1984 was hij betrokken bij 
het ‘pionieren’ van de keuken op een 
kamp van AMG.

Extra groot feest Scouting AMG
door Henk van de Bunt

Zaterdag 19 september a.s. houdt scouting Agger Martini Groep haar jaarlijkse open dag, de Scout-Mee-
Day. Al weer een aantal jaren is Agger Martini gevestigd aan de Dierenriem, waar ze een mooi eigen 

scoutinggebouw hebben op een mooie locatie met veel eigen buitenruimte. De naam van de scoutinggroep 
is een vrije vertaling van Maartensdijk in het Latijns. Dit jaar is deze open dag extra feestelijk omdat de 

Maartensdijkse scoutinggroep 40 jaar bestaat. 



100 Golfballen. € 30,-. Tel. 
0346-211858

FIETSEN/BROMMERS

Gazelle herenfiets. € 49,-. Tel. 
06-18102979

Meisjesfiets 4-5 jr. 20 inch. 
€ 10,-. Tel. 0346-214668 na 
19.00 uur

PERSONEEL GEVRAAGD

Hulp in de HUISHOUDING 
± 5 uur per week. Tel. 
06-51816788

Huishoudelijke HULP 3-4 uur 
per week in Westbroek. Tel. 
0346-820554

PERSONEEL AANGEBOD

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk, schilder-
werk binnen en buiten, 4 jaar 
garantie. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-42417376

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

DIVERSEN

A.s. zaterdag 12 septem-
ber geven wij korting op al 
het ijs. Bij de Ambachtelijke 
IJSBOERDERIJ ’t Nedereind, 
Kerkdijk 141 in Westbroek. 
Geopend van 11-16.30 uur.

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

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 % .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl
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Bovenlader WASMACHINE 
smal model 1200 toeren, als 
nieuw. € 100,-. Drie laden eiken 
kastje op pootjes € 50,-. Tel. 
0346-213501

Antieke HANG-LEGKAST 
drie deurs waarvan één in glas 
en lood. € 150,-. Tel. 0346-
213501

Hang-Legkast twee schuifdeu-
ren eikenhout. € bos bloemen. 
Tel. 0346-213501

Pelgrim gas, elektra fornuis. 
€  5,-. Tel. 035-5772305

Kinderspeelhuisje kunststof 
wit. € 10,-. Wipstoeltje. € 5,-. 
Tel. 0346-214635

Kinderstoel kubusmodel. 
€ 15,-. Kinderwagen bébé com-
fort. € 20,-. Tel. 0346-214635

Hanglamp met mat glaskap en 
trekveerpendel. € 20,-. 2 set 
spearsteunen voor aan de muur 
i.z.g.s. € 15,-. Tel. 214065 of 
06-29506849

Drie houten stoelen met kus-
sens met tafeltje vierkant. 
€ 15,-. Schemerlamp staande 
met marmeren voet. € Bos 
bloemen. Tel. 0346-213501

Televisiekast met deurtjes 
en onderin een klep. € Bos 
bloemen. Twee ouderwetse 
armstoelen bekleed met rode 
velourstof. € 10,-. Tel. 0346-
213501

Bed 140x200 cm. + 2 nacht-
kastjes met lades, beide beu-
ken vanille. € 50,-. Tel. 0346-
213193

Nokia 6300 mobiele telefoon 
trilfunctie zit tik in verder 
goed. € 50,-. Tel. 214065 of 
06-29506849

Hanglamp met glazen kap, 
hoed model met trekveerhen-
del. € 50,-. Tel. 214065 of 
06-29506849

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel  Bedrag   Voldaan

Woonruimte gezocht in Groenekan/Bilthoven en omgeving 
door rustig, werkend persoon. Reacties: 06-40617706

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

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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan

Weerstand goed?  Zo niet, neem iedere dag een Herbalifeontbijt, 
vol met vitaminen en mineralen. Gratis advies en begeleiding. 
Tel. 0346-571377. website: www.vinkvoorvoeding.nl

Hoveniersbedrijf Soestdijk Het gehele jaar door! 
Alles in aanleg en onderhoud van uw tuin.
Bestrating en straatreiniging.
Maak gebruik van onze najaarsaanbieding 
tevens 10% kort op alle vaste planten.
Bel vrijblijvend 0649377634

Personeel gevraagd

Fietsen/Brommers

Personeel aangeboden

Diversen

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

De Vierklank breidt uit. Het best gelezen huis-aan-huisblad komt 
vanaf oktober ook in De Bilt en Bilthoven.

