
‘Deskundigheid uitwisselen met 

bewoners, ondernemers en gele-

genheidsdeskundigen.’ Etiënne van 

Buren (SP) zou graag zien dat het op 

deze manier ook bij andere onder-

werpen wordt toegepast. Onder voor-

zitterschap van Corrie van Brenk 

(GroenLinks&PvdA) discussieerden 

betrokkenen en omwonenden van 

Larenstein met gemeenteraadsleden 

over de mogelijke varianten voor een 

oplossing van het bunkerprobleem op 

Bedrijvenpark Larenstein. 

Varianten

Variant A is de nulvariant. ‘Niets 

doen, zand erover zonder lange uit-

lopers en een groene bult in het 

bedrijventerrein creëren’, zeggen 

Selvester van den Hoek, voorzitter 

van de bewonerscommissie Hoog-

bouw Kometenlaan en Cees van 

der Poel van het Bewonersoverleg 

Kometenlaan Laagbouw. Fokke de 

Jong van Stichting Menno van Coe-

hoorn wil de bunker behouden als 

herinnering aan de Koude Oorlog. 

Hij denkt dat de bunker een goede 

kans maakt aangewezen te worden als 

rijksmonument. ‘De rechtvaardiging 

voor behoud hebben we in een nota 

vastgelegd.’ Evert ten Kate van de 

Biltse Ondernemers Federatie (BOF) 

beschouwt het gebeurde op 7 juli 

2008 als een ongeval. Hij noemt het 

een verkeerd signaal om de bunker te 

laten staan vanwege een incident. Ten 

Kate wil de bunker opruimen en de 

ruimte beschikbaar laten komen voor 

de bedrijven.

Bijzonder bouwwerk

Anne Doedens (VVD) vraagt Fokke 

de Jong of behoud nog wel mogelijk 

is na de explosie. ‘U hoort bewoners-

organisaties zeggen dat ze kiezen voor 

afdekken. Hoe verhoudt zich dat tot 

uw cultuurhistorische visie?’ De Jong 

zegt dat herstel mogelijk is. ‘Afdek-

ken en bewaren is ook mogelijk maar 

dan mis je het educatieve element en 

de kans de jeugd te vertellen wat er in 

de Koude Oorlog gebeurd is. De ruïne 

lijkt misschien een brok beton, maar 

het is niet zomaar een brok beton. De 

schade is ook een deel van het ver-

haal. Het vertelt dat er een gemeente 

in Nederland was die dacht dat ze dit 

bijzondere bouwwerk uit een peri-

ode van onze geschiedenis zo maar 

even konden weghalen.’ Johan Sloot-

weg (SGP) begrijpt niet dat Stichting 

Menno van Coehoorn zich pas sinds 

dit jaar beijvert voor behoud. ‘Voor 

de mislukte explosie heb ik u nooit 

gehoord.’ De Jong geeft daarvoor 

een aantal redenen op. ‘Maar de plof 

heeft ons wakkerder gemaakt dan we 

daarvoor waren.’ Anneke van Heer-

tum (D66) vindt dat De Jong gemak-

kelijk heenstapt over de ravage die 

door de ontploffing is ontstaan. ‘Van 

authenticiteit is naar mijn idee geen 

sprake meer.’ Peter van Marcus van 

de Stichting Bedrijventerrein De Bilt 

denkt dat ondernemers op het bedrij-

venterrein helemaal niet herinnerd 

willen worden aan de Koude Oorlog. 

Ten Kate vindt behoud van de bunker 

economisch niet verantwoord. 

Mogelijkheden

Désirée Schmalschäger (GroenLinks&

PvdA) vraagt wat bewoners en bedrij-

ven ervan vinden als een bedrijf één 

geheel met de bunker wil gaan vor-

men. Van der Poel heeft daar geen 

bezwaar tegen als het maar geen 

attractie wordt die in het weekend 

bezoekers trekt. Ten Kate ziet dat 

hooguit als een parkeervoorziening. 

Etiënne van Buren (SP) wil weten 

wat de bewoners doen als er een 

nieuwe procedure voor het bestem-

mingsplan moet komen wanneer de 

bunker blijft staan. ‘Als er groen 

ingeplant wordt zullen de bewoners 

geen bezwaar maken’, zegt Van den 

Hoek. ’Als de bedrijven dan bezwaar 

indienen, schieten ze zichzelf in de 

voet.’ Van der Poel zit op dezelfde 

lijn. Ten Kate is voor volledige sloop. 

‘Slopen tot het maaiveld werkt kos-

tenverhogend.’ Voor Van den Hoek en 

Van der Poel is slopen met springstof 

onaanvaardbaar. Bij totale sloop zou 

er ook een grondwaterprobleem ont-

staat. Van den Hoek constateert dat als 

er bij slopen met explosieven iets mis 

gaat, er nu geen opvang van bomen 

meer is. Van der Poel: ‘De impact 

van de explosie wordt wel degelijk 

beïnvloed door de constructie van 

de bunker. We hebben nog heel veel 

onzekerheden bij dit verhaal en het 

verhaal van het grondwater. Als je 

een rotje afsteekt in een pakje boter 

gebeurt er niet zoveel, als je datzelfde 

rotje afsteekt in een kristallen vaas 

vliegen de scherven in het rond.’ 

Na het Rondetafelgesprek vergader-

de de commissie Openbare Ruimte 

over de bunker. Besluitvorming vindt 

plaats tijdens de gemeenteraadsverga-

dering op 29 oktober.
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Geef je nu op!

Bel 0346 211992

of mail naar info@vierklank.nl

Nog 10 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

 Restaurant

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

DE JONG & GREVEN

makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

S T A L

Prinsenburg
Een Prinsheerlijk verblijf voor uw Paard

Gezellige Taverne met
wisselende dagmenu’s

vanaf € 9,50
Stal Prinsenburg - Vuurse Dreef -

Hollandsche Rading -Tel.: 035-5772455

www.stalprinsenburg.nl

Geen pasklare oplossing 
voor bunker Larenstein

door Guus Geebel

‘De verdienste van deze variant is dat we het er allen over eens zijn’, zei Fokke de Jong 

van Stichting Menno van Coehoorn over de variant om de bunker gecontroleerd te laten wegzakken. 

Bij de overige varianten toonden de deelnemers aan het Rondetafelgesprek op 15 oktober in de Mathildezaal 

van het gemeentehuis minder eenstemmigheid. Desondanks was iedereen het erover eens dat deze manier 

van vergaderen erg prettig is.

Fort Voordorp maakt deel uit van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Meer 

over de aanwijzing hiervan als rijksmonument op pagina 7.

Elke fractie leverde een deelnemer 

aan het Rondetafelgesprek.

Aan de tafel v.l.n.r. Selvester van den Hoek, Evert ten Kate en Fokke de Jong.
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Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel

25/10 - 9.00u - Ds. W.C. Meeuse
25/10 - 10.30u - Mw. Ds. L.J. Blok, 

Bilthoven
25/10 - 18.30u - Dr. C.A. van der 

Sluijs, Veenendaal
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

25/10 - 10.30u - 
Bezinningssamenkomst

Casper de Jong
Evangelische Gemeenschap

25/10 - 10.00u - Dhr. L. Hellewegen, 
Doorn

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

25/10 - 10.00u - ds. J. van Dijk, Zeist
25/10 - 19.00u - Ds. B. Oosterom, 

Oudewater
Pr. Gem. Immanuelkerk

25/10 -10.00u - Ds. G.M. Landman
25/10 - 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk
25/10 - 10.00u - Ds. J.H. Hoekert

R.K.St. Michaelkerk
25/10 - 10.00u - Eucharistieviering
25/10 - 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
25/10 - 10.00u - start Bijbel10daagse 

NBG

Groenekan
P.K.N. – Pr. Gem. De Boskapel
25/10 - 10.30u - Ds. Pannekoek

P.K.N. - Herv. Kerk
25/10 - 10.00u - Ds. A. Langerak, 

Achterberg
25/10 - 18.30u - Ds. D.J. van 

Eckeveld, Katwijk a Zee
Herst. Herv. Kerk

25/10 - 10.30  en 18.00u - Eerwaarde 
hr. E. van Baren, Vriezenveen

Onderwegkerkje Blauwkapel
25/10 - 9.30 en 10.30u - Ds. K. ‘t Lam

Hollandsche Rading
P.K.N.  - Kapel 

25/10- 11.00 uur - Mevr. A. v. 
Halsema-Soest

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

25/10 - 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
25/10 - 18.30u - Ds. W.C. Meeuse, 

Bilthoven

Maartensdijk
P.K.N. - Ontmoetingskerk 

25/10 - 9.30u - Mevr. A. v. Halsema-
Soest

St. Maartenskerk
24/10 - 19.00u - Pastor de Wit
25/10 - 10.30u - Pastor de Wit

Westbroek
P.K.N. - Herv. Kerk

25/10 - 10.00u - Ds. G. Herwig, 
Nunspeet

25/10 - 18.30u - Ds. M. van der Zwan

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

‘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

Bijbel10daagse
De laatste zondag van oktober is het Nationale Bijbelzondag. Tijdens de 

gezinsdienst wordt in de Volle Evangelie Gemeente de Bilt extra aandacht 

gegeven aan het bijbel(vertaal)werk van het Nederlands Bijbelgenootschap 

en het thema van de Bijbel10daagse. Dit jaar staat het verhaal van Barti-

meüs centraal op de Nationale Bijbelzondag. Het thema van deze zondag 

is 'Zorg dat ik weer kan zien'. Jong en oud zijn van harte welkom in de 

Nieuwstraat 47, De Bilt, om 10.00 uur; na afloop is er gelegenheid om een 

kopje koffie of thee te drinken. 

Weerklank repeteert 
Christmas Carols

De Chr. Koorvereniging Weerklank uit De Bilt is in oktober traditiegetrouw 

gestart met de repetities van de Christmas Carols. 

Het ‘Festival of Lessons and Carols’ is een engelse gewoonte. Rond de kerst 

worden er in de kerk liederen gezongen, afgewisseld met gesproken tekst. 

Deze traditie wordt al een aantal jaren door Weerklank uitgevoerd. 

De repetities zijn weer vanaf vrijdag 30 oktober in de Schakel aan de Soest-

dijkseweg Zuid 49 van 20.00 tot 22.00 uur. De uitvoering van dit Festival 

zal op zaterdag 12 december in de Immanuelkerk zijn.  Belangstellenden 

zijn van harte welkom om mee te zingen. Als bijdrage vraagt Weerklank 10 

euro per persoon voor de kosten. Nadere inlichtingen de heer C. G. Dekker 

tel. 030 2211694 of mevr. W. Gulikers tel. 030 2286957. 

Muziekavond in Dijckstate

Vrijdagavond 23 oktober a.s. is de tweede avond in de muziekavondenreeks, 

die de SWO organiseert in Dijckstate. Het Utrechts Politie Mannenkoor 

Excelsior is al meer dan 78 jaar actief en bestaat grotendeels uit gepensio-

neerde politieagenten. De aanvang is om 19.45 uur en de entreekosten zijn 

4 euro (incl. 1 x koffie of thee).

Modeshow en Filmmiddag
Op donderdag 22 oktober om 10.00 uur is er in de recreatieruimte van Touten-

burg in Maartensdijk een modeshow van mode voor senioren. Het welkom is 

inclusief een kop koffie als inleiding voor een gezellige ochtend. Er zijn geen 

kosten aan verbonden

Op dinsdag 27 oktober is er weer een filmmiddag in de cursusruimte van de 

SWO in Dijckstate. In september werd het eerste deel van de film Merijntje 

Gijzens jeugdjaren vertoond. Na dit succes is nu het tweede deel te zien is. 

Merijntje, het Brabantse jongetje, spreekt onvervalst Brabants en beleeft vele 

avonturen in Vossemeren. De film geeft een mooie situatieschets rond de jaren 

1900. De filmvoorstelling is in de cursusruimte van Dijckstate te Maartens-

dijk. De aanvang is om 14.30 uur. De zaal is geopend om 14.15 uur en de 

kosten zijn 2 euro.

Felicitaties voor 
diamanten echtpaar

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam donderdag 15 oktober met een mooie 

bos bloemen de heer en mevrouw baron Baud-van Suchtelen van de Haare 

feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum. Het echtpaar dat vijf kin-

deren heeft woont sinds 1957 met veel genoegen in Bilthoven. De jongste 

dochter is als enige in Bilthoven geboren. Baron Baud was substituut-

griffier bij de Centrale Raad van Beroep. Vijf jaar geleden verhuisde het 

echtpaar van de Laurillardlaan naar de Burgemeester Van der Borchlaan 

in Bilthoven. Op zaterdag 24 oktober wordt in Dalfsen in Overijssel een 

familiefeest gehouden met een rondrit per huifkar. [GG] 

Burgemeester Gerritsen met de heer en mevrouw baron Baud-

van Suchtelen van de Haare.

KBO en Charles Dickens
De K(atholieke) B(ond) voor O(uderen) afdeling De Bilt-Maartensdijk orga-

niseert op woensdag 28 oktober a.s. een busreis naar het Huis Verwolde te 

Laren in Gelderland. Huis Verwolde is een paradijs voor liefhebbers van 

natuur- en cultuurschoon. De classicistische edelmanwoning uit 1776 is 

prachtig gelegen in een groot particulier landgoed. De tuin werd in 1926 ont-

worpen door Hugo Poortman. Een rondleiding langs onder andere de Chinese 

kamer, ontvangstzaal en slaapvertrekken vormt het hoogtepunt van een dagje 

uit in de Achterhoek. Na de koffie met gebak in de Oranjerie is er een rond-

leiding met een gids door het Huis. 

In het pittoreske 19e eeuwse Bronkhorst, bekend als het kleinste stadje van 

Nederland, is het Dickens Museum gevestigd in een authentieke stadsboer-

derij. Het Museum exposeert een unieke collectie uit het levenswerk van 

Charles Dickens zoals brieven, foto's, boekillustraties en porseleinen beelden 

van de Engelse kunstenares Eva Poray. Een wisselende poppententoonstelling 

presenteert karakters uit Dickens' boeken op ware grootte. De bibliotheek van 

het museum toont een unieke voorraad boeken van en over de schrijver. Alle 

exemplaren zijn in verschillende talen verkrijgbaar. Ook niet-leden kunnen 

zich aanmelden: tel. 030 2286483. 

U wilt iets 'effe' kwijt
Dat kan! Deze rubriek staat open voor lezers van De Vierklank en kan 

ingezet worden om opmerkelijke zaken onder brede aandacht te brengen. 

Er wordt niet gescholden, persoonlijke zaken zijn niet welkom en het is ook 

niet de bedoeling dat er oeverloze discussies in de krant ontstaan. 

Stukken dienen in Word per mail ingezonden te worden naar info@

vierklank.nl en mogen niet meer dan 500 woorden bevatten. De redactie 

behoudt zich - zonder opgave van reden - het recht voor om niet tot plaat-

sing over te gaan.
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advertentie

Wethouder Bert Kamminga van 

Financiën kan zich voorstellen dat 

burgers meteen kijken naar de lasten 

die de gemeente de komende periode 

oplegt. ‘In het collegeprogramma is 

afgesproken dat de lasten niet meer 

dan met de inflatie mogen stijgen. 

Die inflatie bedraagt 1,5 procent en 

met dat percentage wordt de OZB 

verhoogd. Dat percentage geldt ook 

voor de afvalstoffenheffing. Die moet 

in opdracht van de gemeenteraad kos-

tendekkend zijn. De enige uitzon-

dering is de rioolheffing. Die was 

in 2009 min of meer kostendekkend 

maar stijgt met 2,8 procent vanwege 

noodzakelijke investeringen in het 

rioolstelsel.’ Wethouder Kamminga 

verwacht dat de regering in 2012 

daadwerkelijk gaat bezuinigen. ‘De 

effecten die dat heeft op de bijdrage 

uit het gemeentefonds zijn volstrekt 

onduidelijk. In de meerjarenbegroting 

is rekening gehouden met wat we nu 

weten. Wat we nu kunnen overzien 

zit dicht tot 2012. De reserves liggen 

redelijk er goed bij.’

Economische Zaken

‘In 2010 gaan we handen en voeten 

geven aan het detailhandelsbeleid’, 

vertelt portefeuillehouder Econo-

mische Zaken Arjen Gerritsen. Het 

detailhandelsbeleid gaat onder bege-

leiding van deskundigen beschreven 

worden. Er wordt onderzocht waar 

klanten vandaan komen en waar ze 

naartoe gaan. Ook de behoefte aan 

winkels in de kernen van de gemeente 

De Bilt wordt beschreven. ‘We kij-

ken ook naar de kernen Hollandsche 

Rading, Westbroek en Groenekan, 

waar het klimaat voor winkelvoor-

zieningen heel dun is. We vinden dat 

we die kernen moeten betrekken bij 

het beschrijven van detailhandel. De 

eerste aanzet om dit onderzoek te 

doen had sterk te maken met het Cen-

trumplan Bilthoven. Wat daar gaat 

gebeuren heeft ook consequenties 

voor andere centra en moet in samen-

hang bekeken worden. Ook met de 

plaatsen om ons heen.’ Gerritsen is 

blij in 2010 aan de slag te kunnen 

gaan met de revitalisering van de 

Industrieweg in Maartensdijk. ‘Met 

de ondernemers en eigenaren in dat 

gebied gaan we kijken wat we kunnen 

doen aan het herstellen van het wat 

onaanzienlijke straatbeeld daar.’ De 

burgemeester is in dit verband blij dat 

de Kring Ondernemers Maartensdijk 

(KOM) is weer tot leven is gewekt. 

Welzijn

Op gebied van onderwijs noemt 

wethouder Herman Mittendorff de 

nieuwbouwplannen voor de Nije-

poortschool en de drie scholen in het 

Project Melkweg. ‘Als dat gereali-

seerd is zijn de scholen en de voor-

zieningen goed op orde.’ Er is binnen 

de gemeente veel geïnvesteerd in 

sport en sportaccommodaties. Door 

de recessie is er wel een hogere werk-

loosheid, maar de financiële effecten 

daarvan komen voor de gemeente 

later. ‘Overigens zijn de gevolgen van 

de crisis in het midden van het land 

minder dan elders.’ Wat betreft kunst 

en cultuur wordt uitvoering gegeven 

aan de nota Ouverture. Samen met de 

provincie, Staatsbosbeheer, de stad 

Utrecht en de gemeente De Bilt wordt 

Fort Ruigenhoek ontwikkeld tot een 

cultureel centrum in Nederland. Het 

project MENS, met als doel integrale 

zorg dicht bij huis en sociale cohe-

sie, wordt verlengd. De wethouder 

verwacht dat wijkgericht werken en 

het project MENS steeds meer gaan 

samenwerken. In februari komt er een 

Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Woningbouw

Wethouder Arie-Jan Ditewig van 

Openbare Ruimte vertelt dat de onder-

tunneling bij station Bilthoven eind 

2009 of begin 2010 gaat beginnen. 

