
‘Een ontheffing heb ik niet, maar ik 
kom uit Tienhoven’, was een met 
vluchtgedrag overeenkomend ant-
woord. Frans Bakker antwoordde ad 
rem: ’En ik kom uit Maartensdijk, 
maar ik heb wel een ontheffing’. 
Het was ook nog een eerlijk ant-
woord, want de geboren Maartensdij-
ker woont pas 40 jaar in Westbroek. 
Tijdens de actie werd er uiteraard nie-
mand echt geverbaliseerd. Jammer, 
want 50% van de aangehoudenen had 
geen ontheffing en zou dan ook een 
voor een aardig boetebedrag hebben 
kunnen zorg dragen. Wethouder Arie-

Jan Ditewig speelde op verzoek het 
spel ook even mee: ‘Twee van de drie 
hadden geen ontheffing’, antwoordde 
hij op de vraag hoeveel kandidaat 
slachtoffers hij had aangetroffen. 

Recreatiegevaar
De actie was een onderdeel van het 
programma dat het Dorpsberaad 
Westbroek had opgesteld voor het 
werkbezoek van het Biltse college. 
De Biltse bestuurders waren daarvoor 
eerder in het Dorpshuis ontvangen en 
vervolgens door het dorp rondgeleid. 
Bij de powerpointpresentatie in het 

Dorpshuis kwam de grote gemoti-
veerdheid van de Westbroekers al 
duidelijk naar voren. Met passie werd 
aandacht gevraagd voor de lokale 
hete hangijzers, zoals het al eerder 
genoemde sluipverkeer en de hand-
having van de geslotenverklaring tij-

dens de spits, de beperkte parkeer-
mogelijkheden in het Westbroekse 
en gewenste en ongewenste plannen 
voor nieuwbouw naast (on-)mogelijk-
heden voor starters. Het Dorpsberaad 
attendeerde het gemeentebestuur op 
het grote gevaar van het oprukkende 
recreatief gebruik maken van land-
bouwgrond: ‘Wij zien dit als een 
bedreiging van het agrarisch karakter 
van Westbroek’. Een goede formu-
lering van het saamhorigheidsgevoel 
met betrekking tot Westbroek had 
men gevonden in: ‘Westbroek bestaat 
door en van commissies, verenigin-
gen, kerkelijke verbanden en soci-
ale bezigheden. De saamhorigheid is 
groot’.

Molen
Na de presentatie in het Dorpshuis 
verplaatste het gezelschap zich op de 
fiets door het dorp. Allereerst werd 
molen De Kraai aangedaan en de 
stelling beklommen: in dit geval de 
houten omloop rond deze molen. 
Vanaf de stelling konden de wie-
ken en de vang bediend worden. De 
molen werd in 1880 gebouwd ter 
vervanging van een wipkorenmolen, 
die al sinds 1877 eigendom is van de 
familie Schuurman. In 1995 werd het 
wiekenkruis teruggerestaureerd naar 
het oudhollands systeem met zeilen 
en kwam de molen weer af en toe op 
vrijwillige basis in bedrijf. 
Sinds circa 2004 staat de molen 
wegens achterstallig onderhoud stil. 
Eind juni 2008 werd bekend dat de 
molen een subsidie krijgt toegewezen 
waarmee deze kan worden gerestau-
reerd. Op de omloop kon een aantal 
eerder besproken onderwerpen als 
bouwlocaties en recreatiegebieden 
goed worden bekeken en vergeleken. 
Toen iedereen weer veilig was terug-
gekeerd werd het wijkbezoek per fiets 
voortgezet. Door de ‘nieuwbouw’ van 

Westbroek en vervolgens de doctor 
Welfferweg strandde het gezelschap 
tenslotte bij de slagboom op de Kors-
sesteeg en werd het college in aan-

wezigheid van de schrijvende pers en 
radio Utrecht geconfronteerd met de 
controleacties met betrekking tot het 
sluipverkeer. 
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Wim de Waal Lijstenmaker
Emmalaan 2, 3738 DT Maartensdijk