Kom ons team versterken. Haal een frisse neus op woensdag-
middag. Vul je zakgeld aan en bezorg De Vierklank bij jou in de 
buurt. De kranten worden bij je thuis aangeleverd.

Geef je nu op! Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Geschikt voor jongeren tot 65+

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
www.vierklank.nl

Meld je direct aan. Er is nu nog wijkkeuze!

Jongerenreis 
naar Taize

Op vrijdagavond 18 september is er om 20.00 
uur een informatieavond in de Mantel (naast de 

Rooms Katholieke kerk aan de Nachtegaallaan in 
Maartensdijk) voor alle jongeren (16-30 jaar) die 

geïnteresseerd zijn in een reis naar Taize. 

De oecumenische geloofsgemeenschap van het Fran-
se Taize ontvangt het hele jaar door groepen jongeren: 
om samen te bidden, te zingen, te vieren en te delen. 
Vanuit deze regio gaat er in de herfstvakantie een 
groep naar toe. De groep vertrekt op dinsdag 20 okto-
ber en keert terug op zondag 25 oktober. 

Delen
Wil je mee naar Taize en de unieke ervaring van Taize 
delen of wil je eerst meer informatie: kom dan op 18 
september a.s. naar de Mantel. En wie alvast iets van 
de sfeer van Taize wil proeven: ga naar www.taize.
fr en ontdek de wereld van Taize op je beeldscherm. 
Ben je niet in de gelegenheid om die vrijdagavond te 
komen, maar wil je wel mee, neem dan contact op 
met Rianne Veenstra (erjeka@gmail.com) of Ineke 
Geurtsen (piet.en.ineke@kpnplanet.nl) of Hendrik 
Jan Graber (webmaster@graber.nl.) 

Mega Mindy in De Vierstee
Sinds de komst van Mega Mindy is het leven van de 
boeven op aarde een ware hel. Telkens wanneer de 
politie tekort schiet, verschijnt Mega Mindy en pakt 
zij de boeven alsnog op. Geen boef is nog veilig, dus 
is het tijd voor wraak! ‘s Werelds beste criminelen 
slaan de handen ineen om Mega Mindy voor eens en 
voor altijd uit te schakelen. Miss Volta, de eigenaresse 
van de energiecentrale, staat op als hun leidster en 
heeft een geniaal plan. Ze zullen de superheldin eerst 
uit haar tent lokken en dan verslaan met haar eigen 
wapens. Als Toby wordt ontvoerd en de Mega Mindy 
capsule verdwijnt moeten Mieke, Oma en Opa het 
geheim van Mega Mindy veilig zien te stellen. 
Deze Nederlands gesproken film met o.a. Yolanthe 
Cabau van Kasbergen wordt op woensdag 16 sept. 
aanvang 13.30 uur ‘gedraaid’ in De Vierstee in Maar-
tensdijk. Kaarten vooraf bestellen is erg prettig.

Gogo's bij C1000
Op 14 september lanceert C1000 een grote actie 
waarbij klanten bij elke 10 euro aan boodschappen 
een Gogo en een Gogo-sticker cadeau krijgen. Ook 
bij C1000 in Maartensdijk gaat de actie van start. 
Johan de Zeeuw: ‘De Gogo’s hebben alles in zich 
om een echte rage op het schoolplein te worden’.

In september worden de Gogo’s - kleine plastic 
figuurtjes - geïntroduceerd bij tijdschrift- en speel-
goedwinkels in Nederland. Maar speciaal voor 
C1000 werden 60 unieke karakters ontwikkeld die 
elk ook nog eens in 5 verschillende kleuren bestaan. 
Kinderen kunnen de Gogo’s sparen en ruilen en 
er allerlei spelletjes mee doen. Vorig jaar werden 
Gogo’s in Engeland uitgeroepen tot ‘Collectable 
Toy of the Year'.