Er wordt ook een plan gemaakt voor 

een tunnel bij de spoorwegovergang 

Leyenseweg. De voorbereidingen van 

het Centrumplan Bilthoven worden 

in 2010 zichtbaar. De woningvoor-

raad van de gemeente stijgt tot 2015 

met zo’n 1200 woningen. Het plan 

Park Brandenburg met 70 woningen 

wordt volgend jaar opgeleverd, even-

als het plan Opgetogen in Maartens-

dijk. Ditewig noemt ook het Project 

Melkweg. ‘Het betekent een enorme 

inhaalslag voor de gemeente.’ Het 

groen rond de gemeente wordt ver-

sterkt. Milieu en duurzaamheid heb-

ben grote aandacht. 

Wethouder Kamminga deelt mee dat 

er in januari een totaal vernieuwde 

website van de gemeente komt. ‘Die 

wordt zo ingericht dat daarmee ont-

wikkelingen van de komende jaren op 

te vangen zijn. Nu al worden gemeen-

teraadsvergaderingen live uitgezon-

den. De website van de gemeente 

moet ook het overheidskanaal wor-

den.’ Het servicepunt Maartensdijk 

verhuist van Dijckstate naar Maer-

tensplein 41. ‘We huren dat pand voor 

drie jaar en hopen er in januari naar 

toe te kunnen verhuizen. We gaan 

in die tijd onderzoeken of we een 

servicepunt kunnen inrichten waarin 

meer zaken samengevoegd kunnen 

worden.’ Kamminga  is tevreden over 

het project Buurtbemiddeling. 

College presenteert laatste begroting 
voor verkiezingen

door Guus Geebel

‘Het is een mooi beeld dat is neergezet en ook een begroting waar veel nieuwe zaken inzitten,’ aldus 

burgemeester Arjen Gerritsen. B en W presenteerden op 13 oktober de laatste begroting van hun 

bestuursperiode. ’De begroting is meerjarig dik op orde en roept niet de sfeer op dat de dingen klaar zijn. 

Er zit heel veel nieuw beleid in.’ Op donderdag 5 november behandelt de gemeenteraad de begroting.

Dit college van B en W verdedigt op 5 november de laatste begroting van de 

bestuursperiode.

Vanuit de mens werken is het motto 

van Bert Hoogendoorn. De oudere 

zorgvrager is voor hem leidend;het 

vertrouwen in elkaar de basis. De 

zorgvrager is voor hem dus veel 

meer dan alleen zijn indicatie. Na 

een opleiding als verpleegkundige en 

het werk op een intensive care in een 

ziekenhuis is hij in 1980 overgestapt 

naar de ouderenzorg. Sinds 2006 is 

hij werkzaam bij Cordaan.

Oplossend vermogen

Het werk voor Cordaan Thuiszorg 

wordt verricht vanuit Dijckstate. Voor 

Cordaan is Maartensdijk een klei-

ne locatie. Bert Hoogendoorn:’Het 

voordeel van die grote organisatie, 

waaronder de vele kennis op allerlei 

gebied, kan ik hier goed gebruiken. 

Ik ga er wel voor waken om de 

bureaucratie die bij zo’n organisatie 

hoort niet ook mee te nemen’. Zijn 

eerste indrukken zijn zeer positief. 

‘Het zelfoplossend vermogen van de 

medewerkers hier is groot. Dat maakt 

dat ze van aanpakken houden en met 

plezier werken’. Hij ziet de mensen 

in de zorg als de spelers van een 

orkest. ‘Je moet samen gaan voor een 

goed eindproduct. Daarbij moet je het 

muziekstuk of in ons geval de theorie 

en het werken in de praktijk goed 

beheersen en daartoe heeft iedereen 

een eigen muziekinstrument of rol’. 

Hij vertelt veel ideeën te hebben om 

de zorg aan zorgbehoevende thuiswo-

nende ouderen naar een hoger niveau 

te tillen. Graag zou hij zien dat er 

ook in Maartensdijk een voorziening 

komt voor dementerende ouderen die 

niet meer zelfstandig thuis kunnen 

wonen. In MENS ziet hij een goede 

partner. ‘De eerste contacten met hen 

zijn zeer positief’. Het enige min-

puntje is dat er een tekort is aan inte-

rieurverzorgers. ‘Wij kunnen er een 

aantal direct plaatsen’. 

Bert Hoogendoorn: 
Teammanager Cordaan Thuiszorg

door Marijke Drieenhuizen

Sinds 1 september van dit jaar is Bert Hoogendoorn de nieuwe teammanager van Cordaan Thuiszorg. 

Cordaan Thuiszorg biedt zelfstandig wonende ouderen in Dijckstate en Toutenburg, maar ook in de rest van 

Maartensdijk hulp en ondersteuning om verantwoord in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. 

Teammanager Bert Hoogendoorn is blij verrast met het grote zelfoplossende 

vermogen van de medewerkers.

Jaarlijkse Griepprik
door Marijke Drieenhuizen

Het was druk op de Molenweg vorige week dinsdag tussen 11.00 

en 12.00 uur. Zeshonderd patiënten van Huisartsenpraktijk Molenweg 

hadden namelijk een uitnodiging ontvangen voor verkrijgen van de 

jaarlijkse Griepprik en de eerste sessie was deze dinsdag de dertiende.

De meeste mensen van deze groep zullen begin november ook weer een 

uitnodiging thuis ontvangen voor het inenten tegen de Mexicaanse griep. 

Ook in Westbroek zijn de eerste griepprikken verstrekt. Huisartsenpraktijk 

Van Leeuwen (Maartensdijk) en De Jong Schouwenburg (Groenekan) ver-

strekken deze jaarlijks terugkerende prik eind oktober. De tijd die verplicht 

tussen deze prik en de Mexicaanse griepprik moet zitten bedraagt in ieder 

geval twee weken. De Huisartsenpraktijken Molenweg Maartensdijk en 

Westbroek starten begin november dus met de vaccinatie tegen de Mexi-

caanse griep. Huisartsenpraktijk Van Leeuwen en De Jong Schouwenburg 

verstrekken de Mexicaanse griepprik vanaf half november.
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Hubertus is de beschermheilige voor 

de jacht en werd als edelman rond het 

jaar 655 geboren waarschijnlijk in 

Toulouse. Hij is in een paar honderd 

jaar tijd van edelman eerst kluizenaar 

geworden en vervolgens bisschop en 

tenslotte een heilige. De legende over 

hem gaat als volgt: Hubertus bekeer-

de zich tot het christendom na het 

zien van een hert met een schitterend 

stralend kruis tussen de geweistan-

gen. Dat zag Hubertus toen hij het 

hert op Goede Vrijdag - de sterfdag 

van Christus - najoeg met zijn kruis-

boog in de bossen. Vlak voor dat hij 

aanlegde voor het genadeschot met 

een pijl uit zijn boog, draaide het 

hert zich om en toonde Hubertus zijn 

gewei met daartussen het stralende 

kruis. Hubertus hoorde een stem zeg-

gen: ‘Hubertus waarom verlies jij je 

tijd met dergelijke bezigheden? Als 

jij je niet tot de Heer keert, zul je naar 

de hel gaan’. Hubertus knielt neer en 

vraagt wat hij moet doen. ‘Ga naar 

mijn dienaar Lambertus (bisschop 

van Maastricht) en doe wat hij u 

zegt’, is het antwoord. Bij het zien 

van het kruis en het horen van de 

stem, herinnert hij zich ook dat een 

hert een deel van Gods schepping is, 

die onderhouden en bewaard moest 

worden. Hubertus sterft als bisschop 

in 727.

Viering

De viering van zondag 25 oktober 

begint ermee dat de gasten muzikaal 

welkom worden geheten. De Jacht-

hoornblaasgroepen staan buiten te 

spelen en zullen waarschijnlijk al van 

een grote afstand te horen zijn. ‘De 

viering is verder een gewone viering, 

die met regelmaat onderbroken wordt 

door een muzikale bijdrage. Er is, in 

tegenstelling tot andere zondagen, 

slechts één viering. Kinderen zul-

len de gehele dienst in de kerk zelf 

bijwonen: er is geen aparte opvang 

voor hen. ‘We verwachten dat de 

viering ongeveer een uur duurt. Een 

viering waarbij we vanwege de Sint 

Hubertusviering even stil staan bij 

de folklore van het Jachthoornbla-

zen. Na het liturgische deel zullen de 

jachthoornblazers nog enige stukken 

ten gehore brengen’, vertelt pastor A. 

van den Boogaard.

Jachthoornblaasgroep

De oudste vorm van een jachthoorn 

werd gemaakt van de hoorn van een 

rund of een andere hoorndrager en 

produceerde slechts één toon. Hij 

werd gebruikt voor het geven van sig-

nalen. In 1685 wordt de eerste geheel 

ronde jachthoorn gemaakt, daarna 

volgen er veel anderen. In 1975 is 

de Jachthoorngroep ’t Sticht opge-

richt door een aantal jagende hoorn-

blazers met twee grote passies: het 

jachthoornblazen en de jacht. Jacht-

hoornblazer Anja de la Vieter: ‘Wij 

proberen als groep de bekendheid van 

de jachthoorn en de vaardigheid van 

het jachthoorn blazen te vergroten. 

Daarnaast houden wij ons bezig met 

het instandhouden en verbreden van 

de kennis rond goede jachtgebruiken. 

Dat doen wij door te blazen op de 

hoorn tijdens jachtpartijen en Huber-

tusmissen. Wij beheersen ongeveer 

50 verschillende signalen die tijdens 

de jacht worden gebruik en zij geven 

bijvoorbeeld aan welk type wild is 

gesignaleerd en wat zijn looprichting 

is. Hierbij gebruiken wij de kleine 

hoorn, een Furst Pless hoorn. In de 

Hubertusviering spelen we op de Par-

forcehoorn, afkomstig uit Duitsland, 

waarvan de totale lengte 4,10 meter 

is en een prachtige diepe klank voort-

brengt. De hoorn is gestemd in Es 

maar door een eenvoudige handeling 

tijdens het spelen is om te schakelen 

naar Bes. Op deze hoorn zitten geen 

ventielen. Het bereik van een Par-

forcehoorn bedraagt 12 natuurtonen. 

Daarnaast spelen we ook eenmaal per 

maand op de Furst Plesshoorn waar-

mee we ons uitleven op alle jachtsig-

nalen. Alle leden van de groep zijn 

amateurs en niemand verdient zijn 

geld in de jacht’. 

Corps des Sonneurs 

Een bijzonder onderdeel van de Jacht-

vereniging Soestdijk is het Corps 

des Sonneurs. Muziekkaal leider is 

Edwin de Bies; hij is tevens muzikaal 

leider van Jachthoornblaasgroep ’t 

Sticht. ‘De slipjacht is een spel tussen 

honden, paarden en de mens. Bij de 

slipjacht wordt een spoor getrokken 

met de geur van een vos. De meute 

honden zoekt en vindt het spoor en 

gaat er achteraan. De kunst voor de 

ruiters en de paarden is om de honden 

bij te houden, dwars door bossen en 

velden, over hekken en door sloten. 

Aan het eind wacht er voor de hon-

den een koeienpens. Daar zijn we als 

blazers ook bij en zorgen er wel voor 

om goed op de wind te letten want die 

geur is verschrikkelijk.' 

Jacht en jachtmuziek

‘In Nederland zijn 28.000 jagers actief 

in het fauna- en florabeheer. Zij voe-

ren taken uit die vastgelegd zijn in de 

Flora en faunawet, met als hoofdzaak 

dat de wildstand geen bedreiging is 

voor de landbouw en dat de dieren 

een optimaal leven kunnen leiden. 

Op mijn jachtterrein probeer ik onder 

andere ziektes te voorkomen, zorg ik 

dat er geen stroop plaatsvindt en zorg 

ik er voor dat er geen schadelijk wild 

komt. Als in bijvoorbeeld februari op 

een veld veel jonge haasjes zijn en 

kraaien duiken daarop dan komt er 

geen haasje groot. Dat voorkom ik. 

Als jager heb je liefde voor de gehele 

natuur. Niet alleen de plantjes maar 

ook de dieren, het complete plaatje. 

Ik weet wat er op mijn grondgebied 

aanwezig is en voer dus ook wildtel-

lingen uit. Als er bijvoorbeeld te veel 

reeën zijn en ik mag er een afschieten 

dan wacht ik net zo lang tot ik die ene 

zwakke ree heb gevonden. Het heeft 

eens drie maanden geduurd voor ik 

hem zag. Zo houd ik de wildstand 

op orde’. 

Onnodig

Bij jachtpartijen op levend wild wordt 

onnodig lijden van de dieren nage-

streefd. Als er een dier is aangeschoten 

wordt de jacht middels hoornsignalen 

stilgelegd en gaan de nazoekhonden 

het dier zoeken. Daarbij worden ook 

Teckels gebuikt. Anja de la Vieter had 

zeven Teckels die ook als nazoekhond 

werden gebruikt. 

Behalve hun passie voor de jacht met 

alles wat daarbij hoort zijn ze ook 

actief met hun muziek. Edwin de Bies 

is in ieder geval twee avonden per 

week bezig als muzikaal leider van 

beide groepen. 

‘Daarnaast blaas ik elke dag zeker 

een uur’. Anja de la Vieter speelt ook 

bij beide groepen, maar ook nog bij 

muziekvereniging Kunst en Genoe-

gen. ‘Meestal speel ik langer dan een 

uur per dag om te oefenen. Het is 

tenslotte een hobby en daar steek ik 

graag veel tijd in’. 

Sint Hubertusviering 
met Jachthoornblaasgroepen

door Marijke Drieenhuizen

Ook dit jaar vindt de Sint Hubertusviering plaats in een van de Rooms Katholieke kerken in 

gemeente De Bilt; deze keer in de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de 

Gregoriuslaan in Bilthoven. Deze viering is op zondag 25 oktober en vangt aan om 10.30 uur, de voorganger 

is pastor A. van den Boogaard. De Jachthoornblaasgroep ’t Sticht en het Corps des Sonneurs van 

de Jachtvereniging Soestdijk zullen hieraan een muzikale bijdrage leveren.

‘Een viering waarbij we vanwege de 

Sint Hubertusviering even stil staan 

bij de folklore van het Jachthoorn-

blazen. Na het liturgische deel zullen 

de jachthoornblazers nog enige stuk-

ken ten gehore brengen’, vertelt pas-

tor A. van den Boogaard (foto Marian 

van Ginkel).

De jachthoornblazers van ’t Sticht met rechts achter Anja de la Vieter en 

tweede van links (achter) Edwin de Bies.

Hoe ervaart de inwoner van Maar-

tensdijk de veiligheid in het dorp? 

Hoe oordelen de inwoners over wets-

handhaving en aanwezigheid van de 

politie? De VVD heeft deze zaken 

hoog op de agenda van de plaatselijke 

politiek geplaatst. 

Recentelijk is er een bijeenkomst 

van Rijkswaterstaat over de verbre-

ding van de A27 geweest. Ook hier-

over wil de VVD graag de mening 

weten van de Maartensdijkers. Voor 

de VVD weegt namellijk de leefkwa-

liteit van de Biltse inwoners zwaar! 

Wat zou er moeten gebeuren tegen de 

geluidsoverlast en de fijnstof?

Luisteren

Luistert de gemeente wel goed naar 

haar burgers? Er is enige onrust 

geweest rondom de gemeentelijke 

servicebalie aan het Maertensplein. 

Wordt Maartensdijk nu wel goed 

bediend? Hoe staat het met de eco-

nomie van het dorp, de belangen van 

de ondernemers en hun klanten, bv. 

op het Maertensplein? De VVD hecht 

groot belang aan een bloeiende plaat-

selijke economie.

Er wordt gelukkig weer gebouwd 

in het dorp. Men is ‘Opgetogen met 

opgetogen’, maar de VVD wenst dat 

nu ook andere bouwplannen voor de 

inwoners snel worden aangepakt.

De aanvang is om 20.00 uur. De zaal 

is open om 19.30 uur. Verdere infor-

matieper e-mail a.doedens@planet.nl 

of telefonisch tel. 0346 212501.

VVD ontmoet de kern Maartensdijk 
Op woensdag 28 oktober 2009 organiseert de VVD De Bilt een kernbijeenkomst met de inwoners 

van Maartensdijk in de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan te Maartensdijk. Doel van de bijeenkomst 

is de mening van de inwoners over een breed scala van onderwerpen te peilen. 

Veel interesse in leven en 
werk van P.H.J. Cuypers

door Marijke Drieenhuizen 

De dialezing over het leven en werk van P.H.J. Cuypers, 

georganiseerd door de Historische Vereniging Maartensdijk, 

trok vorige week veel belangstelling. 

Zij hoorden hoe Dick Keijzer uitlegde waarom bijvoorbeeld Cuypers, die 

woonde in Roermond, er voor koos om in Antwerpen in plaats van Delft te 

gaan studeren. Deze keuze maakte hij omdat het spoor in België namelijk 

voor een goede verbinding zorgde naar Antwerpen. In Nederland was dat 

treinverkeer toen nog niet mogelijk. Als architect heeft Cuypers zeker 100 

Rooms Katholieke kerken ontworpen en gebouwd. Daarnaast ontving hij 

ook opdrachten om het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam 

te realiseren. 

De volgende lezing van de Historische Vereniging Maartensdijk is op dins-

dag 24 november. Dan komt de oud-huisarts Martin Smit uit Westbroek 

vertellen over antieke en moderne muziekinstrumenten. 

De dialezing over het leven en werk van P.H.J. Cuypers, georganiseerd 

door de Historische Vereniging Maartensdijk, trok vorige week veel belang-

stelling.
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Veel onderdelen van de NHW zoals 

de forten hadden deze status al. De 

nieuw ontstane situatie geeft de moge-

lijkheid om ook de omgeving van de 

forten te beschermen. Hierdoor kun-

nen kanalen, dijken en landschappen 

etc. die een functie hadden in de 

NHW als cultuurhistorische elemen-

ten worden behouden. Deze elemen-

ten waren onderdeel van de NHW 

- een zeer doordacht defensiesysteem, 

een toppunt van ingenieurskunst - en 

vallen straks onder de bescherming 

van de Rijksmonumentenwet. 

Cultuurlandschap

De NHW loopt door het zuidelijk 

deel van de gemeente De Bilt. Hier 

vinden we: Fort Ruigenhoek, Fort 

Voordorp en de verdedigingswerken 

bij Griftenstein. Maar ook de schoots-

velden van de Utrechtse forten De 

Gagel en Blauwkapel liggen op Bilts 

grondgebied. Van Wim van Schaik 

horen we wat de consequenties zijn 

van de nieuw ontstane situatie. Hij 

is erg blij met de beslissing van de 

minister. Met zijn ‘Stichting Brigida’ 

strijdt hij al jaren voor het behoud 

van het militairhistorisch landschap 

en de militaire objecten van allerlei 

aard rond de vestingwerken van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. ‘Wij 

waken eigenlijk over de forten in 

deze omgeving’, merkt hij fijntjes op. 