Tel: 0346-214997
Geopend na telefonische afspraak

www.schilderijverlichting.nl

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Nog 15 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Westbroek controleert college
door Henk van de Bunt

‘Mevrouw, mag ik uw ontheffing even zien’. Met deze duidelijke vraag confronteerde nepagent 
en dorpsberaadlid Frans Bakker maandagmiddag menige automobilist tijdens de sluipverkeer controle 

op de Korssesteeg. Deze gefingeerde controle was onderdeel van het werkbezoek, dat het College van B en W 
afgelopen maandag aan de kern Westbroek bracht.

Nepagent en dorpsberaadlid Frans Bakker had het maandagmiddag tijdens 
de spits druk. 

Na de presentatie in het Dorpshuis verplaatste het gezelschap zich op de fiets 
door het dorp. Allereerst werd molen De Kraai aangedaan. Voorop links voor-
zitter Dorpsberaad Jaap Veldhuizen en rechts burgemeester Arjen Gerritsen, 
gevolgd door links Evert Hennipman en rechts Frans Bakker.

Door het College en het Dorpsberaad werd de stelling van molen De Kraai 
beklommen.

Steeds meer automobilisten proberen

Westbroek illegaal te passeren

want ze zijn al gewend

er staat toch geen agent

maar nu gaan bewoners ageren

Guus Geebel Limerick

S T A L

Prinsenburg
clinic met

Emiel Voest
24 september

Aanvang 19.30 uur
Kaarten en meer info via

www.stalprinsenburg.nl of bel 035-5772455

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 

Maartensdijk 

20 september - 9.30 uur en

Kapel Hollandsche Rading

20 september - 11.00 uur 

Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk

19 september - 19.00 uur

20 september - 10.30 uur

Woord- en Communieviering

P.K.N. - Protestantse Gemeente 

De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a

20 september - 10.30 uur

Drs. P.D.D. Steegman, Bilthoven

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan

20 september - 10.00 uur

Kand. Mr. J.P. de Man, Rosmalen

20 september - 18.30 uur

Ds. H.M. Burggraaf,

Nieuwer ter Aar

Hersteld Hervormde Kerk 

Groenekan

Groenekanseweg 21

20 september - 10.30  en 18.00 uur

Eerwaarde hr. C. Klok,

Katwijk aan Zee

Ned. Ger. Kerk Westbroek

20 september - 10.00 uur

Ds. P.S. Veldhuizen, Schoonhoven

20 september - 18.30 uur

Ds. A.J. Krol, Gorinchem

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek

20 september - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P.K.N. - Herv. Kerk 

Lage Vuursche 

20 september - 10.00 uur

Ds. K.C. Kos, Ede

20 september - 18.30 uur

Ds. P. Koeman, Barneveld

Onderwegkerkje Blauwkapel

20 september - 9.30 en 10.30 uur

Prof. Dr. B. Smalhout

Oecumenische dienst
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Geboren
13 september 2009

Sophie
Dochter van Jehan & Els

Coyajee-Geselschap
Molenweg 39
Maartensdijk

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

‘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

PvdA en de Troonrede
Ook in dit seizoen is er van alles te doen in de politiek. Bij de PvdA over-
dagbijeenkomsten kan met goede inleiders worden gediscussieerd. De eer-
ste bijeenkomst van dit seizoen vindt plaats op: dinsdag 22 september om 
9.45 uur bij Fam. Van Genderen, Westerlaan 15 in De Bilt
Aan de orde komen de Troonrede en Miljoenennota ingeleid door Carla van 
Rest, ex-Gewestvoorzitter en Nieuws uit de Gemeenteraad door Désirée 
Schmalschläger, fractievoorzitter PvdA/Groen Links.
Ook niet-leden zijn van harte welkom. Informatie: tel. 030 2286003, 030 
2282813 of 030 2201295.