Ruilmiddag
‘Natuurlijk komt er ook een prachtig stickeral-
bum en een Gogo-verzamelberg’, vertelt Johan de 
Zeeuw. ‘Die zijn in de actieweken gratis te krijgen 
bij bepaalde artikelen. En op 30 september organi-
seren we een grote ruilmiddag zodat de kinderen 
hun favoriete Gogo’s kunnen proberen te bemach-
tigen. 

Na de euroweken volgen de Gogo’s bij C1000.

Het Rode Kruis vergadert
De afd. De Bilt van het Rode Kruis

houdt op dinsdag 15 september 2009 haar
alg. ledenvergadering in het gebouw 

St. Laurensweg 13 te De Bilt. 
Aanvang 18.30 uur.

Zie ook het bericht elders in
De Vierklank



Wij spreken deze eerste verenigings-
avond met Kees Diepeveen. Bin-
nen de vereniging vervult hij de rol 
van voorzitter en coach van het 2de 
damesteam. De damesteams zijn wat 
samenstelling betreft gelijk gebleven. 
Het eerste damesteam speelt in de 
1ste klasse. Rianne Diepeveen zal 
door een knieoperatie waarschijnlijk 
dit seizoen niet inzetbaar zijn. Het 
2de damesteam (het belofteteam!) 
speelt in de 2de klasse. Suzan Blaak 
en Marlyn van Gool zijn vertrokken. 
Suzanne van Leendert is de nieuwe 
spelverdeelster. Het 3de damesteam 
is gepromoveerd naar de 3e klasse en 
moet zich daar gaan waarmaken. De 
herenteams gaan op jacht naar suc-
ces onder de leiding van een nieuwe 
trainer. De eerste maand is dat Hans 
Hofman. Een oude bekende binnen 
Salvo. Vroeger heeft hij de dames-
selectie getraind. Met name het stan-
daard herenteam dat in de 3de klasse 
speelt heeft ambities om zich te men-
gen in een top 5 klassering’.

Jeugd
Bij de jeugdteams is nog volop ruimte 
voor enthousiaste nieuwe spelers en 
speelsters in alle leeftijdscategorieën 
vanaf zeven jaar. De ambities bij de 
jeugd zijn hoog. In het nieuwe Jeugd-
beleidsplan heeft Salvo zijn doelen 
voor de nabije toekomst neergelegd. 
Middels een gestructureerde aanpak, 
op leeftijd gerichte oefenstof, meer 
trainingstijd en een gekwalificeerde 
trainingsstaf wordt aan het jeugdvol-
leybal bij Salvo een extra impuls 
gegeven. Diepeveen hierover: ‘De 
jeugd heeft de toekomst. Dus om toe-
komst te hebben moet je zorgen dat 
je jeugd binnenhaalt, opleidt, enthou-
siasme kweekt voor de volleybalsport 
en zodoende een doorstroom creëert 
naar de seniorenteams. Dat is nu 
exact waar dit Jeugdbeleidsplan voor 
is geschreven. Om dat proces volgens 
een goed doordacht model vorm te 
geven. Waarom doet de jeugd van 
sommige verenigingen het structureel 
goed? Het antwoord is simpel: omdat 

daar beleid en structuur achter zit. Er 
is goed nagedacht in welke structuur 
je goede resultaten denkt te kunnen 
behalen’.

Recreanten
‘Je eigen ding doen’ en ‘Dicht bij 
jezelf blijven’. Het zijn van die post-
moderne citaten, die te pas en te onpas 
gebruikt worden om eigenlijk niets te 
zeggen. In het geval van de recrean-
ten van Salvo gaat dit echter niet op, 
want zij doen echt hun eigen ding en 
blijven daardoor dicht bij zichzelf. 
Het gaat hen vooral om enthousiasme 
en genieten van het spelletje. Natuur-
lijk zorgt trainer Gijs Jacobs voor de 
nodige technische en tactische aan-
wijzingen, maar het accent ligt binnen 
deze groep op lekker spelen. Jacobs: 
‘Ontspanning door inspanning; het 
zijn veel gebruikte en kenmerkende 
omschrijvingen, maar dat is het toch 
wel, waar het om gaat’.