‘De NHW is als verdedigingssysteem 

uniek in de wereld’, vertelt hij. ‘Als 

volledig rijksmonument zal de kans 

zeker toenemen dat het wordt toe-

gevoegd aan de ‘Werelderfgoedlijst 

van de UNESCO’. De NHW is 85 

kilometer lang en loopt van Muiden 

tot de Biesbosch en bestaat uit 65 ver-

dedigingswerken (forten, vestingste-

den, batterijen etc). Daarnaast maken 

meer dan duizend diverse militaire 

en speciaal er voor gemaakte water-

bouwkundige verdedigingswerken er 

deel van uit. Het hele systeem heeft 

gefunctioneerd van 1815 tot 1961. 

In 1951 werd de ‘Wet op de Verbo-

den Kringen’ opgeschort en in 1961 

ingetrokken. Toen mocht gebouwd 

gaan worden in de schoots- en inun-

datievelden van de forten. Toen werd 

het pas mogelijk Overvecht te gaan 

bouwen in de schootsvelden van Fort 

De Klop en de Gagel. Ook aan de 

oostkant van Utrecht kon toen pas 

gebouwd gaan worden. 

Erkenning

Het belangrijkste punt in de aanwij-

zing vindt van Schaik dat hierin de 

erkenning ligt van het cultuurhisto-

rische belang van de NHW als één 

geheel. Tot nu toe was de ruimte rond 

en tussen de forten eigenlijk vogel-

vrij. Je kon daar binnen de bestaan-

de wetgeving doen wat je wilde. 

Schootsvelden, groepsschuilplaatsen, 

inundatiesluizen, eigenlijk het gehe-

le landschap er omheen was niet 

beschermd. Dat lijkt nu afgelopen. 

Nog is veel onduidelijk. In hoeverre 

wordt het type landschap beschermd 

dat essentieel is voor het functioneren 

van de NHW? Hij verwacht dan ook 

problemen met het definiëren van wat 

precies tot het rijksmonument NHW 

moet worden gerekend. De procedu-

res om die onderdelen tot rijksmo-

nument te maken zullen binnenkort 

beginnen. Belanghebbenden kunnen 

dan bezwaarschriften indienen. Het 

zal dan ook nog wel enige tijd duren 

om de NHW onder de rijksmonumen-

tenwet te brengen.

Bunkers

Ook onder de status van rijksmonu-

ment gaan de inundatiesluizen en 

groepsschuilplaatsen of groepsnesten 

horen. Deze laatsten worden meest-

al bunkers door de meeste mensen 

genoemd. Van Schaik denkt dat er in 

de hele NHW zo’n 1000 te vinden 

zijn. Je komt ze overal in het land-

schap tegen. Ze zijn als toevoeging 

in de dertiger jaren gebouwd toen de 

oorlogsdreiging toenam. Ze vormden 

toen een logische uitbreiding van het 

militair technologisch systeem dat 

altijd in beweging is. In die periode 

zijn ook de tankversperringen toege-

voegd.

Echt fraai zijn die bunkers natuurlijk 

niet in het landschap maar dat geldt 

ook voor tank- en prikkeldraadver-

sterkingen ‘De aaibaarheidsfactor van 

die weermiddelen is nu eenmaal niet 

zo groot’, geeft van Schaik toe. ‘Je 

moet het altijd blijven zien dat ze 

heel robuust als verdedigingsmiddel 

moesten zijn en vanuit dat oogpunt 

gezien zijn ze heel interessant.’ Om 

de bunkers werden door middel van 

aarden wallen loopgraven aangelegd 

die beschutting boden aan het pelo-

ton dat in die loopgraven zijn positie 

had ingenomen. Die zijn allemaal uit 

het landschap verdwenen. De boeren 

hadden er niets aan, het kostte alleen 

maar grasland en ze werden geëgali-

seerd. De voorliggende sloten werden 

gedempt. Nabij Fort Ruigenhoek is 

zo’n loopgraaf gereconstrueerd zodat 

men een beeld krijgt van de oorspron-

kelijke situatie. Op de Ruigenhoek-

sedijk is enkele jaren geleden ook een 

tankversperring gereconstrueerd. 

Indien nodig konden de soldaten zich 

terugtrekken in de betonnen groeps-

schuilplaats. Daarin waren ook voor-

zieningen aangebracht die voor scho-

ne lucht konden zorgen tijdens een 

aanval met gifgas. Bovenop de bun-

ker vinden we nog steeds de haken 

waaraan de camouflagenetten werden 

vastgemaakt.

Stevige constructie

De bunkers zijn voor het merendeel 

dichtgemetseld om te voorkomen dat 

de jeugd er in komt. Van Schaik is blij 

dat de grijze bunkers nu ook onder 

de bescherming van de Rijksmonu-

menten gaan vallen. Ze vormen een 

onmiskenbaar element van de linie. 

Hij herinnert zich nog hoe er vier 

bunkers stonden op het kruispunt van 

de Koningin Wilhelminaweg met de 

Ruigenhoeksedijk en de Groenekan-

seweg. Ze zijn tot z’n verdriet in de 

loop van de jaren allemaal verdwe-

nen. De laatste bunker die midden 

in een tuin stond is door de eige-

naar enkele jaren geleden verwijderd. 

Dat heeft veel meer moeite en geld 

gekost dan deze man van tevoren had 

gedacht. De bunkers zijn gemaakt 

van zeer solide beton. Dit is dan ook 

de reden dat er nog zo veel te vinden 

zijn. Die kunnen dus in de toekomst 

niet meer gesloopt worden. Wim van 

Schaik is er blij om. 

Verheugd

Ook de Provincie Utrecht is verheugd 

over de beslissing van de minis-

ter. Van Schaik hoopt dat ook de 

Gemeente De Bilt deze mening is toe-

gedaan. Tot nu toe doet de gemeente 

niet bijster veel voor haar militair cul-

tureel erfgoed, vindt hij. Ze zouden 

een voorbeeld kunnen nemen aan de 

gemeente Utrecht, die is hierin veel 

actiever. Die gemeente zag al heel 

lang de cultuurhistorische betekenis 

van die forten en heeft alle forten 

op haar grondgebied aangekocht en 

beheert ze op voortreffelijke wijze.

Nieuwe Hollandse Waterlinie 
nu als geheel rijksmonument

door Martijn Nekkers

Op 27 september heeft minister van cultuur Ronald Plasterk tijdens zijn bezoek aan het Fort De Klop 

in Utrecht de gehele Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) aangewezen als Rijksmonument.

Fort Voordorp is onderdeel van dat deel van de NHW, dat loopt door het 

zuidelijk deel van de gemeente De Bilt. 

Nabij Fort Ruigenhoek is zo’n loopgraaf gereconstrueerd zodat men een 

beeld krijgt van de oorspronkelijke situatie.

Bovenop de bunker vinden we nog steeds de haken waaraan de 

camouflagenetten werden vastgemaakt. Ook deze bunker bij fort 

Ruigenhoek is dichtgemetseld om te voorkomen dat de jeugd er in komt.

De Stichting Kunst en Cultuur 

(SKC) organiseerde de avond in 

samenwerking met Fotoclub Bilt-

hoven, Boekhandel Bouwman en 

De Werkplaats. Anna Schnaar van 

de SKC opende de bijeenkomst. De 

optredens van de leerlingen beston-

den uit songs en een fragment uit 

Picknick op het Slachtveld van de 

Spaanse schrijver Fernando Arrabal, 

waarin de waanzin van oorlog werd 

uitgebeeld. Leden van Fotoclub 

Bilthoven stelden de fototentoon-

stelling met als thema Vrede samen. 

De lezing van Dirk Jan van Baar 

had als titel De permanente echo 

van Vietnam. Van Baar is historicus 

en publicist bij HP/De Tijd. Hij was 

docent internationale betrekkingen 

bij de Radboud Universiteit Nijme-

gen. Voordat Van Baar zijn verhaal 

houdt krijgt hij al applaus van de 

aanwezigen. ‘Dat doet me denken 

aan de Nobelprijs die Obama krijgt, 

nog voor hij iets heeft gepresteerd’, 

zegt hij lachend. De rode draad 

van zijn boeiende verhaal is de 

betekenis van de Vietnamoorlog 

voor Amerika. De oorlog is alweer 

enkele decennia voorbij, maar heeft 

nog steeds een traumatische uitwer-

king. De naweeën van die oorlog 

hebben nog steeds invloed op het 

Amerikaanse buitenlandse beleid. 

Maar ook op de binnenlandse poli-

tiek van de VS. De Vietnamoorlog 

is de enige oorlog die Amerika heeft 

verloren en ook nog op een verne-

derende wijze. Na de aftocht likte 

Amerika onder de nieuwe president 

Jimmy Carter zijn wonden. Machts-

politiek werd een vies woord. Het 

was de tijd van de Koude Oorlog 

en de Sovjet Unie profiteerde van 

de nederlaag van Amerika. Eind 

jaren tachtig veranderde de situatie 

weer door de val van het commu-

nisme. Bij alle Amerikaanse presi-

denten bleef de Vietnamoorlog op 

de achtergrond een rol spelen. Ook 

president Obama zal bij de oorlog 

tegen het terrorisme moeten blijven 

manoeuvreren met Vietnam in het 

achterhoofd.

Week van de Geschiedenis in De Werkplaats
door Guus Geebel

In theaterzaal van De Werkplaats in Bilthoven ging vrijdag 16 oktober de Week van de Geschiedenis 

van start. Het thema Oorlog en vrede werd inhoud gegeven met een lezing door Dirk Jan van Baar, 

een fototentoonstelling en optredens van leerlingen van De Werkplaats. De avond kreeg met de discussie 

tussen publiek en Van Baar een levendig slot.

Wethouder Arie-Jan Ditewig kreeg 

bij aankomst een muzikaal onthaal.

Historicus Dirk Jan van Baar tijdens 

zijn lezing 



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Vrijdag

koopavond

tot 20.00 uur

HERFSTVOORDEEL
Babysokjes
en kniekousjes

nu 4 paar voor

€ 2,00

Kindermaillots
restanten

nu 2 voor

€ 5,00

Restanten dames panty's en maillots

Fantasie en uni

nu 2e paar GRATIS

ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

Lancôme

huidverzorging,

geuren en make-up met 

20% korting

Goede wijnen voor……….. Speciale aanbieding!

50 % korting
6 halen = 3 betalen (zolang de voorraad strekt)

€ 22,50 ook in combinatie

Fable, A taste of French Cultural Heritage

Rood, Merlot 2008  /  Wit, Chardonnay 2008

Whisky– en Wijnhandel Verhaar / 030-2284418
Deze aanbieding is alleen geldig op 24 oktober 2009 en niet geldig in combinatie met 
andere aanbiedingen of zolang de voorraad strekt en alleen op bovenstaande wijnen!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK

407 SW 2.0 XS HDIF AUT, ZILV GRIJS, ZWART LEDER, ABS, LMV,

CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD/TEL/NAV, PARKEERS, REGENS, 170.000KM ..................  '05 €. 11.750,-

PEUGEOT

206 XT 1.4, ZWART, AIRCO, LMV, MLV, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, 90.000 KM...................  '05 €. 7.495,-

207 1.4 16V PACK, BEIGE/GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ABS,

RAD/CD, ESP, AIRBAGS, LMV, 43.000KM ............................................................................  '06 €. 11.250,-

306 1.6 AUT BREAK, D BLAUW MET, ER, CV, SB, ABS, AIRCO, 170.000KM .......................  '00 €. 3.950,-

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,-

307SW 2.0 16V, ZILV GRIJS MET, ABS, CLIMATE C, CRUISE C, ER,

CV, SB, PANORAMADAK, PARKEERS, RAD/CD, LMV, 155.000KM ......................................  '04 €. 8.750,-

407XT 2.0 HDIF PACK, GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS,

CRUISE C, LMV, RAD/CD, ER, CV, SB, XENON VERL, AIRBAGS, 175.000KM ....................  '05 €. 8.950,-

BOXER 2.0 HDI, GEEL, SB, ER, CV, BTW AUTO, 125.000KM..............................................  '03 €. 5.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO

CITROEN C1, ROOD,SB, 119.000KM ...................................................................................  '06 €. 6.950,-

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, ER, CV,

2X SCHUIFDEUR, AIRBAGS, RAD/CD, CRUISE C, 175.000KM ...........................................  '03 €. 5.950,-

CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ESP, RAD/CD,

REGENS, TREKH, 73.000 KM ..............................................................................................  '05 €. 11.250,-

CITROEN C5 BREAK 2.0 HDI, ANTRECIET MET, RAD/CD/NAV,

LMV, REGENS, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, 118.000KM ...................................................  '05 €. 14.950,-

CITROEN C8 2.2 16V LPG G3, D GRIJS MET, CRUISE C,

CLIMATE C, 2X SCHUIFD, LMV, PARKEERS, REGENS, RAD/CD, TREKH, 200.000KM .......  '04 €. 10.950,-

RENAULT CLIO 1.2 16V 5DRS, ZWART MET, ER, CV, SB, AIRCO, 39.000KM .....................  '06 €. 7.950,-

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 €. 6.950,-

SAAB 93 2.0 TURBO 5DRS, ZWART, LMV, ABS, ER, CV, SB, LMV, 86.000KM ....................  '02 €. 8.500,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 306 1.6 5DRS, D GROEN MET, RAD/CASS, SB, MLV, AIRBAGS, .......................  '97 €. 1.200,-

FIAT SEICENTO 1.1SPI, GRIJS MET, APK T/M AUG 2010, RAD/CD, 134.000KM .................  '99 €. 1.500,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

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

Roomboter

Amandelstaaf

Nu € 3,95
(normaal € 4,50)

 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.

Herfstchrysanten 2 bossen 4,95

Super Bolchrysanten 7,95

Pracht azalea's v.a. 1,95

Kado tas met 50 tulpen 14,95
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Ter plaatse van het winkelcentrum 

Planetenbaan stond tot 1958 de boer-

derij de Olden Brandenburg. In de 

18e eeuw was de Olden Brandenburg 

eigendom van Cornelis van der Hoop, 

die ook de buitenplaatsen Jagtlust 

en Meijenhagen bezat. Na zijn dood 

in 1779 verkochten zijn erfgenamen 

de boerderij aan Hendrik Aartse van 

Dijk. Zijn nichtje Gerrigje van Soest 

- van Dijk, was na zijn dood een van 

de erfgenamen. Het echtpaar woonde 

toen al op de boerderij. Tot de ont-

eigening door de gemeente t.b.v. de 

sloop bleef de Olden Brandenburg 

eigendom van nazaten van de familie 

Van Soest. Het was daarmee een van 

de weinige boerderijen in particulier 

bezit.

Schuur

Van de Olden Brandenburg is alleen 

de in 1892 gebouwde varkensschuur 

gespaard gebleven. Na een verbou-

wing in 1961 werd de schuur in 

gebruik genomen door de St. Lauren-

sparochie. Ook ten tijde van de bouw 

van de Morgensterkerk aan de Dieren-

riem (inmiddels alweer afgebroken) 

deed de schuur dienst als noodkerk 

voor de Hervormde Wijkgemeente. 

Onder de naam De Meteoor werd het 

een onderkomen voor een jeugdso-

ciëteit. In 1986 kocht wijnhandelaar 

Verhaar de voormalige varkensstal. 

Het gebouwtje heeft inmiddels een 

aantal verbouwingen ondergaan en 

biedt nog steeds een onderkomen aan 

de wijnhandel.

Vrouw

Aan de oostzijde van het winkelcen-

trum Planetenbaan staat al 43 jaar 

het aan het winkelcentrum gelieerde 

beeld ‘Vrouw met boodschappen-

mand’. Op de foto uit de verzame-

ling van Rienk Miedema (uit 1966) 

valt af te leiden dat zij in al die jaren 

toch één keer van haar plaats moet 

zijn geweest, want eerst stond zij op 

een vierkante sokkel en nu is het een 

rond voetstuk dat haar draagt. Het 

is een bronzen beeld gemaakt door 

de beeldhouwer Jop Goldenbeld, een 

Bilthovense kunstenaar. De decoratie 

die boven de toegangsdeuren van de 

Michaelkerk in De Bilt is aangebracht 

(een afbeelding van St.Michaël die 

het kwaad bestrijdt) is ook van de 

hand van  Goldenbeld. Dat werk werd 

geplaatst in 1955 ter gelegenheid van 

de opening van de kerk.

Goldenbeld was één van initiatief-

nemers voor de oprichting van het 

Centrum voor Kunsteducatie De 

Werkschuit in De Bilt en van de ten-

toonstellingen Beelden in De Bilt. In 

1999 heeft de Stichting Kunst en Cul-

tuur De Bilt een boekje over leven en 

werk van Jop uitgegeven.

Profileren

Het jubileum wordt ook gevierd om 

zich zelf weer eens te kunnen profile-

ren. De gelegenheid wordt aangegre-

pen om de Biltse bevolking te laten 

zien, dat er meer is dan Kwinkelier 

en Hessenweg. Hoewel er op dit 

moment nog sprake is van verplaat-

sing van een winkel naar elders ziet 

de toekomst er zonnig uit vanwege de 

plannen voor de bouw van een brede 

school en een cultuurhuis naast het 

winkelcentrum.

Vrouw met boodschappenmand
door Henk van de Bunt

Op 1 oktober 1959 is het winkelcentrum aan de Planetenbaan geopend. Het was het eerste overdekte 

winkelcentrum van de provincie Utrecht. Op zaterdag 24 oktober viert het winkelcentrum het halve

eeuwfeest met allerlei acties.

Foto uit 1966 uit de verzameling van Rienk Miedema. 

Vrouw met boodschappenmand.

Roulette FM is er bij
Roulette FM is van 10.00 tot 17.00 uur op de Planetenbaan. Je kan dan zien hoe live-radio gemaakt wordt tijdens 

de feestelijke viering van dit bijzondere jubileum. Centraal staat lekker oude muziek uit de jaren '50, '60 en '70... 

Een zaterdagje herinneringen ophalen, dus! En thuisblijvers kunnen meevieren door te luisteren naar Roulette FM 

via 106.6 FM, 101.9 op de kabel en 88.1 op het glasvezelnet van Soest, Amersfoort e.o.

Aankomende zaterdag vieren de winkeliers op Winkelcentrum Planetenbaan hun 

50-ste verjaardag. Er is die dag voor ieder wat te doen. We vroegen een aantal 

bezoekers naar hun mening. Op één na wisten ze allemaal dat het jubileum 

aankomende zaterdag met veel activiteiten wordt gevierd. Die ene bezoeker kwam 

uit Utrecht en was toevallig voor het eerst binnen.

Programma 24 oktober

Van 10.00 to 16.00 uur is er voor 

iedereen koffie, thee, limonade en 

een gebakje

Demonstratie mosterd maken en 

zelf maken

Van 10.00 tot 13.00 uur is er een 

clown die met ballonnen…

13.00 uur spreekt de burgemees-

ter

Overhandiging cheque aan stich-

ting spierkracht

13.30 uur trekking winnaars kas-

sabonnenactie

14.00 uur ballonnenwedstrijd en 

wat lekkers voor de deelnemers

De heer De Ron, komt nog 3x per 

week in winkelcentrum, vindt het 

er gezellig maar het mag van hem 

een tikkeltje moderner. De leeg-

stand is een probleem en hij mist 

een drogist en een mogelijk een 

visboer. Hij wenst de winkeliers 

veel succes en nog eens 50 jaar

Mevrouw E. Bense zit net even 

uit te rusten op het bankje. Vanaf 

de opening was ze direct klant. 