Kunstnijverheid in de 
Wereldwinkel

Alle sieraden en cadeauartikelen zijn producten van nijvere handen in ont-
wikkelingslanden. Stuk voor stuk vervaardigd door vrouwen, thuis of in 
hun piepkleine coöperaties. Een klein deel van deze unieke huisvlijt heeft 
zijn weg gevonden naar de Werelwinkel en via de verkooptafels naar ieder-
een die zichzelf of een ander wil verrassen met een exclusieve attentie.
 
Standaard is het degelijke food-aanbod. Alles voorzien van het Fairtrade 
keurmerk als een onafhankelijke garantie dat er is ingekocht volgens inter-
nationale condities met een optimaal rendement voor de boeren en de 
bereiders in streken waar men nog bij lange na niet toe is aan een welvaarts-
niveau dat voor ons normaal is. Kopen bij de Wereldwinkel is een beetje 
meehelpen om die situatie in goede richting bij te sturen.
 
Het team van de wereldwinkel verwelkomt u heel graag op zaterdag 19 
september tussen 10.00 en 16.00 uur in de hal van Dijckstate aan het Maer-
tensplein in Maartensdijk.

Collectanten gezocht
In de week van 21 tot en met 26 september a.s. is in Maartensdijk weer de 
jaarlijkse collecte van de Nierstichting. Er is een tekort aan collectanten om 
de gehele gemeente te bemensen. Uitgegaan wordt van een ‘wijkgrootte’ 
van plm. 2 uur collecteren. Belangstellenden kunnen hierover contact opne-
men met Monique Fijen, tel. 0346 213945.

Bijeenkomst over Thuiszorg en PGB
Op vrijdag 18 september van 20.00 tot 21.30 uur, organiseert Zorgcentrum 
Complexcare op de Industrieweg 22a unit 3 te Maartensdijk, een bijeen-
komst over de thuiszorg en het PGB (persoonsgebonden budget). Ingegaan 
wordt op de huidige thuiszorgsituatie maar ook hoe men via een PGB meer 
grip kan krijgen op de eigen zorgverlening. 

De meeste thuiszorg in Nederland wordt momenteel geleverd via ZIN 
ofwel Zorg in Natura. Meestal wordt dit geregeld door het ziekenhuis/maat-
schappelijk werker of huisarts. Men kan echter ook de keuze maken voor 
een PGB. Hierbij kiest men zelf voor een zorgaanbieder en maakt hiermee 
afspraken over de zorg. Op de bijeenkomst worden de mogelijkheden van-
uit het PGB toegelicht. 

De toegang is gratis. Het gebouw is rolstoelvriendelijk. Informatie is te 
verkrijgen bij Zorgcentrum Complexcare, Industrieweg 22A unit 3, Maar-
tensdijk. Tel 0346 211254, E-mail:info@complexcare.nl. Kijk ook op  
www.complexcare.nl

Beth Shamar zorgt voor ouderen
Op zaterdag 19 september organiseert Beth Shamar een eerste open dag 
voor ouderen en/of hun familie en mantelzorgers. Alle ouderen wonen het 
liefst zo lang mogelijk thuis maar soms wordt de zorg zwaar en het aantal 
contacten neemt af. Ouderen voelen zich vaak hulpbehoevend maar blijven 
toch liever thuis dan een opname in een tehuis. Juist voor die groep ouderen 
bestaat er nu een prachtig alternatief, namelijk dagverzorging!

Beth Shamar is een kleinschalig en gespecialiseerd Dagverzorgingscentrum 
voor Ouderen waar professionele dagverzorging, dagopvang en begeleiding 
wordt verstrekt. Dit gebeurt vanuit een alg. chr. visie waarbij verpleegkun-
dige zorg aanwezig is. 
Beth Shamar organiseert zelf het vervoer en richt zich op de gehele 
gemeente de Bilt.

De open dag is op zaterdag 19 september a.s. van 11.30 uur tot 15.30 uur op 
het adres Grothelaan 1a in Groenekan. Tel. nr. 0346-211075 of kijk op
www.bethshamar.nl

Het leven is hem gegeven,
Hij heeft zijn leven geleefd,
Zijn missie is volbracht.