Trainingen
De trainingen vinden plaats op dins-
dag in sporthal De Vierstee in Maar-
tensdijk. Om kennis te maken met 
Salvo en de volleybalsport mogen 
er drie introductietrainingen gevolgd 
worden. Daarna hoeft pas beslist te 
worden of het tot een lidmaatschap 
komt. De trainingstijden voor de 
jeugd variëren van 18.30 tot 21.00 

uur, de recreanten van 19.30 tot 21.00 
uur, de diverse damesgroepen trainen 
tussen 20.00 tot 23.00 uur. De heren 
trainen van 21.30 tot 23.00 uur. 
Geïnteresseerden kunnen zich voor 
nadere informatie wenden tot Hilly 
Dijkstra, tel.: 0346 213319 of Kees 
Diepeveen, tel: 0346-212860 of op 
een trainingsavond komen kennis 
maken.
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Volleybalvereniging Salvo ‘67 vol ambitie
door Henk van de Bunt

Op 25 augustus is Salvo’67 vol enthousiasme aan het nieuwe seizoen begonnen. De eerste trainingsavonden 
zijn goed bezocht en er wordt hard getraind om goed voorbereid aan de competitie te beginnen.. Iedereen 
heeft er weer zin in. In alle trainingsgroepen is nog plaats voor nieuwe spelers en speelsters. De Vierstee is 

evenals alle voorgaande seizoenen weer de thuishaven voor trainingen en wedstrijden.

V.l.n.r. voor de ingang van thuishaven De Vierstee: Helen Wielders (verte-
genwoordiger van de Recreantengroep en lid van de Activiteitencommissie), 
Sander Harmsen (voorzitter Technische Sectie en verantwoordelijk voor wed-
strijd- en recreantenafdeling) en voorzitter Kees Diepeveen. Met alle andere 
vrijwilligers is er door deze personen veel werk verricht voor de aanvang van 
het nieuwe seizoen.

Fietsen met Agrarische 
Natuurvereniging

Eerder waren er zeer geslaagde wandeltochten, georganiseerd door de 
Agrarische Natuurvereniging ANV, door de Westbroekse zodden en naar 
het Landgoed Sandwyck in De Bilt, waar ruime belangstelling voor was. 
Nu organiseert de vereniging een gegidste fietstocht.

Op zaterdag 19 september a.s. is er een prachtige cultuurhistorische fiets-
tocht uitgezet langs de Noordwest kant van het Noorderparkgebied. Tijdens 
deze tocht zal Bert van de Tol allerlei cultuurhistorische wetenswaardighe-
den vertellen op verschillende punten langs de route. De vereniging zet ook 
nog de nodige wetenswaardigheden op papier.

Het verzamelpunt is op zaterdag 19 september a.s. om 13.30 uur bij het 
loonwerkbedrijf Bouman, waar om 14.00 uur het startschot valt. Het adres 
is Kerkdijk 70 in Westbroek. Na terugkeer bij het uitgangspunt is er nog een 
gezellige nababbel onder het genot van een consumptie. Voor leden is deze 
fietstocht gratis. Niet leden betalen 2 euro.  Aanmelding is niet verplicht, 
maar wel plezierig voor de organisatie en kan bij Henk van Zijtveld, tel. 
0346 281266.

Met ingang van het seizoen 2010-
2011 zal er in de top van de veld-
korfbalcompetitie evenwel een her-
inrichting plaatsvinden ten aanzien 
van de diverse niveaus waarop zal 
worden gespeeld. Zo zal er boven de 
huidige veld Hoofdklasse een ‘Erek-
lasse’ worden ingesteld. Deze klasse 
is vergelijkbaar met de al bestaande 
Korfballeagueklasse in de zaal. Deze 
verandering is van invloed op de Pro-
motie/Degradatieregeling voor alle 
Overgangsklassenploegen voor het 
aankomend veldseizoen.

De nummers 1 t/m 3 promoveren naar 
de Hoofdklasse, de nummers 4 t/m 
7 handhaven zich in de Overgangs-
klasse en de nummer 8 van elke poule 
degradeert naar de 1ste klasse. Kort-

om, voor Tweemaal Zes een belang-
rijk veldseizoen met betrekking tot 
positionering voor de komende jaren.