Ze doet nog altijd haar bood-

schappen in het winkelcentrum 

en is heel tevreden zoals het nu 

is. Ze kent alle winkeliers en gaat 

ze persoonlijk wel feliciteren met 

hun 50-ste verjaardag.

Het eerste kind van meneer en 

mevrouw Asselt is ongeveer gebo-

ren toen het winkelcentrum werd 

geopend. Mevrouw Asselt kan 

zich nog herinneren dat ze met de 

kinderwagen boodschappen ging 

doen. Ze wonen nog steeds heel 

dichtbij en komen er 2 tot 4x per 

week. Ze vinden het jammer dat de 

winkel met de naaispulletjes weg 

gaat en missen best wel een leuke 

drogist. Zij wensen de winkeliers 

veel geluk en goede klanten.

Anjes Verheul is hier in de buurt 

geboren. Haar boodschappen doet 

ze bij een grote Supermarkt maar 

uit een soort van nostalgie komt ze 

nog zeker 1x per week op de Plane-

tenbaan. Ze hoopt dat het winkel-

centrum nog lang blijft bestaan.

Mevrouw

Melis komt 

van oorsprong 

uit Limburg; 

soms mag het 

wel een beetje 

vriendelijker, 

misschien iets 

met de verlichting en dat de slui-

tingstijden meer op elkaar wor-

den afgestemd. Verder wenst ze 

de winkeliers alle goeds.

Annemieke

Havekotte

woont in de 

buurt en komt 

natuurlijk

zaterdag 24 

okt. naar de 

festiviteiten. Ze mist een goede 

Toko en wenst het winkelcentrum 

nog zeker 50 jaar erbij. 

Meneer en mevrouw Burbach, 

weten nog niet zeker of ze er 

zaterdag bij zijn. Vroeger woon-

den ze in de buurt maar nu niet 

meer. Ze kenden de eerste win-

keliers allemaal persoonlijk. Nu 

komen ze nog 1x in de 2 weken. 

De leegstand baart ze zorgen en 

misschien dat een beetje muziek 

voor een vrolijke noot kan zorgen. 

De winkeliers die ze nog kennen 

gaan ze persoonlijk feliciteren. 

Mevrouw Koot uit Groenekan komt 

zo'n 2x per week op de Planetenbaan. 

Vandaag met haar man. Meer door-

loopwinkels mogen er komen, ze 

vindt het jammer van de leegstand en 

dat de apotheek dicht is.

Lies Janszen 

is een trouwe 

bezoeker; ze 

komt bijna 

elke dag. Ze 

mist eigenlijk 

niets en vindt 

het wel goed 

zo. Ga vooral zo door en dat de 

winkeliers het maar vol mogen 

houden.

Lima en Sophia komen elke dag, 

missen een Kruidvat of Etos en 

vinden vooral Henk Hillen een 

schat van een man.

Lisanne komt uit Bilthoven en 

haar vriendin Dana uit Utrecht. Ze 

komen 1x in de 2 weken en vinden 

het wel gezellig zo.

Ingrid Bakker komt 4 a 5x per 

week, mist alleen een drogist en 

wenst de winkeliers veel succes.

Mevrouw de Vries komt iedere 

dag met plezier ze vindt de lege 

winkel vervelend en donker, al 

brandt er maar een lichtje dat 

maakt het al een stuk vrolijker.

Mohammed, Yesin en Juan, komen 

zaterdag zeker. Ze missen een win-

kel met snoep maar verder is het 

wel oké hier.

Een beetje meer actie mag wel 

van mevrouw Jansen. Vroeger 

kwam ze dagelijks maar dat is 

wat minder geworden. Dat je nu 

ook een kopje koffie kunt drinken 

waardeert ze erg. Ze roemt vooral 

de klantvriendelijkheid, als er iets 

niet is dan nemen ze de moeite 

om het te bestellen. Dat het win-

kelcentrum nog maar lang mag 

blijven bestaan.

Een dameskledingzaak zou 

Mevrouw Oostrom wel handig 

vinden. Verder heeft ze niet 

zoveel wensen hoor. Ze wenst 

de winkeliers het allerbeste en 

goede zaken.

50 jaar Planetenbaan



De informatiebijeenkomst was georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg 

voor de kernen Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan en Westbroek 

en werd gehouden Dijckstate in Maartensdijk. Het Steunpunt Mantelzorg orga-

niseert naast dit soort bijeenkomsten ook cursussen en contactgroepen voor 

mantelzorgers. Ook werken ze samen met onder andere Alzheimer Nederland 

voor het Alzheimercafé in De Bilt. 

Dementie

Mensen die ouder worden krijgen te maken met vergeetachtigheid en ouder-

domskwalen. Als dat verder gaat kan er sprake zijn van beginnende dementie. 

Dementie betekent ontgeesting. Dementie is een verzamelnaam voor een 

aantal verschillende ziektes die veroorzaakt worden door niet aangeboren 

afwijkingen in de hersenen. Er zijn meer dan zestig oorzaken van dementie 

bekend, waaronder de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, lewy body 

dementie en de ziekte van Pick. Ruud van Ginkel legde de aanwezigen uit dat 

dementie een proces is waarbij de hersenfuncties steeds verder achteruit gaan. 

‘Het voortschrijdende verlies van het geheugen en het denk en oordeelsvermo-

gen is hierbij kenmerkend. De volgorde waarin verschijnselen van dementie 

optreden zijn voor iedere persoon verschillend. Voor de persoon zelf en zijn 

omgeving is dit een pijnlijk proces. De kans op dementie neemt toe naar gelang 

men een hogere leeftijd bereikt: van de 85 plussers lijdt 40 % aan dementie. In 

Nederland lijden ongeveer 250.000 mensen aan een vorm van dementie’.

Tijdelijke geheugenproblemen

Mensen die een CVA of een TIA hebben gehad lijden ook aan problemen met 

het geheugen. Deze zijn echter kortstondig. Bij een TIA moet na 24 uur het 

geheugen weer normaal functioneren. ‘Ook is het bekend dat bij oudere mensen 

de lever minder goed werkt. Mensen die veel medicijnen gebruiken kunnen, 

door een slechtere leverfunctie, te maken krijgen met geheugenproblemen. Dit 

is vaak weer te herstellen als mensen minder medicatie gaan gebruiken. Het 

gebruik van bepaalde slaap en kalmeringsmiddelen hebben vaak bij langdurig 

gebruik een slechte invloed op het geheugen’. 

Het geheugen rolt op

De ziekte van Alzheimer komt bij ongeveer 60 tot 70 % van alle mensen met 

dementie voor. In een versneld tempo verouderen hersencellen en uiteindelijk 

gaan ze verloren. Ruud van Ginkel vertelt dat het lijkt dat het geheugen oprolt 

bij mensen die aan Alzheimer lijden. ‘Als je elke herinnering ziet als een boek 

dan levert een persoon met Alzheimer iedere dag een boek in. Het begint met 

recente herinneringen en gaat terug naar vroeger. Het lijkt alsof hun hoofd 

langzaam leegloopt’. 

Diagnose

Iedereen met zorgen over zijn geheugen moet zich eerst wenden tot zijn eigen 

huisarts. ‘Een eerste vereiste is dan altijd het saneren van een eventueel teveel 

aan medicatie en het onderzoeken van onderliggende storingen. Daarna kan 

de huisarts doorverwijzen naar een specialist. Tegenwoordig wordt er ook met 

regelmaat doorverwezen naar een Geheugenpoli. Daar werken teams die zich 

gespecialiseerd hebben in problemen met het geheugen. Er kan dan na veel 

testen, onderzoeken en gesprekken een diagnose gesteld worden. Men krijgt 

dan te horen of men wel of niet aan dementie lijdt en daarbij zeggen ze dan 

altijd dat het waarschijnlijk is dat men aan een specifieke vorm als bijvoor-

beeld Alzheimer lijdt. Die zekerheid is lastig vast te stellen, vandaar dat men 

het woord waarschijnlijk gebruikt’. 

Steunpunt Mantelzorg

Behalve deze bijeenkomst wordt er ook tweemaal per jaar een cursus georgani-

seerd voor mantelzorgers van dementerende mensen. Voor meer informatie kan 

men contact opnemen met Lauk Spelberg. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 

0346 21 41 61 of via de mail l.spelberg@swoDeBilt.nl

Tien mensen luisterden vorige week aandachtig 

naar Ruud van Ginkel. Hij is sociaal psychologisch 

verpleegkundige bij Indigo (voorheen Altrecht pre-

ventie) en vertelde over dementie en beantwoordde 

zo mogelijk ook vragen.

Dementie
door Marijke Drieenhuizen

Tien mensen luisterden vorige week aandachtig naar Ruud van Ginkel. 

Hij is sociaal psychologisch verpleegkundige bij Indigo (voorheen 

Altrecht preventie) en weet heel veel over dementie. 

Nefkens Soest 
waar onze service blijft zoals u gewend bent

Dorresteinweg 64e, 3762 KK Soest - Tel. 035 - 601 23 64
e-mail: info@nefkens-soest.nl - www.nefkens-soest.nl

Opel Agent

Nieuw en tevens jonge occasions

Onderhoud en reparatie ieder merk

Onderhoud en reparatie Opel bedrijfswagens

Airco service

Schadereparatie in eigen beheer

Inruil en taxatie

HERFSTACTIE!

2% korting 5 meter 10%,  

maxium van 20%. 

Geldig tot en met eind november 2009

Kijk ook op onze website: www.cgvanwoudenberg.nl

METER-KORTING

2% / meter!

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

Bikeshop-Loosdrecht

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Beschoeiing - Damwand - Bestrating - Sierbestrating - Tuinaanleg - Etc.
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advertentie

Om tien uur stroomde de benedenzaal 

vol. Zorgmanager Hoogendoorn van 

Cordaan en wijkagent Gies kregen al 

direct de volle aandacht. De ouderen 

waren geschrokken van de bekend 

geworden slinkse gebeurtenissen in 

Dijckstate en Toutenburg en de dief-

stal in een woning aan de Valklaan. 

Ook de geslaagde oplichting bij een 

bewoonster aan het Maertensplein 

was hard aangekomen. Met aandacht 

werd er geluisterd naar de verha-

len over vreemden met babbeltrucs, 

het voorkomen van inbraken en nog 

veel meer. Zorgmanager Hoogen-

doorn vertelde dat er inmiddels wordt 

gewerkt aan nog meer verbeteringen 

voor de veiligheid. 

Goedgelovig

Wijkagent Gies gaf uitvoerige voor-

lichting over het voorkomen van mis-

drijven in het algemeen en de trucs die 

worden toegepast bij vooral ouderen. 

‘De veiligheid voor senioren moet 

vooral beter worden’, zei hij, ‘want 

duidelijk is dat deze groep gemak-

kelijk benaderbaar en goedgelovig is.’ 

Hij gaf als voorbeeld het verhaal van 

twee mannen die vorig jaar een dame 

in Hollandsche Rading vertelden dat 

ze direct een noodreparatie op zolder 

moesten verrichten om een ramp te 

voorkomen. De vrouw moest eerst 

naar de bank om 10.000 euro op te 

halen waarna de mannen zogenaamd 

aan het werk zijn gegaan. De dagen 

daarna is er ‘doorgewerkt’ waarbij er 

opnieuw moest worden betaald. De 

vrouw is voor 30.000 euro opgelicht 

zonder dat er iets is gerepareerd. 

Maar dat was ook niet nodig.

Trucs

‘Als er bij u zo’n verhaal wordt ver-

teld’, zegt de wijkagent, ‘haal er dan 

iemand bij. Iemand van het huis of 

als u hier niet woont iemand anders 

die u kent. Familie of buren bijvoor-

beeld. Laat geen vreemden binnen 

die u niet kent. Zomaar de deur open 

doen moet worden voorkomen. Eerst 

kijken wie er is. De trucs van oplich-

ters zijn legio. Een paar voorbeel-

den. Een vrouw met een klein kind 

vraagt of het kind even mag plassen. 

Iemand belt aan en zegt: ‘Ik heb een 

verkeersongeluk gehad. Mag ik even 

bellen?’ Een ander vertelt: ‘Ik voel 

me niet lekker. Mag ik een glaasje 

water van u?’ Maar intussen worden 

je spullen weggehaald. Dan is er de 

truc van mensen die met een pakje 

bij u komen en vragen of u even 25 

euro wil betalen voor het pakje van de 

buren, want die zijn niet thuis. Alle-

maal nep en u bent uw geld kwijt.’ 

Tips

Er was voor de nodige documentatie 

gezorgd. Voorlichting over oplich-

ting, inbraak en diefstal. Uitleg over 

sloten. Nuttige tips ter voorkoming 

van onheil en over de beveiliging 

van de woning. Over het doen van 

aangifte. Maar ook over brandveilig-

heid en rookmelders en de wijkagent 

zegt: ‘Wij komen binnenkort langs 

om te kijken of alles bij u in orde is. 

Of de sloten op ramen en deuren en 

de deurklinken goed zijn. Of u de 

sierraden goed opbergt en of u veilig 

stookt. Geef nooit uw pinpas af. Houd 

de dief buiten de deur.’ 

Toen deze verslaggever na afloop aan 

een der dames, mevrouw Kuhlman 

(96), vroeg of ze er genoeg van had 

opgestoken zei ze: ‘Mijn man was 40 

jaar bij de politie meneer en had mij 

alles al verteld.’

Voorlichting Voorkoming Misdrijven 
in Dijckstate

door Kees Pijpers

Jongstleden vrijdagochtend waren veel bewoners van Dijckstate, Toutenburg en ouderen uit de omgeving 

in Dijckstate bijeen waar wijkagent Gies uitvoerig voorlichting gaf over het voorkomen van misdrijven. 

Met belangstelling werd geluisterd naar de nuttige tips.

Wijkagent Gies gaf uitvoerige voor-

lichting over het voorkomen van 

misdrijven in het algemeen en de 

trucs die worden toegepast bij vooral 

ouderen.

Bikeshop Maartensdijk 
start binnenkort

door Kees Pijpers

Donderdag 29 oktober start in het al geruime tijd leeg staande pand 

aan het Maertensplein een nieuw bedrijf met de al bekende naam 

Bikeshop Maartensdijk. Aan de achterkant komt de werkplaats. 

Eigenaar Co Verhoef (37) blijkt een opgewekte ondernemer te zijn met een 

jarenlange ervaring in alles wat met fietsen te maken heeft. In Loosdrecht 

aan de Nootweg heeft hij al 11 jaar de goedlopende zaak Bikeshop Loos-

drecht met veel Maartensdijkers als klant en hij vertelt: ‘Ik was 15 jaar toen 

ik in de fietswereld terecht kwam. Het begon met fietscrossen en zo ben 

ik toen bij een fietsenmaker gaan werken. Dat was in Breukelen waar ik 

oorspronkelijk vandaan kom. Maar al snel wilde ik voor mezelf gaan begin-

nen. Deze zaak in Loosdrecht was eerst een heel kleine fietsenwinkel en die 

hebben we uitgebouwd tot wat het nu is.’ 

Ervaring

‘Ik werk hier in Loosdrecht met drie monteurs, Steven, Alfred en Amadeo 

voor verkoop en reparatie. In het begin zal ik in Maartensdijk zelf in de 

winkel staan en daarna ga ik regelmatig pendelen tussen Loosdrecht en 

Maartensdijk. Dat ligt dicht bij elkaar. Maar vooral Steven van Kooten (29) 

die ook al op vijftienjarige leeftijd in de fietswereld is terecht gekomen en 

ook al oorspronkelijk uit Breukelen komt, zal er werken. Hij heeft ook al 

jaren ervaring en gaat dat samen met Alfred Raven doen die de zaak op het 

Maertensplein nu aan het opknappen is. Het gereedmaken is wat uitgelopen 

maar we schieten op. Alfred maakt er wat moois van. En het is goed als de 

mensen weten dat de werkplaats aan de achterkant is. Daar kan je straks zo 

naar binnenlopen.

Maarten

Maarten van Dijk, al een leven lang de fietsenmaker van Maartensdijk 

en omgeving, heeft in de loop van september een zeer zware hartoperatie 

ondergaan. Een behandeling met vijf omleidingen is niet niks maar hij 

vertelt dat het nu elke dag een beetje beter met hem gaat. Hij accepteert de 

concurrentie als normaal. ‘Zo gaat dat nu eenmaal.'

V.r.n.l. Co Verhoef, Steven van Kooten en Amadeo.

Het gehandicaptenplatform gemeente 

De Bilt zet zich in om de collectieve 

belangen te behartigen van mensen 

met een lichamelijke of verstan-

delijke beperking die wonen in de 

gemeente De Bilt. De vrijwilligers 

van dit platform zetten met name in 

op de toegankelijkheid. De werk-

groep Verstandig richt zich op men-

sen met een verstandelijke beperking 

en onderhoud, op verzoek, namens 

hen contacten met de gemeente.

Toegankelijkheid in brede zin

De vrijwilligers van het gehandicap-

tenplatform nemen, op verzoek van 

de gemeente, deel aan verschillende 

klankbordgroepen om zo in een vroeg 

stadium al te komen tot een optimaal 

resultaat. Behalve de toegankelijk-

heid van gebouwen zetten ze ook in 

op de toegankelijkheid van tijdelijke 

expositieruimtes, trefpunten, parken, 

manifestaties en podia. Ook beeld-

vorming is een belangrijk onderdeel. 

Zij geven anderen inzicht in het leven 

met een beperking en confronteren 

gemeente, organisaties en instellingen 

met mogelijkheden om de deelname 

aan die samenleving te bevorderen. 

Ook maken zij in dat kader onderdeel 

uit van de adviesraad van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. 

Pluim

Het gehandicaptenplatform heeft tij-

dens een fotosessie het winkelcentrum 

aan het Maertensplein getoetst op 

bereikbaarheid en toegankelijkheid. 

De conclusie was dat er maar weinig 

valt te verbeteren. Voorzitter Marie-

José Kimman; ‘Tijdens de week van 

de Toegankelijkheid willen we de 

nadruk op iets positiefs leggen. Men-

sen met een beperking willen graag 

zo goed en gewoon mogelijk partici-

peren. Zelf boodschappen doen maakt 

daar een wezenlijk onderdeel van uit. 

In dit winkelcentrum in Maartensdijk 

is dat heel goed mogelijk’. Onder 

toeziend oog van wethouder Mit-

tendorff werd ook daadwerkelijk een 

pluim uitgedeeld aan Janny van Ros-

sum als afgevaardigde van de Winke-

liersvereniging. Alle winkeliers kre-

gen ook nog het boekje -Iedereen is 

welkom- uitgereikt waarin richtlijnen 

staan voor optimale toegankelijkheid, 

die de winkeliers bij herinrichting of 

verbouwing als naslagwerk kunnen 

gebruiken. Behalve deze pluim wer-

den ook twee pluimen uitgereikt aan 

Optiek Van Eijken en Banketbakkerij 

Van Ingen in De Bilt, die na renovatie 

gezorgd hebben voor een brede toe-

gankelijkheid.