Na een lang en zorgzaam leven heeft mijn man, onze vader en opa

Leen Heijdra

zijn rust gevonden.

* Vlaardingen, 13 augustus 1922                                 † Utrecht, 11 september 2009

Aat Heijdra - den Engelsman
Adri en Thea
Guido en Olga
Irma en John
Elly en Wim
Loes en Jos

kleinkinderen
achterkleinkinderen

Winklerlaan 365, app. 01-12
3571 KE  Utrecht

Leen is opgebaard bij Barbara Uitvaartverzorging, Egginklaan 51 te Utrecht.
Gelegenheid om afscheid te nemen woensdag van 20.00 tot 20.30 uur.

Donderdag 17 september a.s. zal om 14.00 uur in de St. Victorkerk,
Dorp 147 te Benschop een Uitvaartdienst worden gehouden.
Aansluitend volgt de begrafenis op het parochiekerkhof bij de kerk.

Na de begrafenis komen wij samen in Maranatha, Dorp 208 te Benschop.
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Het Integraal Veiligheidsplan 2010-
2013 is een vervolg op het eerste 
Integraal Veiligheidsplan. Dat werd 
in 2005 door de gemeenteraad vast-
gesteld. De gemeente De Bilt werkt 
binnen de regionale veiligheidsstra-
tegie. Daarin zijn overlast, veel voor-
komende criminaliteit, misdrijven 
met een grote impact, ondermijning 
en ongelijkwaardigheid als prioritei-
ten gesteld. ‘Omdat de problemen 
niet overal gelijk zijn bestaat ruimte 
om lokaal eigen accenten te leggen’, 
aldus de burgemeester. 

Bevorderen van veiligheid 
‘Met de vaststelling door de gemeen-
teraad van het Integraal Veiligheids-
plan 2010-2013 wordt een opsom-
ming vastgesteld van wat de gemeen-
te De Bilt, samen met zijn partners, 
doet op het gebied van veiligheid. 
Het beschrijven van onveiligheid en 
het bevorderen van veiligheid.’ Jaar-
lijks is er een uitvoeringsprogramma, 
waarin het actieprogramma voor het 
komende jaar staat vermeld. ‘In het 
plan dat momenteel loopt zit een 
prioritering die eigenlijk ook de prio-
ritering vormt voor de komende peri-
ode, omdat die niet veel anders is dan 
vier, vijf jaar geleden. Heeft te maken 

met de soort gemeente die we zijn. 
Overlast, inbraken en fietsendiefstal 
hebben prioriteit en zal dat blijven 
hebben.’

Overlast
De gezamenlijke aanpak van de afge-
lopen jaren heeft ertoe geleid dat het 
totaal aantal aangiften van strafbare 
feiten met dertig procent is terugge-
drongen. In 2001 werden 370 inbra-
ken gemeld, dat zijn er inmiddels 
100 minder. In 2001 waren er 3200 
aangiften, in 2008 waren het er 2200. 
‘Er is een forse slag naar beneden 
gemaakt. We willen aantonen dat we 
met integraal veiligheidsbeleid succes 
kunnen boeken.’ 
Gerritsen zegt dat jongerenoverlast 
wordt veroorzaakt door een kleine 
groep jongeren. ‘Als er echt sprake 
is van overlast treden we daar tegen 
op. Niet alleen repressief, ook samen 
met jongerenwerk en wijkcontact-
ambtenaren. Daarbij proberen we 
zowel de jongeren als de mensen 
die overlast ervaren te bereiken. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld door de jeugd 
te verwijzen naar een plek waar ze 
kunnen rondhangen. Ook proberen 
we begrip te kweken dat jongeren nu 
eenmaal graag op straat bivakkeren. 

Dat heeft geleid tot minder meldingen 
van overlastsituaties.’