De eerste wedstrijd betrof een uit-
wedstrijd tegen het Harderwijkse 
Unitas. Een bekende en altijd lastige 
tegenstander, waarbij de uitslag van 
de onderlinge wedstrijden in het ver-
leden vaak in de laatste minuten pas 
werd bepaald en ook deze keer was 
dit weer het geval. De thuisploeg 
kwam al binnen 30 seconden op een 
1-0 voorsprong en kon daarna vrij 
gemakkelijk uitlopen naar een 4-1 
voorsprong, mede doordat Tweemaal 
Zes niet vanaf het begin bij de les 
was. Naarmate de 1ste helft vor-
derde herstelde Tweemaal Zes zich 
en kwam de aansluiting tot stand. 

Uiteindelijk werd met een (magere) 
ruststand van 6-6 de kleedkamers 
opgezocht. 

In het begin na rust was het Unitas dat 
als eerste weer op voorsprong kwam, 
maar in de loop van de 2de helft 
kwam Tweemaal Zes zelf drie keer 
op rij op één doelpunt op voorsprong, 
maar verzuimde om in die fase de 
voorsprong verder uit te bouwen. Tot 
het laatst bleef het ‘om en om’ sco-
rend spannend, waarbij het de thuis-
ploeg Unitas was die uiteindelijk met 
14-13 aan het langste eind trok. 

Aanstaande zaterdag 12 september 
staat de eerste thuiswedstrijd tegen 
OVVO uit Maarssen op het program-
ma. Aanvang 15.30 uur.

Verlies in eerste wedstrijd voor
Tweemaal Zes

De korfballers van het Maartensdijkse Tweemaal Zes komen op het veld al weer enkele jaren uit in de op één 
na hoogste (Overgangs-)klasse. Afgelopen seizoen hebben zij daarin tot op het laatst van deze competitie om 

de bovenste plaats mee kunnen strijden maar was het uiteindelijk
Mid Fryslân die kampioen werd.

Met de zogenaamde openingsdrive 
trapte afgelopen donderdag Bridge-
club Hollandsche Rading voor het 
nieuwe seizoen af. Winnaars waren 
Gerard van der Laan + Henk Theebe 
met 61,93 %. De gelegenheidscombi-
natie Jan van der Heiden + Menno de 
Vries werd tweede (59,28 %), op de 
voet gevolgd door Job Broers + Jan 
Pauwels met 59,09 %.

Er waren in het Zomerbridge, dat de 
vereniging in de er aan voorafgaande 
periode succesvol organiseerde, voor 
het eerst in de clubgeschiedenis twee 

winnaars. Anneke de Jong en Toon 
Smits moeten voor de fel begeerde 
wisseltrofee nu een oppasregeling 
vinden.
Donderdag 10 september wordt 
gestart met de voorronden van de 
interne competitie. Bij Bridgeclub 
Hollandsche Rading is nog plaats 
voor een tweetal nieuwe paren. Aan-
melding kan via bridgehollrading@
casema.nl.

Klaverjassen 
bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 11 sep-
tember 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.

Bridgeclub
Hollandsche Rading

Constructiebedrijf Verschuur uit Groenekan heeft voor 3 jaar zijn naam 
verbonden aan een jeugdteam (TZ D4) van de korfbalvereniging Tweemaal 
Zes uit Maartensdijk.
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Peuterspeelzaal De Stampertjes
professionaliseert

door Martijn Nekkers 

Het nieuwe seizoen is ook voor peuterspeelzaal De Stampertjes in Westbroek van start gegaan. Nu als 
onderdeel van de Stichting Peuterspeelzalen De Bilt. Het bleek niet mogelijk om zelfstandig verder te gaan 

vanwege de voorwaarden die de overheid stelt bij het toekennen van subsidie. In de praktijk verandert 
er voor de ouders die gebruik maken van deze voorziening niet zo heel veel. Het eigen karakter van de 

Stampertjes blijft in stand.