Pluim voor Maertensplein
door Marijke Drieenhuizen

De Stichting Gehandicaptenplatform gemeente De Bilt heeft vorige week dinsdag, in de tiende landelijke 

week van de Toegankelijkheid, een welgemeende pluim uitgedeeld aan de winkeliers aan het Maertensplein 

in Maartensdijk. Alle winkels zijn getoetst en hebben die toets glansrijk doorstaan.

Onder toeziend oog van wethouder 

Mittendorff werd ook daadwerkelijk 

een pluim uitgedeeld aan Janny van 

Rossum als afgevaardigde van de 

Winkeliersvereniging.



Aanvragen om vergunning (arti-

kel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag

Reguliere bouwaanvraag 1e fase

Lichte bouwaanvraag

Sloopaanvraag

Ontheffingsverzoeken (Wro na 1 

juli 2008)

Voornemen buitenplanse onthef-

fing en bouwvergunning

Voornemen binnenplanse onthef-

fing en bouwvergunning

Verleende bouwvergunning

Verleende lichte bouwvergun-

ning

Verleende sloopvergunning

zes weken

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 Welstands-

commissie

2 november 2009

Milieuklachten

Vergunningen en Toezicht 

Werk in uitvoering

Paltzerweg t/m december afgesloten voor verkeer

gemeentehuis

Vervolg op pagina 13

voor uw veiligheid
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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.

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 do van 10.00-12.30 uur.

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk Tel. (0346) 21 10 55

Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk

e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Openingstijden: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Vervolg van pagina 12

Seniorensport

Op zaterdag 10 oktober, van 10.00 

tot 14.00 uur, heeft in Sporthal De 

Bilt een fittest plaatsgevonden voor 

senioren van 55 tot 60 jaar uit de kern 

De Bilt. Voor senioren die momenteel 

niet sporten of bewegen werd deze 

fittest in opdracht van Sport mee! 

georganiseerd. Wethouder Herman 

Mittendorff bezocht de fittest  en 

legde de deelnemers uit waarom spor-

ten en bewegen zo belangrijk is. Ver-

der benadrukte hij dat de gemeente 

dit najaar het sporten onder senioren 

extra gaat stimuleren. 

50 enthousiaste deelnemers namen 

deel en testten hun conditie, lenig-

heid, knijpkracht en reactiesnelheid. 

Zij kregen advies van de aanwezige 

professionals en ook konden zij zich 

direct inschrijven voor een beweeg-

cursus.

Dit najaar brengt Sport mee! een 

nieuwe beweegwijzer uit voor seni-

oren 55+, zonder en met chronische 

aandoening. In dit boekje staat het 

veelzijdige beweegaanbod in De Bilt, 

waar senioren een keuze uit kunnen 

maken. In de loop van dit jaar is 

het boekje gratis af te halen bij de 

gemeente, bibliotheken, buurthuizen, 

fysiotherapeuten en huisartsen. 

Bewegen op recept

Sport mee! gaat ook verder met 

Bewegen op recept. Een methode 

om mensen met een chronische aan-

doening en/of overgewicht, die via 

de dokter naar een fysiotherapeut 

zijn doorverwezen, te begeleiden bij 

de keuze naar een geschikte sport 

of andere manier van bewegen. Het 

project is al een jaar een succes in De 

Bilt-West en wordt nu ook uitgevoerd 

in Bilthoven. Daarna gaat het project 

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, 

Westbroek en Groenekan van start. 

Combinatiefuncties

Stichting Animo onderzoekt dit najaar 

of we in de gemeente De Bilt aan 

de slag kunnen met combinatiefunc-

ties. Dit zijn functies waarbinnen een 

beroepskracht extra sport- of cultuur-

aanbod organiseert voor basisscho-

len, middelbare scholen en buiten-

schoolse opvang. Daarnaast verwijst 

hij/zij kinderen met een motorische 

achterstand of met overgewicht door 

naar speciaal aanbod.

Ook zorgt de combinatiefunctionaris 

voor speciale projecten op scholen, 

zoals sportkennismaking, overge-

wichtpreventie, weerbaarheid en extra 

aanbod voor sociale problemen zoals 

pesten. Tenslotte ondersteunt hij/

zij ook bepaalde sportverenigingen. 

Stichting Animo spreekt dit najaar 

met de scholen, sportfederatie, sport-

verenigingen, kinderopvang, cultuur-

instellingen en stelt een rapport op 

over haar bevindingen. De gemeente-

raad besluit op grond van dit rapport 

in februari of De Bilt gaat meedoen 

aan deze landelijke regeling.

Club Extra

Op 23 september stond in deze krant 

dat Club Extra, een club voor kinde-

ren van 4 tot 12 jaar, met een lichte 

motorische achterstand, wekelijks 

oefent op vrijdag. Dit moet zijn op 

maandag van 17 tot 19 uur. Voor 

meer informatie kunt u bellen met 

SV Irene, Joyce van Houten, tel. 

06-11517117.

Sport mee! nieuws

De gemeenteraad vergadert op 

29 oktober en 5 november
Op donderdag 29 oktober om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad van de 

gemeente De Bilt. De vergadering vindt plaats in de Mathildezaal van het 

gemeentehuis in Bilthoven. Voorafgaande aan de vergadering vindt vanaf 

19.30 uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust. 

Agenda

1. Vaststelling agenda raad 

2. Vragenuurtje raadsleden 

3. Lijst ingekomen stukken 

4. Spreekrecht burgers 

Voorstellen

5. Vervolgtraject bunker Larenstein te Bilthoven

6. Vervolg van project MENS

7. Benoeming accountant

8. Initiatief raadsvoorstel Poot inzake toekenning jeugdpenning

9. Rondvraag

10. Voorzieningen huisvesting onderwijs

11. Bestemmingsplan Parkeerplaatsen Brandenburg

Toelichting raadsagenda 

De boven de streep genoemde agendapunten zijn bespreekpunten, de onder 

de streep genoemde agendapunten zogenoemde hamerstukken: daarover 

vindt in principe geen nadere bespreking plaats. 

M.b.t. agendapunt 5 “spreekrecht burgers”: op grond van het Reglement 

van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen 

spreekrecht ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een 

commissievergadering gesproken kon worden. Dit geldt met betrekking 

tot de onder agendapunten 6 en 7 geagendeerde onderwerpen. Deze onder-

werpen zijn besproken in de commissievergaderingen Openbare Ruimte en 

Burger & Bestuur van 8 en 15 oktober 2009. Het vorengaande geldt tevens 

voor de onderwerpen onder de streep, welke onderwerpen als hamerstuk-

ken zijn geagendeerd. 

Op donderdag 5 november vergadert de gemeenteraad over de begroting.

Deze vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in de Mathildezaal

van het gemeentehuis in Bilthoven.

Agenda

1. Vaststelling agenda raad 

2. Spreekrecht burgers 

Voorstellen

3. Vaststelling Programmabegroting 2010

4. Vaststelling Welzijnsprogramma 2010

5. Sluiting

Ter inzage legging 

De raadsagenda’s en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke 

website te raadplegen (www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organisa-

tie, vergaderkalender en dan de datum van de vergadering). De raadsagenda 

ligt verder met ingang van 12 oktober 2009 ter inzage in het gemeentehuis 

(informatiebalie), de Openbare leeszaal en de bibliotheek in het winkel-

centrum De Kwinkelier te Bilthoven, de dependance van de bibliotheek 

De Bilt en de bibliotheek in de Vierstee te Maartensdijk, het servicepunt te 

Maartensdijk, woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate te Maartensdijk, 

VVSO WVT a/d Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie a/d Prof. 

Dr. Asserweg te De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen a/d Jasmijnstraat te 

De Bilt. De bijlagen bij de raadsvoorstellen liggen allen ter inzage in het 

fractiehuis.

Zorgloket
gesloten

30 oktober

Op vrijdag 30 oktober is het Zorglo-

ket de hele dag gesloten. Maandag 

2 november is het loket weer open 

zoals gebruikelijk. Onze excuses 

voor het ongemak.
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Het college van burgemeester en 

wethouders van gemeente De Bilt 

heeft op basis van artikel 4.3.2. 

van de Algemene plaatselijke ver-

ordening 2007 t/m 2e wijziging 

gemeente De Bilt een kapvergun-

ning verleend voor:

De Bilt/Bilthoven:

tussen nummer 95 en 37 (12-10-

2009)

(12-10-2009)

kwartier 241 (12-10-2009)  

10 Noodkap (12-10-2009)

Mauriacweg 30 (12-10-2009)

(12-10-2009)

2009)

2009)

Zuid 223 (12-10-2009)

spar, Gezichtslaan 102 (12-10-

2009)

Zuid 152 (12-10-2009)

2009)

10-2009)

Maartensdijk:

Hollandsche Rading:

2009)

10-2009)

(12-10-2009)

Spoorlaan 63 (12-10-2009)

2009)

Westbroek:

10-2009)

Groenekan:

2009)

Een afschrift van deze kapvergun-

ningen ligt gedurende zes weken, 

na verzending aan de aanvrager 

(de verzenddatum staat achter de 

verleende vergunning), ter inzage 

bij de afdeling Vergunningen en 

Toezicht. Inzage van kapvergun-

ningen is mogelijk op werkdagen. 

Dit kan na telefonische afspraak op 

telefoonnummer (030) 228 95 21.

Belanghebbenden die door deze 

kapvergunningen rechtstreeks in 

hun belang zijn getroffen, kun-

nen binnen zes weken na de ver-

zenddatum van de kapvergunning 

een schriftelijk en gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het col-

lege van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente De Bilt, 

Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.

Kapvergunningen

Vervolg op pagina 14



Het aantal aanmeldingen voor deze 

avond overtrof de stoutste verwach-

tingen. Bewoners van ongeveer 60 

huizen in Hollandsche Rading meld-

den zich aan; vooral van de Spoorlaan, 

maar ook uit andere delen van deze 

noordelijkste kern van de gemeente 

De Bilt. Omdat het tijdelijk dorpshuis 

maximaal 65 personen kan en mag 

bevatten werd de beslissing genomen 

naast woensdag jl. ook vrijdag 16 

oktober een overlegavond te organi-

seren. De eerste seance was alleen 

toegankelijk voor bewoners, welke 

zich vooraf hadden aangemeld. Op 

vrijdagavond waren overige belang-

stellenden welkom. Opnieuw was de 

belangstelling met 35 personen meer 

dan goed te noemen. Het verloop van 

deze avond was gelijk aan de woens-

dagavond ervoor.

Collectief

Bewoners Erik Verhulp en Baudouin 

Knaapen (buren, wonend aan de 

Spoorlaan) leidden de avond. Verhulp 

vertelde positief verbaasd te zijn over 

de grote support welke de oproep voor 

deze avond(-en) had opgeroepen en 

vertelde in het kort hoe de onderlinge 

communicatie- en informatiestromen 

zouden kunnen worden geregeld. 

Danny Bosman was ter plekke bereid 

de avond te notuleren op de daar-

voor gereedstaande laptop en ook de 

constante verwijzing naar weblog en 

andere informatiekanalen getuigden 

van een modern opgezet en betrokken 

bewonerscollectief, dat wilde zoeken 

naar gemeenschappelijkheid en een-

heid. Verhulp: ‘Wij willen met één 

gezicht naar buiten toe optreden, wij 

willen Rijkswaterstaat dwingen tot 

helderheid en daarnaast willen we 

rust en duidelijkheid creëren’.

Aanleiding

Baudouin Knaapen presenteerde een 

verslag van de informatieavond van 

1 oktober 2009 op het gemeentehuis 

van De Bilt. De achtergrond van 

deze avond is de ernstige mobiliteits-

problematiek in midden Nederland. 

Het bestaande verkeersysteem kan 

de huidige en toekomstige problemen 

niet aan, met alle nadelen voor de 

economie, milieu en leefbaarheid van 

dien. In regionaal verband werken 

alle overheden samen in twee pak-

ketstudies (Ring Utrecht en driehoek 

A27 - A1 - A12) om deze proble-

matiek op te lossen of te beper-

ken. In de pakketstudies wordt zowel 

gekeken naar maatregelen voor de 

fiets en openbaar vervoer, als naar 

de snelwegen. De planstudies naar 

de autosnelwegen worden uitgevoerd 

door Rijkswaterstaat. Het doel van 

de avond van de eerste oktober was 

raadsleden en belangstellenden tus-

sentijds te informeren over de stand 

van zaken van de studies. Er waren 

circa 70 aanwezigen: bewoners uit 

diverse kernen (vooral Hollandsche 

Rading en Groenekan), raadsleden 

en medewerkers van Rijkswaterstaat, 

gemeente, milieudienst ZOU en pers. 

Voorzitter was wethouder Arie-Jan 

Ditewig en sprekers waren zijn mw. 

M. Lichtendahl van Rijkswaterstaat 

en de heer P. Smit van de Bestuur 

Regio Utrecht. 

Tweemaal drie of vier

In die bijeenkomst werden vragen 

gesteld over mogelijke knelpunten bij 

een eventuele verbreding van de A27 

in met name Hollandsche Rading 

en Groenekan. De vrees bestaat dat 

het dorpse karakter verdwijnt en in 

het algemeen bestaat de indruk dat 

Rijkswaterstaat luchthartig omgaat 

met bewonersbelangen, onvoldoende 

oog heeft voor wat er leeft in het 

dorp. De communicatie kan en moet 

naar het gevoel van veel bewoners 

beduidend beter. 

Rijkswaterstaat reageerde hierop zich 

goed bewust te zijn van de gevoelens 

van de bewoners en dat het allerminst 

de bedoeling is daarover laconiek 

over te komen. 

Knelpunten zijn er, maar de geheIe 

Spoorlaan is zeker niet in het geding. 

Bij verbreding tot tweemaal drie rij-

stroken is zeker geen grondaankoop 

nodig. Bij een tracé van tweemaal vier 

staan enkele woningen in de geva-

renzone, tenminste als alle geldende 

richtlijnen voor wegontwerp worden 

aangehouden. Maar dat is afhankelijk 

van de keuzes die gemaakt gaan wor-

den. Er kan in enige mate afgeweken 

worden van richtlijnen. Zo kan de 

breedte van de obstakelvrije berm iets 

worden beperkt, bijvoorbeeld door 

het plaatsen van geleiderail en een 

talud kan vervangen of korter worden 

door een keerwand. Maar ook als 

geen grondaankoop nodig is zijn er 

wel effecten. Een geluidscherm dat 

dichterbij komt kan ook als vervelend 

ervaren worden. Toegezegd werd om 

twee nieuwe avonden te beleggen, 

een voor Hollandsche Rading en een 

voor Groenekan (de laatste eventueel 

te combineren met Maartensdijk), om 

meer precies op het ontwerp en de 

effecten in te gaan. 

Verdieping

Ook een mogelijke verdieping van 

de weg of een overhuiving (over-

kapping) kwam aan de orde. Vol-

gens Rijkswaterstaat is verdieping 

technisch mogelijk en de vrijkomen-

de strook kan voor andere doelen 

aangewend worden, maar de kosten 

daarvan zijn enorm. De winst voor 

Hollandsche Rading is zeker groot, 

maar gelet op de problematiek in het 

gehele land, zijn de problemen in 

Hollandsche Rading niet zodanig dat 

dit haalbaar is. 

De gemeente heeft, bij monde van 

wethouder Ditewig, op 26 oktober 

aanstaande, een gesprek met Mova-

res, Rijkswaterstaat en de universiteit 

over een methode tot (gedeeltelijke) 

overkapping van de snelweg. Dat 

is zonder kostbare verdieping, maar 

beperkt wel uitstoot en geluid en is 

reëler dan verdieping. Tevens kan 

er mogelijk energie teruggewonnen 

worden. Rijkswaterstaat heeft over 

deze mogelijkheid op dit moment nog 

geen oordeel. 

Fiets

De avond in het Dorpshuis kenmerkt 

zich in eensgezindheid. Er is grote 

waardering voor de initiatiefnemers. 

De realiteitszin wordt verwoord met 

opmerkingen als: ‘Overhuiving is een 

strohalm van hoop’ en ‘er is nog 

zoveel onduidelijk. Is het tweemaal 

drie of tweemaal vier? Het enige wat 

ik zeker weet is, dat tweemaal vier 

acht is en dat is meer dan tweemaal 

drie’.

Advocaat Marc Bruinsma geeft een 

aantal bestuursrechterlijke tips en 

bewoonster Astrid Regts doet een 

wervende oproep een kennisnetwerk 

in kaart te brengen: ‘Wie weet het 

nodige van ruimtelijke ordening of 

de fijnstofproblematiek. Wie heeft 

er goede juristen in de familie- of 

kennissenkring en is er iemand, die 

binnenkort fietst met minister Camiel 

Eurlings?’    

Utrecht Noord

Voorzichtig worden er aan het eind 

van de avond conclusies getrokken. 

Bewoners Erik Verhulp en Bau-

douin Knaapen worden min of meer 

als woordvoerders aangewezen. Er 

wordt op gewezen, dat verbreding 

van de A27 geen oplossing biedt 

van het eigenlijke probleem, nl. de 

files bij Utrecht Noord en dat dit 

probleem eerst dient te worden opge-

lost. Deze insteek zal er ook zijn 

bij de komende bewonersavonden 

op respectievelijk 26 oktober in Hol-

landsche Rading en 29 oktober voor 

Groenekan en Maartensdijk. Volks-

vertegenwoordiger Marcus van der 

Mast (Groenlinks&PvdA) compli-

menteert de organisatoren van deze 

avond (dorpsraadslid Rob Klaassen 

verwoordde dit ook al eerder op de 

avond) en is blij met de eensgezind-

heid bij de aanwezigen. Hij roept 

op bij collega-raadsleden van welke 

partij dan ook deze problematiek aan 

te kaarten, zodat dit initiatief breed 

ondersteund kan worden door de 

gemeentelijke bestuurslaag. 
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Organisatiecomité vraagt inwoners 

van Maartensdijk om reactie 

Het College van burgemeester en wethouders bezoekt dit jaar de vier bui-

tenkernen van onze gemeente. Maandag 16 november is Maartensdijk aan 

de beurt. Tijdens dit dorpsbezoek wil het college Maartensdijk beter leren 

kennen. Dit is voor de inwoners van Maartensdijk dé gelegenheid om te 

laten zien wat er leeft in het dorp, waar men trots op is en waar men aan-

dacht voor wil vragen.

Het programma bestaat uit een rondwandeling langs verschillende locaties, 

alwaar telkens een presentatie plaatsvindt aan de hand van een thema. De 

thema’s zijn: Jongeren, Kerken, Vrije tijd/cultuur, Sport & spel, Onderne-

mers, Zorg en Scholen.

Ook u kunt als inwoner, ondernemer, lid van een vereniging/organisatie uit 

Maartensdijk individueel of als groep een suggestie, idee of wens aandra-

gen. Geef een korte toelichting in maximaal 1 A4. Tot 30 oktober kunt u uw 

inzending sturen of mailen naar Lianne Oosterlee, wijkcontactambtenaar 

voor Maartensdijk en tevens aanspreekpunt namens het organisatiecomité. 

Alle ingezonden suggesties, ideeën en wensen worden gebundeld en aan het 

einde van het bezoek overhandigd aan het college.

Contactgegevens Lianne Oosterlee: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven; oos-

terleel@debilt.nl; (030) 228 94 91 (aanwezig op di, do en vr).

Overhuiving A27 is een strohalm van hoop

door Henk van de Bunt

Woensdag 14 oktober jl. organiseerden inwoners van Hollandsche Rading een extra overleg over de plannen 

om de snelweg A27 te verbreden. Deze mogelijke verbreding gaat ten koste van de schaarse ruimte langs de 

snelweg en de spoorlijn. Rijkswaterstaat heeft toegezegd een tweede voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. 

Vooruitlopend hierop wilden de bewoners zelf overleggen over de plannen.

Het aantal aanmeldingen voor beide avonden overtrof de stoutste verwach-

tingen. Op woensdag was het tijdelijk dorpshuis stampvol. Vrijdags deed men 

het nog eens dunnetjes over.

Bewoners Erik Verhulp (rechts) en Baudouin Knaapen leidden de avonden.

Agenda vergadering 
Dorpsraad Groenekan

Agenda van de vergadering van de Dorpsraad Groenekan op 26 oktober 

2009 vanaf 20.00 uur in dorpshuis de Groene Daan

1. Mededelingen en ingekomen stukken

2. Inventarisatie punten van toehoorders

3. Vaststellen verslag vorige vergadering(en)

4. Behandeling punten n.a.v. verslag(en) en actiepuntenlijst

5. A27, informatiebijeenkomst Oranjelaan en Groenekanseweg

6. Onderhoud Bos Voordaan

7. LOP, reactie stichting Brigida

8. Behandeling ingebrachte punten toehoorders

9. Rondvraag

10. Afsluiting, vaststellen volgende vergadering

Zodra beschikbaar kunt u de verslagen vinden op de website van de Dorps-

raad. Daar kunt u ook de vergaderstukken en dossiers vinden. Verslagen en 

agenda's kunt u ook vinden op de website van de gemeente De Bilt.

De bijeenkomsten van de Dorpsraad Groenekan zijn openbaar. Toehoorders 

kunnen punten voor de agenda inbrengen, vooraf via email secretaris@

dorpsraadgroenekan.nl of tijdens agendapunt 2 van de vergadering.



De Vierklank 15 21 oktober 2009

Bovenstaand gedeelte is het begin 

van een artikel van de hand van Hol-

landsche Radingers Henk van Gend 

en Rob Klaassen van december 2005 

in St. Maerten, het blad van de Histo-

rische vereniging Maartensdijk. Met 

toestemming van de auteurs en de 

redactie hebben we het artikel nog 

eens opgezocht en zijn daarover in 

overleg gegaan; juist nu de proble-

matiek van de overlast van de A27 

actueler is dan ooit door de plan-

nen met de weg van Rijkswaterstaat. 

Plannen, die bewoners van de kernen, 

gelegen langs de weg en vooral die 

van de noordelijkste kern Holland-

sche Rading opnieuw tot in de vezels 

heeft gemotiveerd. Er is in deze eerste 

bijdrage voor gekozen de aandacht 

vooralsnog te focussen op de ‘gewor-

ding’ in Hollandsche Rading. Steeds 

met de achterliggende gedachte dat er 

wellicht lessen uit deze geschiedenis 

kunnen worden getrokken.

Begin

De A27 is aangelegd volgens de 

inzichten uit de jaren '60-'70 van de 

vorige eeuw. Er was toen geen enkel 

benul van geluidhinder, laat staan van 

geluidhinderbestrijding. In de jaren 

'60 huldigde men nog het principe dat 

wegen dienden te worden aangelegd 

op ca. 1 meter boven het maaiveld, 

teneinde opvriezen te voorkomen. 

Kort daarna is dit principe verla-

ten, zoals is te zien bij de A27 door 

Amelisweerd, waar een zogenaamde 

vliesconstructie werd gebruikt. Dit 

alles maakt dat de A27 in de gemeen-

te Maartensdijk onnodig veel lawaai 

veroorzaakt.

Werkgroep

De verwachte overlast blijkt na aan-

leg van de weg voor de landelijk 

gelegen dorpskernen Hollandsche 

Rading, Maartensdijk en Groenekan 

van een ongekende omvang te zijn. 

De werkgroep Milieubeheer Maar-

tensdijk besluit in 1974 de werkgroep 

‘Geluidshinder Hollandsche Rading’ 

op te richten. Het doel is ambitieus. 

Gestreefd zal worden naar een aanpak 

van alle drie de geluidsbronnen, t.w. 

de Rijksweg A27, de Tolakkerweg 

en de spoorweg, tegelijk. In een later 

stadium zal het vliegveld Hilversum 

er ook nog bij betrokken worden. 

Een leefbaarder milieu is in. Over-

maat aan geluid wordt als een nieuw 

en ernstig maatschappelijk probleem 

gezien. Er moet wat gebeuren. Het 

politieke tij zit bij de strijd tegen 

de geluidshinder mee. In november 

1975 dient Irene Vorrink, minister 

van Volksgezondheid en Milieu-

hygiëne, bij de Tweede kamer het 

wetsontwerp Geluidshinder in. Zij tilt 

hier zwaar aan, ‘want geluidshinder 

is een ernstige bedreiging voor de 

volksgezondheid. Het is al heel lang 

verborgen gebleven, maar nu weten 

we dat je er niet alleen gek, maar ook 

ziek van kan worden’. 

Meten is weten

Er zal gemeten moeten worden of 

de vastgestelde normen overschre-

den worden. In oktober 1975 verricht 

de consumentenbond op de Spoor-

laan een eerste indicatieve meting. 

De resultaten zijn alarmerend. Een 

gemiddelde van 68 dB(A) met een 

uitschieter van 74 dB(A).

Het kost veel tijd en overredings-

kracht om het Gemeentelijk apparaat 

ervan te overtuigen dat een 24 uurs 

meting uitsluitsel moet geven over 

de heersende situatie. In november 

1976, alweer een jaar later, treedt de 

Geluidmeetdienst van de Provinciale 

Waterstaat van Utrecht aan en ver-

richt de eerste officiële meting. Deze 

resultaten zijn alarmerend voor de 

bewoners want er blijkt nu plotseling 

niets aan de hand te zijn. Het geluids-

niveau ligt onder de 60 dB(A)! 

Zonder ruggespraak met de leden van 

werkgroep zijn de meetgegevens (er 

is niets mis) door de Gemeente door-

gestuurd naar het Ministerie. Actie is 

geboden, want met deze resultaten 

op tafel verdwijnt in één klap Hol-

landsche Rading van de lijst urgente 

gevallen. Doordat de werkgroep zich 

dieper in de materie ingegraven heeft 

en een theoretisch model heeft toe-

gepast om de geluidsbelastingen te 

berekenen en de resultaten te toet-

sen, kunnen de meetresultaten van 

Provinciale Waterstaat verworpen 

worden. De meting bleek klungelig 

uitgevoerd en het rapport verdwijnt 

in de prullenbak. Het leed is echter 

al geschied. Er komt echter nog een 

herkansing: Het probleem in Holland-

sche Rading blijkt overweldigend te 

zijn. Aanbevelingen ter vermindering 

van de overlast worden gegeven. Het 

aanbrengen van geluidsschermen is 

de oplossing! Het resultaat is geen 

brief doch, een week voor de dead-

line, een lijvig rapport getiteld ‘Nota 

inzake de geluidshinder te Holland-

sche Rading’.

Raam

De Geluidmeetdienst van de Provin-

ciale Waterstaat wordt ingehuurd om 

te meten onder het wakend oog van 

de leden van de werkgroep. Vanuit 

een raam op de Spoorlaan en op het 

ta-lud bij het viaduct worden enkele 

dagen en nachten verkeerstellingen 

gedaan en de vrachtwagenintensiteit 

berekend. Klimatologische omstan-

digheden worden bij het KNMI 

opgevraagd en snelheden proefon-

dervindelijk gecorrigeerd voor een te 

opvallend opgestelde radarpost. Het 

resultaat mag er wezen! De meetge-

gevens komen overeen met de door 

de werkgroep voorspelde waarden. 

De nota verwerft daarmee de nodi-

ge wetenschappelijke waardering in 

kringen van akoestici. Hollandsche 

Rading wordt geen studieobject maar 

krijgt ter stimulering een subsidie om 

TNO nader onderzoek te laten doen. 

Opnieuw onderzoek

De geluidsbelasting wordt getoetst 

aan de gestelde grenswaarden uit het 

ontwerp van de 'Wet geluidhinder'. 

In grote lijnen worden voorstellen 

ter verbetering van de situatie aange-

geven. Een concrete uitwerking is 

niet mogelijk gezien het grote aantal 

mogelijkheden en randvoorwaarden. 

Eigendomsrechten, eisen van Rijks-

waterstaat, Provinciale Waterstaat en 

de N.V. Nederlandse Spoorwegen 

spelen een zeer belangrijke rol. Er 

zal dus nog stevig overlegd moeten 

worden om tot een definitieve uitwer-

king van de te nemen maatregelen te 

komen.

Projectgroep

In december 1978 besluit B&W van 

Maartensdijk de projectgroep Maar-

tensdijk in het leven te roepen. Ver-

tegenwoordigers van de Gemeente, 

van Rijkswaterstaat, de Provinciale 

Waterstaat, de Heidemaatschappij, 

het Gewest Gooi- en Vechtstreek, 

de inspectie van het Ministerie van 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

en de Technisch Physische Dienst 

van TNO krijgen zitting in deze 

projectgroep. De twee leden van de 

werkgroep Geluidhinder Hollandsche 

Rading worden verzocht als adviseurs 

(lees onbezoldigd ambtenaar) toe te 

treden. Onder druk van de werkgroep 

wordt medio 1980 een ambtenaar 

aangetrokken speciaal t.b.v. geluid-

hinderprojecten. In juli 1985 wordt 

de projectgroep ontbonden daar 'een 

aantal taken door andere organen 

is overgenomen en het onderwerp 

geluidshinder tot het normale taken-

pakket van gemeenten is gaan beho-

ren'.

Zeven jaar

Rijkswaterstaat frustreert het overleg 

en de voortgang doorlopend door 

met nieuwe gegevens en aanvullende 

eisen te komen. In het overleg van de 

projectgroep in april 1979 barst de 

bom. Aan eisen van Rijkswaterstaat 

blijkt niet te tornen. Het harmonie-

model wordt verlaten. De vertegen-

woordigers van de geluidhindergroep 

Hollandsche Rading nemen, binnen 

de projectgroep, een uitzonderings-

positie in en schrijven diezelfde dag 

nog een brandbrief naar de leden 

van de gemeenteraad en de Commis-

sie AZ/RO Maartensdijk. Tegelijker-

tijd wordt aan het Tweede Kamerlid 

Konings verzocht over deze zaak aan 

minister Tuijnman (Verkeer en Water-

staat) vragen te stellen. Alles leidt er 

toe dat Minister Tuijnman in zijn ant-

woord erkent dat de gemeente Maar-

tensdijk een probleemgebied is en dat 

er snel naar een oplossing gezocht zal 

worden. Aan de hand van het aantal 

woningen met ernstige geluidhinder 

kwam Hollandsche Rading oost als 

meest urgente locatie naar voren. 

Daarom wordt daar als eerste een 

geluidwerende voorziening gereali-

seerd. In 1981 is het zo ver. Burge-

meester Panis legt op 4 juni 1981 met 

veel ceremonieel de eerste steen. Met 

het tot stand komen van deze geluid-

werende voorziening wordt geschie-

denis geschreven. Zeven jaar overleg 

is nodig geweest om alle partijen op 

één lijn te krijgen. De uiteindelijke 

keuze valt op een combinatie van 

een 700 meter lange ‘groene’ wand 

en een 400 meter lang scherm. De 

maximale hoogte bedraagt ca 6 meter. 

Beide voorzieningen zijn geluidsab-

sorberend om de woningen aan de 

overzijde van de weg niet extra te 

belasten.

Volkskrant cartoonist Opland zag het 

in de jaren '60-'70 zo.

De strijd tegen de overlast van de A27
door Henk van de Bunt

Grommend rukken de bulldozers de laatste bomen uit de grond en halveren daarmee de tuinen van de 

woningen aan de Spoorlaan in Hollandsche Rading en de Oranjelaan in Groenekan. Wekenlang smeulen de, 

in de brand gestoken hoog opgetaste stapels bomen nog na. Daar waar eens koeien hun trek door het weiland 

maakten, zullen met veel lawaai voertuigen door het landschap gaan razen. De Spoorlaan verliest zijn 

naamsbetekenis en de huizen van de drie kernen aan de Oostzijde van de N417 verliezen hun geluidsluwe 

zijde. De gemeentelijke bouwgrond en de woningen zijn, zonder enige compensatie, miljoenen guldens in 

waarde gedaald. In 1972 wordt de weg, zonder geluidwerende voorzieningen, geopend. In het Maartensdijkse 

zal het nooit meer stil zijn, de lucht verontreinigd zijn, de fauna zijn verstoord en nooit meer donker. Dit 

alles heeft bewoners in beweging gezet. Een succesvol burgerinitiatief werd geboren.

De ‘groene’ wand van Ebensee 

bestaat uit een betonnen constructie. 

Deze wordt met behulp van losse 

elementen trapsgewijs opgebouwd. 

Hierdoor is het mogelijk om met een 

basisbreedte van 1.80 m een hoogte 

van 9 meter te bereiken. De ontstane 

ruimten in de ‘open’ trap worden 

opgevuld met aarde waardoor een 

begroenbare wand verkregen wordt. 

Om de aarde vochtig te houden is op 

twee hoogtes een bevloeiingssysteem 

ingebouwd.

Langs de A27 is ter hoogte van Hollandse Rading een 400 meter lang scherm 

en een 700 meter lange ‘groene’ wand aangebracht.

Deze foto is gemaakt met de rug van de fotograaf tegen de geluidswand. De aanleg van de A27 halveerde ook de tuin 

van deze bewoners aan de Spoorlaan. Zij huurden het ‘vervreemde’ stuk weer terug en beplantten het met gezichts-

ontnemend struikgewas. Bij verbreding van de A27 bestaat het reële gevaar ook dit te moeten inleveren.
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Het plan is een gezamenlijk initia-

tief van de gemeenten Bunnik, De 

Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, 

Wijk bij Duurstede en Zeist. Voordat 

de gemeenteraden een besluit nemen 

over het plan konden belanghebben-

den en geïnteresseerden tot en met 12 

oktober hun reactie geven. De Stich-

ting Brigida was een van de belang-

stellenden, wier reactie op het plan 

door de gemeente mogelijk wordt 

betrokken bij de besluitvorming.

Veenweide

In de omvangrijke rapporten van het 

Landontwikkelingsplan Kromme Rijn 

neemt de gemeente De Bilt een bij-

zondere plaats in. In dit grote gebied 

liggen drie landschappen. Eén van 

die drie landschapen is het veenwei-

degebied. In het grootste deel van het 

grondgebied van deze gemeente ligt 

dit veenweidegebied. Dit veenwei-

degebied is een bijzonder landschap. 

Het zijn de polders in het meest 

oostelijk gebied van het Nationale 

landschap het Groene Hart. Dwars 

door dit gebied van de gemeente 

ligt de Nieuwe Hollandse Waterli-

nie. Volgens Cees Eysberg dient dan 

ook versterking van dit landschap het 

uitgangspunt te zijn bij de besluitvor-

ming: ‘Veel aandacht wordt gegeven 

aan de karakteristiek van dit Veen-

weidegebied. Het is het gebied van 

de grote open ruimten. Het rapport 

beschrijft dat deze versterkt moeten 

worden, signaleert bedreigingen en 

waar ontwikkelingen zijn die deze 

te niet hebben gedaan, deze hersteld 

moeten worden (Gagelpolder). Wij 

wijzen op ontwikkelingen die dit 

open landschap bedreigen en vragen 

aan de gemeentebesturen passende 

maatregelen te nemen om dit te voor-

komen en voorschriften te maken die 

verdere verloedering van het land-

schap tegengaan’.

Nieuw Landgoed

In de Dorpsvisie op Groenekan wordt 

gesproken over de vestiging van een 

nieuw landgoed. Volgens de voor-

schriften van de provincie moet zo’n 

landgoed een gebied van minstens 10 

hectare zijn. Dit landgoed is gedacht 

in het gebied tussen de hockeyvelden 

en de Nieuwe Wetering. Een dergelijk 

landgoed is een aantasting van de 

open ruimte. Het verkleint in hoge 

mate het landschap. Op dit ‘land-

goed’ zal waarschijnlijk niet een land-

huis komen maar bijv. vier villa’s in 

een parkachtige omgeving. De open 

ruimte van de polder tussen Groene-

kan en de Nieuwe Wereing zal daar-

mee grotendeels verdwijnen. Brigida 

hoopt dat er geen medewerking zal 

worden verleend aan een projectont-

wikkelaar die de doelstelling van het 

LOP om de open ruimte te vergroten 

te niet gaat doen.

Verpaarding

In het ontwerp LOP Landschapsvisie 

wordt gesuggereerd dat het goed zou 

zijn in het poldergebied van Maar-

tensdijk (het is duidelijk dat dit het 

gebied is tussen de Nieuwe Wetering 

en dorp Maartensdijk, het gebied waar 

de golfbaan moest komen) een stoete-

rij te vestigen. Eysberg: ‘Wij zouden 

het zeer betreuren als er weer een 

paardenhouderij bij komt. Het is ook 

in strijd met wat de rapporteur zelf in 

het rapport schrijft, waar we kunnen 

lezen Het lijkt alsof langzaam maar 

zeker de koeien in de wei worden ver-

vangen door paarden. De praktijk is 

dat je vaak tien of veel meer hollende 

paarden in het weiland ziet. Deze 

vertrappen de hele grasmat en zijn 

een grote aanslag op de biodiversiteit 

van het weiland. Weidevogels komen 

er niet meer.

Groene Vensters

In het rapport wordt melding gemaakt 

van het belang van de instandhouding 

resp. vergroting van de groene ven-

sters. Dit zijn de doorkijken op het 

aangrenzende gebied. In het veenwei-

degebied zijn het de doorkijken van 

de oorspronkelijke dijken Groenekan-

seweg, Dorpsweg Maartensdijk etc. 

Volgens Brigida zijn deze doorkijken 

- essentieel voor de beleving van de 

open ruimte van het polderlandschap 

- volstrekt onbeschermd. Er dient een 

inventarisatie van al die nog weinig 

overgebleven uitzichtpunten in dit 

hele gebied gemaakt te worden. 