Toch is er wel een verandering inge-
voerd in de dagelijkse gang van zaken. 
Tot nu toe was het een voorwaarde 
voor het gebruik maken van de peu-
terspeelzaal dat ouders regelmatig 
mee moesten draaien als ‘hulpouder’. 
In plaats daarvan zijn er nu enkele 
vaste vrijwilligsters aangetrokken. 
Met leidster Ingrid Stekelenburg en 
vrijwilligsters Miranda Schouten en 
Corine de Wilde nemen we op een 
ochtend het hoe en waarom van deze 
verandering door terwijl het kleine 
grut braaf aan het spelen is. We horen 
nog weinig gestamp.

Kindvolgsysteem
‘Het werken met vaste vrijwilligsters 
heeft grote voordelen’, vertelt Ingrid. 
Zij hebben zelf geen kinderen meer 
op de peuterspeelzaal. Hulpouders 
vonden het soms moeilijk om zelf-
standig een beslissing te nemen over 
andermans kinderen. Soms vroegen 
hun eigen kinderen veel aandacht. 
Met de vaste vrijwilligers is dat beter 

gestructureerd. Het geeft de leidsters 
meer tijd om de peuters te observeren 
en hun bevindingen op te tekenen 
in het zogenaamde kindvolgsysteem 
‘Memelink’. Hierin worden alle ont-
wikkelingen van een kind vastgelegd. 
Tot nu toe moesten de leidsters de 
administratie hiervan vaak in hun 
eigen tijd doen. Je zou kunnen zeg-
gen dat de nieuwe organisatie in z’n 
totaliteit hierdoor professioneler is 
geworden. Bovendien worden allerlei 
technische en zakelijke aangelegen-
heden vanaf heden verzorgd door de 
coördinator Jacolien Reijders en het 
bestuur van de stichting in De Bilt. 
Ook dat betekent weer een ontlasting 
voor de leidsters.

Uitvraag
Er is een uitvraag gedaan bij de 
hulpouders wie mee wilde gaan doen 
als vrijwilliger in de nieuwe structuur 
van de peuterspeelzaal. Uiteindelijk 
zijn Miranda Schouten, Corine de 
Wilde en Corrie Verhoeff door de 

leidsters Ingrid en Ineke als het meest 
geschikt uitgekozen. Ze hebben een 
contract gekregen en krijgen voor 
hun inspanningen als vrijwilliger 
een kleine vergoeding. Verreweg de 
meeste ouders vinden het niet erg dat 
ze niet meer als hulpouder hoeven op 
te draven. Andere ouders vonden het 
toch wel een beetje jammer dat ze nu 
niet meer rechtstreeks betrokken zijn 
bij de dagelijkse gang van zaken op 
de op de peuterspeelzaal. Toch blijft 
de inbreng van de ouders van groot 
belang. De Stampertjes hebben regel-
matig activiteiten zoals met Kerst 
en op Koninginnedag. Daarbij is de 
inbreng van de ouders nog steeds 
onmisbaar. Leidsters en vrijwillig-
sters hopen ook in de toekomst op de 
hulp van de ouders te kunnen blijven 
rekenen.

Enthousiast
In de nieuwe structuur draait De 
Stampertjes pas een week, Maar nu 
al zijn de leidsters en vrijwilligsters 
enthousiast. Miranda en Corine vin-
den het fijn om mee te doen, ze voe-
len zich zelfs een beetje bevoorrecht 
dat ze dit werk mogen doen. Een 
punt van belang is nog een manier 
te vinden om ouders ook te blijven 
betrekken bij het gebeuren op de peu-
terspeelzaal. Er is een idee om ouders 
regelmatig uit te nodigen tijdens de 
openingstijden. Dat is dan een mooie 
gelegenheid om ook de resultaten die 
worden vastgelegd in het kindvolgsy-
steem met ze door te nemen. Hoe dit 
uiteindelijk vorm gaat krijgen zal in 
de loop van het jaar duidelijk worden. 
Voorlopig gaan De Stampertjes ver-
der. Maximaal kunnen vijftien peu-
ters terecht vanaf twee jaar. Er zijn 
nog enkele plekken beschikbaar.