Recreatiegebied

In het rapport maar ook in de rap-

portage van Actief Platteland Vitaal 

gebiedscommissie Utrecht Midden-

Noord komt naar voren dat men 

bij de aanleg van recreatiegebieden 

soms te ver is gegaan. Het rapport 

zegt daarover ‘In het kader van het 

Noorderpark zijn nieuwe bossen aan-

geplant zoals het Gagelbos, langs 

de Gageldijk. Deze nieuwe ontwik-

kelingen vertroebelen de beeldtaal 

van een open veenweidegebied met 

daarbinnen geïsoleerde bosjes en de 

forten van de Hollandse waterlinie. 

Het vasthouden van het open weidse 

karakter van dit landschapstype moet 

inspiratiebron en uitgangspunt blij-

ven bij functieverandering en nieuwe 

ontwikkelingen, zoals bij het aan te 

leggen recreatiegebied’. Brigida vindt 

dit erg onderkoeld geformuleerd. Een 

ieder die dit gebied bezoekt kan alleen 

maar constateren dat de karakteristiek 

van het open landschap volledig is 

verdwenen.

Ruigenhoek

Eysberg: ‘Brigida heeft bezwaren 

gemaakt tegen bepaalde voorstellen 

in het kader van het ambitieniveau 

van de Ruigenhoekse Polder. Voor-

stel is om een bomenlaan te maken 

die van oost naar west dwars door 

het schootsveld loopt. Altijd is voor-

gehouden dat men uitgaat van de 

bestaande kavelstructuur die noord 

zuid loopt. Bovendien is het een vloek 

in de kerk om midden in een schoots-

veld bomen te planten. Ook dit gebied 

is een onderdeel van de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie die nu zo belangrijk 

geacht wordt dat deze in zijn geheel 

op de Rijksmonumentenlijst komt. Al 

om die reden moet men ‘kappen’ met 

dit onzalige plan.

Fort Ruigenhoek heeft door zijn 

inrichting geen parkeermogelijkhe-

den. Het parkeerterrein ligt vlak bij 

het fort in de bocht van de Ruigen-

hoeksedijk om het fort. Dit parkeer-

terrein wil men weggraven voor een 

breed kanaal. Wij vinden dat een 

ondoordacht plan’.

‘Kappen’ met plan bomenlaan
door Henk van de Bunt

Zes regio gemeentes hebben onlangs het ontwerp-landschapsontwikkelingsplan voor het Kromme Rijngebied 

vastgesteld. Het doel van dit plan is de ontwikkeling van een kwalitatief en duurzaam landschap, waarbij het 

vooral gaat om het versterken van de cultuurhistorische, recreatieve en natuurlijke waarden van het gebied.

Volgens Brigida zijn doorkijken, zoals deze ter hoogte van Dorpsweg 170 

essentieel voor de beleving van de open ruimte van het polderlandschap. 

Volgens Cees Eysberg dient versterking van het landschap het uitgangspunt 

te zijn bij de besluitvorming.

De vrouwen komen rond 10 uur 

bijeen, drinken koffie en praten over 

de gebeurtenissen van de afgelopen 

maand. Dan krijgen ze het maandre-

cept uitgereikt en gaan ze samen aan 

de slag onder leiding van mevrouw 

Irma Hoogenraad. Er wordt veel 

gepraat en gelachen. Als het eten 

klaar is wordt de maaltijd gezamen-

lijk genuttigd. 

Daarna wordt het kookeiland en alle 

gebruikte spullen weer schoonge-

maakt. Rond half drie gaat ieder-

een weer naar huis. Het oktober 

menu bestond uit een timbaaltje 

van paddenstoelen, gevolgd door 

hachee, aardappelpuree, rode kool 

met kweepeer en appelmoes. Het 

dessert was zelfgemaakt bananenijs 

met chocoladestukjes. 

Kookgroep Toutenburg
door Marijke Drieenhuizen

Tien vrouwen koken eenmaal per maand samen een bijzonder driegangen diner op het kookeiland in de 

zaal van Toutenburg in Maartensdijk. Sinds vorig jaar februari is er al menig menu de revue gepasseerd. 

Themamiddag Internet-
café goed bezocht

door Marijke Drieenhuizen

Vijftien mensen waren aanwezig bij de Themamiddag die belegd was 

door de vrijwilligers van het Internetcafé Dijcksate in Maartensdijk. 

Er werd op een groot scherm getoond hoe men zijn e-mail kan bekijken 

en versturen zonder achter de eigen computer te zitten. Google Maps werd 

gedemonstreerd: vakantie vieren van achter je eigen computer. Daarnaast 

was er ook aandacht voor het Internetbankieren. Dit wordt steeds meer 

gebruikt en Steffie ( zie www.steffie.nl ) legde geduldig uit hoe dat werkt. 

Tevens is het mogelijk om op deze site onder andere uitgelegd te krijgen 

wat er allemaal mogelijk is met het internet en hoe de kaartjesautomaat van 

de Nederlandse Spoorwegen werkt.

De twee computers van het Internetcafé zijn voor alle senioren tijdens de 

inloop in Dijckstate te gebruiken tegen een kleine vergoeding. Ook is het 

mogelijk om met een vrijwilliger de eerste beginselen van het werken met 

een computer onder de knie te krijgen. Via het kantoor van SWO Maartens-

dijk is hiervoor een afspraak te regelen. 

De recepten gaan altijd mee naar huis, waar ze het menu vaak nog eens 

klaarmaken of voor zichzelf of als de kinderen langskomen. 
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SVM speelt en traint thuis op kunst-

gras, zodat het zaterdag weer even 

wennen was aan het sappige groene 

gras aan de Manitobadreef in het 

Utrechtse Overvecht. Er stonden 

weer heel wat trouwe Maartensdijkse 

supporters langs de lijn. Trainer Wout 

van Dronkelaar was er niet. Zijn 

taken werden waargenomen door lei-

der Eddy van de Goede, die in het 

verleden zelf deel uitmaakte van de 

hoofdmacht van SVM. Hij wist daar-

om vooraf, dat het weer een harde 

wedstrijd zou worden tegen VVJ. Die 

ploeg voetbalt stevig en niet zelden 

worden de grenzen van het toelaatba-

re opgezocht en zelfs overschreden. 

Zaterdag was het niet anders. VVJ 

speelde hard en SVM kwam daardoor 

niet goed uit de verf. Het werd een 

rommelige 1ste helft, waarin VVJ 

misschien iets beter was. Er waren 

kleine kansen over en weer. SVM 

kwam niet verder dan een vrije trap 

van Bram van Eck op de lat. VVJ wist 

wel te scoren. Halverwege de 1ste 

helft scoorden de Utrechters eerst 

uit een corner (1-0). Aan het einde 

van de eerste helft kwam SVM zelfs 

met 2-0 achter. Een speler van VVJ 

mocht vanaf het middenveld door het 

centrum van de SVM-verdediging 

lopen en vervolgens keeper Domi-

nic Janssen voor de tweede maal 

passeren. Leider Van de Goede had 

dus wat reparatiewerk te doen in de 

kleedkamer.

Tweede helft voor SVM

Van de Goede wisselde zijn gebles-

seerde zoon Ricardo voor Sjoerd 

Burgers. De rest van het team bleef 

gehandhaafd. SVM kwam goed uit de 

kleedkamer en wilde snel de achter-

stand verkleinen. VVJ begon steeds 

meer van zich af te schoppen. In 

de 57ste minuut leidde dit tot een 

rode kaart van VVJ-spits Willekes die 

totaal zonder aanleiding de al op de 

grond liggende keeper Janssen in zijn 

rug schopte. SVM profiteerde prima 

van de man meer situatie. In de 60ste 

minuut schoot Bram van Eck op het 

doel waarbij de bal tegen de arm van 

een VVJ-verdediger kwam. Kevin 

van Dronkelaar had geen moeite met 

de toegewezen strafschop (2-1). 

SVM ging op jacht naar de gelijkma-

ker, terwijl VVJ schopte naar alles 

wat bewoog. Voor VVJ zat het ook 

tegen, dat aanvoerder Bas Horsius 

geblesseerd het veld moest verlaten. 

SVM kreeg daardoor nog meer over-

wicht op het middenveld, terwijl de 

spitsen Henri Stone en Mike de Kok 

steeds meer de verdediging onder 

druk zetten. Het duurde tot de 90ste 

minuut dat de terechte gelijkmaker 

werd gemaakt. Een beauty van het 

zuiverste soort. De ingevallen spits 

Tom Janssen verraste de VVJ keeper 

uit de draai met een fantastische lob 

buitenkant schoen uit een voorzet van 

Van Dronkelaar. SVM was blij met 

de gelijkmaker maar kreeg nog meer. 

Zoals het goede topploeg betaamt 

werd in de slotseconden van de extra 

tijd alsnog de volle winst gepakt. Een 

VVJ-er trok weer eens aan de nood-

rem. Kevin van Dronkelaar mocht in 

de 93ste minuut aanleggen voor de 

vrije trap en schoot die via een VVJ-

speler in het doel. SVM vierde feest, 

VVJ verliet gefrustreerd het veld.

Bovenste plaats

Door de winst neemt SVM nu in 

de 4e klasse F de koppositie in, op 

de voet gevolgd door Hees met het 

zelfde puntentotaal maar een wed-

strijd meer gespeeld. Zaterdag is er 

geen voetbal en kunnen de SVM-ers 

even genieten van het ‘herfstkampi-

oenschap’. De week daarop wacht de 

thuiswedstrijd tegen nummer laatst 

VSC. Van onderschatting mag geen 

sprake zijn want elk punt telt in de 

ambitie om snel weer terug te keren 

naar de 3de klasse.  

SVM neemt koppositie in
De strijd om de eerste plaats in de 4de klasse F tussen VVJ en SVM is gewonnen door SVM. 

De Maartensdijkers versloegen de Utrechters in een harde wedstrijd met 2-3.

In een herfstzonnetje was het Sparta 

dat via een mooie doorloopbal de 

voorsprong nam in Maartensdijk. 

Tweemaal Zes antwoordde met een 

doelpunt bij de korf. Vroeg in de wed-

strijd was al duidelijk met welk strijd-

plan Sparta naar Maartensdijk was 

afgereisd: afbreken en ontregelen. Zo 

werd er door de gasten veelvuldig 

achterverdedigend en eveneens veel 

ballen onderschept door inzakkende 

mensen. Tweemaal Zes ging hier in 

het veldspel niet zorgvuldig mee om 

en speelde Sparta daarmee lichtelijk 

in de kaart. De thuisploeg pakte een 

3-1 voorsprong, maar even later trok 

Sparta de stand weer gelijk: 3-3. 

Aanvallen van soms zes a zeven doel-

pogingen werden onbenut gelaten en 

dan wordt het lastig korfballen tegen 

een ploeg als Sparta. De Zwollena-

ren pakten even voor rust zelfs een 

3-4 voorsprong, maar kort daarna 

maakte Tweemaal Zes weer gelijk. 

Met een matige 4-4 tussenstand werd 

de kleedkamers opgezocht.

Na de thee

In de tweede helft wilde Tweemaal 

Zes snel afstand nemen, maar dit 

lukte niet. Na de 5-4 van Tweemaal 

Zes scoorde Sparta snel weer gelijk 

(5-5). Bij een stand van 7-7 nam 

Sparta weer een voorsprong en even 

leken zich donkere wolken samen te 

pakken boven Maartensdijk. Ondanks 

het blijvende achterverdedigen van 

Sparta, wist Tweemaal Zes toch in 

de slotfase de wedstrijd naar zich toe 

trekken. Bij een stand van 10-10 werd 

met twee goals afstand genomen en 

dit bleek uiteindelijk voldoende voor 

de overwinning. In de slotseconde 

van de wedstrijd scoorde Sparta nog 

tegen uit een strafworp, maar de over-

winning kwam niet meer in gevaar 

aangezien de arbiter direct daarna 

floot voor het eindsignaal. Eindstand: 

12-11.

Zaal

Een moeizame maar verdiende over-

winning voor Tweemaal Zes. Met 

deze overwinning is Tweemaal Zes 

gestegen naar de tweede plaats (op 

doelsaldo). Dit omdat Unitas in Zoe-

termeer verloor (12-10) van De Meer-

vogels. OVVO blijft koploper met 

14 punten, Tweemaal Zes en Unitas 

volgen op de tweede plaats met 10 

punten en De Meervogels staat vierde 

met 8 punten. 

Tweemaal Zes gaat zich nu voorbe-

reiden op het (eerste) zaalseizoen in 

de Hoofdklasse. De is op zaterdag 14 

november met een thuisduel in Maar-

tensdijk tegen SKF uit Veenendaal.

Voorafgaand zullen een aantal oefen-

wedstrijden worden gespeeld t.w. 

dinsdagavond 27 okt. om 21.40 uur 

tegen DALTO in Driebergen, zater-

dag 31 okt. om 17.15 uur in De 

Vierstee tegen Futura en zaterdag 7 

november in De Vierstee om 20.50 

uur tegen DOS Kampen. 

Tweemaal Zes sluit eerste helft 
veld af met winst

Zaterdag stond voor Tweemaal Zes de wedstrijd tegen Sparta uit Zwolle op het programma. Deze ploeg had 

als promovendus tot nu toe vijf punten behaald. Het was een wedstrijd die lang spannend was, maar die 

zeker geen schoonheidsprijs verdiende. Tweemaal Zes won uiteindelijk met 12-11.

TZ heeft de eerste helft van de 

veldcompetitie afgesloten met 

een 12-11 overwinning op Sparta. 

[foto Jeroen Kemp]

Nieuwe
sponsor 

DOS 2
DOS heeft er dit seizoen een nieuwe 

sponsor bij. Hopman Bestratingen 

(Anneke en Mark-Jan Hopman) spon-

sort de komende vier seizoenen DOS 

2. Ook heeft Hopman een reclame-

bord langs het kunstgrasveld en is 

hiermee - zoals elke shirtsponsor bij 

DOS - combisponsor. Mark-Jan Hop-

man is ook trainer-coach van DOS 

2, in welk team Anneke speelt. Op de 

foto staan beiden ook, samen met de 

andere spelers van DOS 2.

Gemeente De Bilt scoort hoog

door Guus Geebel

Met enige trots meldde sportwethouder Herman Mittendorff 

op 13 oktober dat De Bilt behoort tot de vijf genomineerde gemeenten 

voor de titel Sportgemeente van het Jaar 2009. 

Ook de gemeenten Alkmaar, Dordrecht, Delft en ’s Hertogenbosch hebben 

een nominatie op zak. Dinsdag 10 november 2009 wordt in Vianen bekend-

gemaakt welke van de vijf gemeenten er met de titel vandoor gaat. 

Vierendertig gemeenten namen dit jaar deel aan deze verkiezing, die nu 

voor de vierde keer wordt gehouden. Sportgemeente van het Jaar wordt 

georganiseerd door De Vereniging Sport en Gemeenten, nationale sportkoe-

pel NOC*NSF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In 2006 ging 

de titel naar Rotterdam, in 2007 en 2008 naar Enschede. Op 10 november 

maakt de jury de winnaar van dit jaar bekend. De winnende gemeente 

ontvangt een kunstobject van Jean-Paul Marsman, dat speciaal voor de 

verkiezing Sportgemeente van het Jaar ontworpen is. 

De vijf genomineerde gemeenten hadden de beste totaalscore op het thema-

essay over de sportvereniging en de tien kernindicatoren (cijfermatige vra-

gen). Deze vijf gemeenten presenteren zich tijdens een VSG wethoudersbij-

eenkomst op 28 oktober in Delft. Wethouder Mittendorff vindt de nominatie 

vooral een geweldige opsteker voor 

de honderden vrijwilligers die zich 

in de gemeente voor sport inzetten. 

‘We scoren al jaren hoog als top-

sportgemeente. Als beste gemeente 

om te wonen staan we op een lijst 

die Elsevier samenstelde in de pro-

vincie Utrecht op de eerste plaats. 

Nu zijn we dus ook nog genomi-

neerd voor Sportgemeente van het 

Jaar’, aldus Mittendorff.

Sportwethouder Herman Mitten-

dorff.

Onorthodoxe voorbereiding 

De dames van BZC Brandenburg hebben naast de gewone trainingen 

o.l.v. hun nieuwe trainer Robert Havekotte afgelopen maand meegedaan 

aan de befaamde Haarse Prutrace. Totaal onwetend van het lot wat ze te 

wachten stond werden de dames meegenomen naar Haarzuilens en deden 

vol enthousiasme mee aan een evenement waar ze nog jaren aan zullen 

terugdenken.



Gameboy advance sp met 9 

spelletjes. € 50,-. Kort leer jasje 

bruin, van de Bijenkorf. € 40,-. 

Tel. 212950

FIETSEN/BROMMERS

Damesfiets Batavus met 

rieten mand. € 35,-. Tel. 

06-49464689

Mountainbike met vering geel/

zilver 24 inch weinig op gere-

den, 18 versnellingen. € 40,-. 

Tel. 06-25219104

PERSONEEL GEVRAAGD

Ouder echtpaar in Bussum 

zoekt huishoudelijke HULP 

30-50 jaar met ref. 3 uur/wk. 

Tel. 035-6914250 19.00-21.00 

uur

S C H O O N M A A K S T E R 

gezocht. Bel 06-38515048

PERSONEEL AANGEBOD

Thuis KAPSTER. Karine knip-

pen. € 10,-. Tel. 0346-211141

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 15 wil graag (in 

Groenekan) oppassen. Bel na 

17.00 uur 0346-213204

DIVERSEN

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iedere 

gewenste hoeveelheid. We heb-

ben er bergen van. Stal Arends, 

Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 

Tel 06-54753516

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel.: 030-2710913.
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PENTHOUSE met daktuin 

aan Maertensplein. Info 0346-

212855

4 jonge witte KONIJNEN 

met blauwe oogjes, 6 weken 

oud. € 10,- per konijntje. Tel. 

06-11124376

Donkerblauwe kinderwa-

gen incl reiswieg, maxicosi  

€ 49,95 met gratis wipstoel. 

06-40640940

Wedgwood suiker en melk kan-

netje + schaal, room kleurig. € 

7,-. Tel. 0346-211738

Bromfiets certificaat halen. 

Leerboek AM en CD-rom 500 

examen vragen. Laatste druk. 

€ 35,-. Tel. 06-49747769

Salontafel ovaal bolpoot. € 50,-. 

125x75x52 ouderwets tuinbank. 

€ 50,-. Tel. 06-28643352.

Wedgwood Edme bolvaas 

nieuw. Was € 62,50 nu € 50,-. 

Tel. 214065 of 06-29506849.

Wedgwood Edme waxinelicht-

houder + asbakje samen € 15,-. 

Tel. 214065 of 06-29506849

Hydraulische krik max 2.000 

kg. € 20,-. Tel. 0346-211940

Wedgwoord Edme etagere 2 

laags. € 30,-. Tel. 214065 of 

06-29506849

Bed 1-pers. incl Auping spiraal. 

Kleur blauw/beuken i.z.g.s. € 

35,-. Tel. 0346-211609

Hoogslaper incl Auping spiraal. 

Kleur blauw/beuken i.z.g.s. € 

50,-. Tel. 0346-211609

Staande Halogeen met leeslamp 

en dimmers zilverkleurig mat. 

€ 45,-. Tel. 06-49464689.

Droog kachelhout nu ander-

hale kuub voor. € 50,- op is 

op. Kan worden bezorgd. Tel. 

06-52542564

Te koop aangeboden

Nootjes

* Komt uw nootje in aanmerking voor gratis plaatsing, dan mag deze per mail aan-

geleverd worden. 

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.

Adverteren met een Nootje

1

2

3

4

5

6

7

Kruis de betreffende rubriek aan:

Te koop aangeboden

(particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van  De Vierklank kunnen artikelen 

tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - (zie 1. Zie ook 2.)

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

Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer 

dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

Fietsen/brommers  (is de vraagprijs € 50,00  of meer

dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

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

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

Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in aanmerking 

komen voor een gratis plaatsing - zie 1. Voor overige zaken geldt 2.)

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

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

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

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

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 

voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 

afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 

prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Outlet Vloerbedekking tegen bodemprijzen

Maartensdijk  06 30186342 

www.mevoshop.nl

Weet hoe je eet ® is meer dan een zogenaamd dieet.

Het toonaangevende programma geeft je echt inzicht in hoe 

je eet, beweegt, vet verbrandt en je stofwisseling aanpast. 

Werkt ondersteunend bij gewichtsafname en gezondheidsklach-

ten. Begin NU aan een gezonder, slanker en vitaler lichaam. 

Website begeleider kenmerk: enny boogaard Informatie: Enny  

Doornenbal-Boogaard, 0346-212687, em. boogaard@planet.nl

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

Fietsen/Brommers

Nootjes per e-mail*

J.V.V. Glasbewassing
Net werkende glazenwasser.

Wassen, zemen en houtwerk.

Tevens reinigen dakgoten en al uw vloeren.

Tel. 06 - 24 99 63 31

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

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

Stuur een mail of bel.

Spekkies in de 
boekwinkel

door Sylvia van der Laan

Vorige week was het weer Kinderboekenweek. 

Het thema was dit jaar Aan tafel! Boekhandel 

Bouwman in De Bilt was vorige week een 

eldorado voor snoeplustige kinderen (en ouders).

Spekkies in de feestelijk versierde winkel: is dat nog 

wel verantwoord? Gert-Jan Bouwman: ‘We zijn het 

hele jaar door al verantwoord bezig, dan mag het wel 

een keertje gaan om echt snoepen’. En dus wentelden 

de kinderen zich deze week rond in de wereld van 

lekker snoepen. 

Eten

Dat er voor kinderen zoveel boeken zijn die over eten 

gaan, was ook voor veel ouders een verrassing. Boe-

ken over snoepen, koken, kinderfeestjes, opvoedkun-

dig of juist niet, lagen opgestapeld in de boekhandel. 

Een heel bijzonder kookboek, ook wel koekboek, 

is geschreven door Sylvia vanden Heede. Ze kwam 

woensdag 14 oktober helemaal uit België met haar 

peuterzoontje op bezoek in de winkel om de kinderen 

uit De Bilt voor te lezen uit haar boeken van Vos en 

Haas. De avonturen van Vos en Haas zijn herkenbaar 

voor kinderen. Vos is de lieve sloeber, die door Haas 

bij de hand genomen wordt, zodat alle avonturen een 

goed einde hebben. Waarbij Uil op zijn eigen wijze 

een duit in het zakje doet, maar niet zo wijs is als hij 

voor doet komen. Het bijzondere aan de boeken van 

Vos en Haas is dat ze geschikt zijn zowel voor begin-

nende als voor gevorderde lezertjes. Opmerkelijk 

is dat de verhalen van Vos en Haas op geen enkele 

manier aansluiten bij de tegenwoordige trend in kin-

derboeken tot problematiseren. De boeken van Vos en 

Haas zijn geïlllustreerd door één van ’s lands beste 

illustratoren: Thé Tjong – Khing. 

Boekverkoper

Sylvia van den Heede droeg de verhaaltjes van Vos 

en Haas met verve voor. Ze verbeeldde het verhaal 

met verschillende stemmen, door hard of juist zacht 

te praten, door vragen te stellen aan de kinderen en in 

te gaan op wat er gebeurde. De kinderen werden door 

Van den Heede meegenomen in het verhaal en keken 

geboeid toe hoe ze op een ei durfde gaan zitten. Naast 

luisteren, en natuurlijk boeken kopen en laten signeren, 

konden kinderen aan andere activiteiten deelnemen. 

Een wand in de winkel was versierd met kleurige boe-

kenleggers in groot formaat. Kinderen mochten hun 

ontwerp van een kinderboekenlegger maken en de vijf 

winnende boekenleggers 

zullen worden gedrukt en 

verspreid in een oplage 

van vijfhonderd. De kin-

deren konden ook mee-

doen aan de speurtocht. In 

de winkel hingen papie-

ren feestbordjes met een 

vraag erop. Vragen die 

natuurlijk over eten gaan. 

De boekverkoper werd 

ook niet gespaard bij de 

laatste vraag: de kinderen 

moesten vragen aan de 

verkoper hoeveel pakjes 

koeken er in een week 

gegeten werden. 

Sylvia vanden Heede: ‘Wie durft er op een ei te gaan 

zitten?’

Boeken blijven kinderen 

boeien.
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Er wordt bij 45+ voetbal gespeeld op 

een half veld. Een team bestaat uit 7 

spelers (inclusief de keeper, de wed-

strijden duren 20 minuten en er mag 

doorlopend gewisseld worden. De 

doelen zijn 5 x 2 meter. De normale 

veldvoetbalspelregels gelden, met 

uitzondering dat de buitenspelregel 

niet van toepassing is. Fair Play is de 

basis tot succes.

Deelnemers

Naast de twee teams van SVM hebben 

in dezelfde poules meegedaan twee 

teams van Bunnik, DWSM (Maars-

sen), Faja Lobi (Utrecht), Eemnes 

en Elinkwijk (Utrecht). Afgelopen 

vrijdag 16 oktober 2009 was SVM de 

gastheer voor de laatste speelronde 

van dit najaar. Onder minder zonnige 

omstandigheden werd naast de strijd 

tegen de wind en een beetje regen 

gestreden om de eeuwige roem.

Uitslagen

De uitslagen in poule A waren: Bun-

nik - Eemnes 1 – 0, Elinkwijk - SVM 

1 – 1, SVM  - Bunnik 2 – 1, Eemnes 

- Elinkwijk 1 – 1, Elinkwijk - Bunnik 

4 – 1, SVM - Eemnes 1 – 1. In deze 

poule werd Elinkwijk winnaar op 

doelpunten.

Poule B: SVM - DWSM 0 – 1, 

DWSM – Bunnik 0 – 0 en SVM - 

Bunnik 1 – 1. Het geduchte team 

van DWSM was al eerder de sterkste 

tegenstander gebleken en werd ook 

nu de winnaar van de avond. 

Derde helft

De derde helft werd in het clubge-

bouw van SVM in een uitermate ont-

spannen en gezellige sfeer gespeeld, 

waarbij verliezers en winnaars onder 

het genot van dezelfde stimulerende 

middelen bier en bitterballen kon-

den nabeschouwen. Met dank aan de 

vrijwilligers en scheidsrechters die 

fluitend deze avond tot een succes 

maakten. SVM en deelnemers aan 

deze toernooien hebben alleen maar 

een positieve ervaringen met dit nieu-

we initiatief van de KNVB en daarom 

is al besloten dat SVM ook met twee 

teams in het voorjaar zal meedoen

Deelname

Voor degenen die nog niet hebben 

meegespeeld met één van de afge-

lopen toernooien is er nog alle gele-

genheid zich aan te melden voor 

de toernooien welke in het voorjaar 

gepland zijn. Voorwaarde is wel dat 

men een verziende blik en de speelge-

rechtigde leeftijd heeft van 45 +. Wie 

geïnteresseerd is kan zich aanmelden 

bij of contact opnemen met Henk van 

Veelen, tel. 0346 212794.

Sportagenda
Hockey

25/10 - 14.45u SCHC - HGC (h)

1/11 - 12.45u Voordaan - Shinty (d)

1/11 - 14.45u Voordaan - Qui Vive (h) 

Zeven maal zeven is vijfenveertig ++
Voetbal is een zomersport. Onder het motto ‘mooi weer voetbal’ heeft de KNVB dit najaar

een aanzet gegeven om de ervaring en techniek van 45 + voetballers niet verloren te laten gaan. 

SVM heeft met twee teams meegedaan aan de ‘loodzware’ 7 tegen 7 toernooien. Tot vijfmaal toe werden 

de afgelopen vrijdagavonden bij de verschillende verenigingen de verlichtingen ontstoken om van de techniek 

van de ervaren baltovenaars maar niets te hoeven missen. 

Ondanks het onstuimige weer werd er door de 45-plussers met veel enthousi-

asme gevoetbald. [foto Jeroen Kemp]

Deze wedstrijd begon met junior 

Jeroen Groot in de basis in plaats van 

de oudste speler, waardoor de gemid-

delde leeftijd van DOS zeer laag 

werd. Verdedigend was DOS de 1ste 

helft ijzersterk. DOS onderschepte de 

bal vroegtijdig, waardoor DOC vaak 

geen goede aanvallen kon opzetten. 

DOS wist dan ook zeer knap de 0 te 

houden. DOS creëerde zelf wel veel 

goede kansen, maar het rendement 

was vrij laag. Ruststand 0-4 in het 

voordeel van DOS.

DOS wist in de tweede helft binnen 

30 seconden twee enorme kansen te 

missen. DOC maakte hier gebruik 

van, mede door individuele foutjes 

van DOS. Hierdoor werd het toch 

spannend omdat de marge werd terug-

gebracht naar 2 doelpunten. DOS 

herpakte zich echter en wist door 

daadkrachtige aanvallen veel kansen 

te creëren en er daarvan ook enkele te 

benutten. Verdedigend ging de deur 

weer op slot, waardoor DOC soms 

zelfs niet eens aan aanvallen toe-

kwam. DOS speelde een goede solide 

wedstrijd en maakt zich nu op voor 

de laatste veldwedstrijd a.s. woens-

dag, die op eigen terrein gespeeld 

zal worden tegen Wolderwijd, omdat 

deze ploeg geen veld ter beschikking 

heeft.

DOS speelt solide wedstrijd
DOS moest afgelopen zaterdag aantreden tegen DOC uit Bussum. DOS was van tevoren gewaarschuwd 

omdat DOC de week daarvoor verrassend gewonnen had van de nummer drie van de ranglijst. 

DOS had de week daarvoor verloren, maar was nu zeer goed bij de les.

De wedstrijd tegen het Bussumse DOC was voor het Westbroekse DOS een 

goede voorbereiding op de laatste veldwedstrijd thuis woensdag 21 oktober 

tegen Wolderwijd.

Nieuwe
sponsor 
SVMC1

Klussenbedrijf Nico van Dijk spon-

sort SVM C1 met nieuwe tassen. Op 

de foto v.l.n.r. Nico van Dijk (Spon-

sor) Paul van Dijk (leider) Mike 

Boshuis, Ruben Hoogeveen, Perry 

van den Bunt, Tom Koekoek, Robin 

ten Boden, Eric van der Vaart, Jan 

de Rooij (leider). Gehurkt: Connor 

McClean, Jesper van Rooijen, Bas 

Bos, Stijn Orsel, Max Muys, Jordi 

van der Lee en  Erno Steenbrink. 

(Foto Ingrid Straalman).

Salvodames handhaven 
zich in de top

Na het verlies van vorige week zet het 1e damesteam van Salvo de zege-

reeks voort. Al snel bleek dat het bezoekende team van Allvo en Salvo 

erg aan elkaar gewaagd bleken. De grote winnaar was het publiek dat in 

redelijke getale naar de sporthal was gekomen. Het kreeg een leuke, span-

nende en goede wedstrijd voorgeschoteld. Gedurende de gehele wedstrijd 

hadden beide teams een goede service en ralleypas wat goed aanvalsspel 

te zien gaf. Salvo was daarbij licht in het voordeel omdat Jon Veenstra een 

prima speelde en wat meer variatie in haar spel kon leggen dan de spelver-

deelster van Allvo. Een opvallende partij speelde Nienke van de Burg. Zij 

speelt in het 2e damesteam op de middenpositie en moest dit nu ook in het 

1e damesteam doen Zij deed dit zeer goed. Haar middenaanval was prima. 

Ook blokkerend en verdedigend in het achterveld stondzij haar mannetje. 

Ook Femke Dijkstra speelde een prima wedstrijd. Zij scoorde veel vanaf 

de buitenpositie. Beide partijen bleven constant scherp en geconcentreerd. 

De scores gingen om en om. Maar telkens was Salvo aan het einde van de 

sets net wat scherper en creatiever dan de tegenstander. De eerste drie sets 

eindigde in Maartensdijks voordeel met resp. 25-21, 25-22, en 25-17. In de 

4e set nam Femke Dijkstra de spelverdeling over. Zij moet dit de volgende 

wedstrijd ook doen omdat Jon Veenstra dan niet aanwezig is. Allvo rook 

zijn kansen en won de deze set met 17-15. Door deze met 3-1 gewonnen 

wedstrijd handhaaft Salvo zich in de top drie.

Het belofteteam en de heren hadden en vrij weekend. In de herfstvakantie 

zijn er geen wedstrijden.

De dames van Salvo wonnen hun wedstrijd tegen VC Allvo met 3-1. 

[foto Jeroen Kemp]

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 23 oktober 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.



De start van het VMBO is de aan-

leiding geweest voor vernieuwing 

van het VMBO-tl onderwijs op deze 

school. Deze vernieuwing heeft model 

gestaan voor de latere ontwikkeling 

van de gehele Werkplaats.

Werkers

Zowel in de onder- als in de boven-

bouw van het VMBO waren tal van 

activiteiten. Voor de bovenbouwklas-

sen begon de dag in de Grote Zaal met 

het vertonen van een film gemaakt 

in 2003 over de Werkvloer in het 

oude gebouw. De bovenbouw van 

het VMBO is als eerste gestart met 

het werken in domeinen, de Werk-

vloer. Oud-werkers, medewerkers en 

werkers van nu voerden daarna een 

paneldiscussie over stellingen en vra-

gen rondom het VMBO-tl onderwijs: 

‘VMBO, een discussie waard’.

Vlag

’s Ochtends werd, net als op alle 

andere VMBO-scholen in Nederland 

de vlag gehesen om dit jubileumjaar 

feestelijk te openen. Dit werd gedaan 

door de jongste en oudste werker van 

het VMBO, Lieke en Esther. Alle 

klassen van het VMBO waren hier-

bij aanwezig. Het tweede deel van 

de ochtend waren er verschillende 

workshops over bijvoorbeeld dans 

en sport. De dag werd in het domein 

afgesloten met gezelschapsspelle-

tjes met een hapje en een drankje. 

De onderbouwklassen ondergingen 

’s middags dit programma, inclusief 

de film. Later werd er besproken 

welke overeenkomsten en verschillen 

er zijn met de Werkvloer uit 2003. 

Boekje

Aan het eind van de dag hebben 

de lesgevende medewerkers het glas 

geheven op 10 jaar VMBO. Rector 

Henk Zijlstra reikte aan Manon van 

Omme, teamleider van VMBO 3 en 4, 

het eerste exemplaar uit van het boek-

je ‘Hoe bak je een taart in VMBO-tl’? 

Hierin wordt beschreven hoe voor de 

Werkplaats Kindergemeenschap klas 

3 en 4 VMBO het proces is verlopen 

van de verandering van het klassikale 

lessysteem naar leerdomeinen.

Workshop

Naast een programma op school, 

was er een landelijk congres ‘10 jaar 

VMBO: Kracht en ontwikkeling’ in 

Hilversum, waar een aantal afgevaar-

digden van De Werkplaats aanwe-

zig was. Samen met staatssecretaris 

Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) is 

daar met een spetterende show en een 

interactief programma met leerlin-

gen, docenten, en ouders het 10-jarig 

bestaan van het VMBO gevierd. Er 

werden workshops gevolgd waarin 

o.a. werd gerapt en zowel een korte 

film als een backstage film werden 

gemaakt. Noor de Wilde de Ligny, 

Kimberley van der Werf, Boris Frank 

en Deem Houwen behaalden de eer-

ste prijs met hun backstage film.

Leerlingen van de vierde klas vak-

richting Bloem hebben voor de docent 

Economie een bruidsboeket, corsages 

en enige tafelboeketten gemaakt. De 

opdracht was een veelkleurig boeket 

passend bij een rood paarse trouw-

jurk. Vrijdag 16 oktober, rond tien uur 

kwam de heer Vogel op zijn trouwdag 

naar school om de bloemen op te 

halen. Angel overhandigde hem het 

bruidsboeket, waar zij samen met alle 

andere leerlingen aan gewerkt had, 

andere leerlingen speldden de corsa-

ges op bij de meegekomen gasten. 

De reacties waren unaniem positief. 

Mevrouw Ruijsedaal, praktijkdocent 

vakrichting Bloem, heeft de veertien 

leerlingen begeleid. 

De Vierklank 20 21 oktober 2009

Een historicus die leeft in het heden

is steeds bezig met het verleden

in de geschiedenisweek

ging het in elke streek

over het  thema Oorlog en Vrede

Guus Geebel Limerick

Werkplaats Kindergemeenschap viert

10 jaar VMBO
Maandag 12 oktober was het precies tien jaar geleden, dat het VMBO werd opgericht. Staatssecretaris Marja 

van Bijsterveldt gaf die dag enthousiast het startschot voor een jubileumfeestjaar. Op alle VMBO-scholen in 

Nederland werd de vlag gehesen. De VMBO-tl afdeling van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven 

vierde dit feestelijke moment natuurlijk ook.

Hijsen van de vlag.

Winnaars Beste Backstage Film:  Kinberley, Deem en Noor.

Bruidsboeket en corsages 
voor docent Groenhorst College

door Marijke Drieenhuizen

155 jaar

Zaterdag 17 oktober 2009 waren Wout van Dronkelaar (40), Ruud de Groot (35), Willem Lam (30), Carl de Wit (25) 

en Tob Spaan (25) jaar in dienst bij het Westbroekse Loonbedrijf W. van Oostrum. De jubilarissen werd een dag uit 

aangeboden om dit samen met het bedrijf te kunnen vieren.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
29-10

Woe.
28-10

Vrij.
30-10

13,50

9,95

Do.
22-10

Woe.
21-10

Vrij.
23-10

9,95

Hazenpeper

of

Heel gebakken schol

Vers gekookte Zeeuwse 

mosselen met div. sausjes

of

Babi Ketjap
Tolakkerweg 3, 3739 JG Hollandsche Rading, 

Tel: 035 - 577 12 27, www.memoriesofchina.nl

*weekend en feestdagentoeslag € 2,-

Dagelijks geopend van 16.00 – 22.00 uur

dinsdag gesloten (behalve op feestdagen)

Onbeperkt

culinair genieten van het

Chinees/Japans keuzemenu

€ 17,50 p.p.*
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