Kleding- en speelgoedmarkt
De eerstvolgende activiteit is de kle-
ding- en speelgoedmarkt op zaterdag 
19 september van 10 tot 12 uur. 
Naast de mogelijkheid om kleding 
en speelgoed te kopen zijn er leuke 
spelletjes zoals blik gooien en enve-
loppen trekken. Kinderen kunnen ook 
geschminkt worden. Wie kinderkle-
ding die niet meer past of speelgoed 
waarmee niet meer gespeeld wordt 
kwijt wil is welkom dit in te leveren 
op de peuterspeelzaal aan de Hols-
blokkenweg van 8.30 tot 12.00 uur 
van maandag tot en met donderdag. 
De opbrengst is voor de peuterspeel-
zaal.

(V.l.n.r.) Corine Verhoeff, Miranda Schouten en Ingrid Stekelenburg met 
enkele van de aan hen toevertrouwde peuters.

Etherontvangst RouletteFM 
in gevaar

Roulette FM heeft een acuut antenneprobleem omdat binnen enkele weken 
de zendlocatie in Groenekan verlaten moet worden. Daarmee komt de 
etherontvangst (FM 106.6) van het radiostation in gevaar. 

De boerderij en het bijbehorende perceel waar de radiozender nu haar 
zendmast achter heeft staan zijn verkocht. Alle opstallen worden naar ver-
wachting eind oktober gesloopt, waarna het perceel geschikt wordt gemaakt 
voor nieuwbouw. 

Een gemakkelijke opgave is het vinden van een geschikte locatie volgens 
de omroep niet, omdat er vanwege het groene karakter van de gemeente 
weinig hoge opstelpunten te vinden zijn die een goede ontvangst waar-
borgen en aan de regelgeving voldoen. Vanwege het korte tijdsbestek is 
verplaatsing van de gehele zendmast geen optie. De omroep heeft daarom 
contact gezocht met de beheerder van een C2000 mast naast de huidige 
antennelocatie, het RIVM en Woningstichting SSW die eigenaar is van een 
aantal hoge flatgebouwen binnen de gemeente. In al deze gevallen behoe-
ven alleen de antennes te worden verplaatst, hetgeen minder kosten voor de 
omroep met zich mee zal brengen.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
17-9

Woe.
16-9

Vrij.
18-9

9,95

Do.
10-9

Woe.
9-9

Vrij.
11-9

9,95

Scholfilet met kruidenboter
of

Lamsstoof met rijst

"Kliekjesdagen"
div. vlees, vis en

vegetarische gerechten

p.s. Nieuwe "a la carte" kaart

Vierklank
week 37-2009
2x380
red ap

100 gram

 

kilo

gezellig

3 bossen

2 zakken

kilo

Voordeel 
nieuws

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

Op donderdag en vrijdag 
bezorgen wij uw boodschappen 

GRATIS thuis.

Week 37 2009
Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 12 september 2009. Prijswijzigingen, 
drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers 
en/of wederverkopers. Voor deze aanbiedingen geldt: maximaal 3 stuks per klant, OP=OP.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag   08.00 - 19.00
Vrijdag          08.00 - 21.00 
Zaterdag       08.00 - 18.00

 

 

Varkens 
Schouderrollade
heerlijk gekruid

3.503.50

1.691.69verse
schol� let

1.00

1.00

1.00Witte bollen
2 zakken
zak à 6 stuks

1.00Lu 
mini crackers
pak 250 gram

Delmonte
Bananen 1.001.00

5.005.00
veilingverse
Chrysanten
diverse kleuren
per bos 2,49


	VK-M_09-09-09_01fc
	VK-M_09-09-09_02fc
	VK-M_09-09-09_03fc
	VK-M_09-09-09_04fc
	VK-M_09-09-09_05fc
	VK-M_09-09-09_06fc
	VK-M_09-09-09_07fc
	VK-M_09-09-09_08fc
	VK-M_09-09-09_09fc
	VK-M_09-09-09_10fc
	VK-M_09-09-09_11fc
	VK-M_09-09-09_12fc
	VK-M_09-09-09_13fc
	VK-M_09-09-09_14fc
	VK-M_09-09-09_15fc
	VK-M_09-09-09_16fc