Regionaal
In regionaal verband wordt gewerkt 
met de shortlist methode. ‘Dat is een 
beproefde methode die groepen jon-
geren kwalificeert.’ Er is een onder-
verdeling in criminele, hinderlijke 
en overlastgevende jeugdgroepen. 
Criminele jeugdgroepen bezondigen 
zich in groepsverband aan crimina-
liteit. In de gemeente De Bilt heeft 
de politie één criminele jeugdgroep 
op het oog. Er zijn twee overlast-
gevende jeugdgroepen gesignaleerd, 
maar geen georganiseerde crimina-
liteit. Gerritsen noemt het project 
‘Ouder Weet’ een goede oplossing 
van overlast. Ouders van overlast ver-
oorzakende hangjongeren ontvangen 
bij een eerste en tweede melding van 
overlast een brief. Na een derde mel-
ding brengt de wijkagent in opdracht 
van de jeugdrechercheur een huisbe-
zoek aan de ouders. 

Campagnes
Er komen weer campagnes om inbra-
ken te voorkomen. ‘Ervaring leert dat 
het eerder gaat om insluipingen dan 
inbraak.’ Er bestaan ook contacten 

met bewonersverenigingen. Het aan-
tal bedrijfsinbraken is afgenomen, 
maar er zijn meer vernielingen. Ger-
ritsen moet constateren dat opsporing 
daarvan moeilijk is, maar als een 
vernieler wordt aangehouden wordt 
de schade verhaald. ‘We stimuleren 
altijd om aangifte te doen.’ In okto-
ber gaat de derde BOA (Bijzondere 

Opsporingsambtenaar) op straat aan 
de gang. Voor de gemotoriseerde her-
kenbaarheid van de BOA’s is geld in 
de begroting opgenomen. 

De gemeenteraad behandelt het Inte-
graal Veiligheidsplan 2010-2013 in 
september en het uitvoeringspro-
gramma in november.

Veiligheidsbeleid werpt vruchten af 
door Guus Geebel

Burgemeester Gerritsen gaf op 8 september een toelichting op het Integraal Veiligheidsplan 2010-2013.  
‘We hebben in de gemeente een veiligheidsbeleid waar veel politiek draagvlak voor bestaat. We hebben ook 

te maken met een aantal partners op het vlak van veiligheid, zoals jongerenwerk, politie, brandweer en 
Openbaar Ministerie. Die dragen allemaal bij aan het realiseren van wat wij voor ogen hebben op het gebied 

van veiligheid voor de gemeente De Bilt.’

Burgemeester Gerritsen: ‘De inzet van de afgelopen jaren heeft ons gebracht 
tot een veilige gemeente.’

Het contact met de parochie is tot 
stand gekomen via de Nederlandse 
arts Elly Holtrust. Zij werkte destijds 
in Malawi en had aangegeven dat de 
kliniek best wat hulp kon gebruiken. 
De parochie startte een project en 
er ontstond een bijzondere band. In 
1992 werd het project uitgebreid met 
de kliniek van zuster Margaret. Na 
een bezoek van enkele parochianen in 
2002 aan de klinieken, werd het pro-
ject uitgebreid met nog twee klinie-
ken, een basisschool en een centrum 
voor aidspreventie.

Actievoeren
Yvonne Diepstraten voert met een 
werkgroep al vijfentwintig jaar actie 
om de hulp in stand te houden. Dat 
betekent brieven schrijven, de paro-
chie enthousiast maken, geld inza-
melen en publiciteit zoeken. Met de 
komst naar Nederland van de twee 
zusters werd de droom van Yvonne 
werkelijkheid. Ernestina en Margaret, 
die nog nooit buiten hun land geweest 
waren, logeren nu twee weken in Bilt-
hoven. De zusters worden in Malawi 
vanwege hun kleding de blauwe zus-
ters genoemd. Ze zijn soms 24 uur per 
dag voor de medemens in touw, onder 
vaak zeer moeilijke omstandigheden. 
Yvonne Diepstraten was onlangs in 

Malawi. Toen ze zuster Ernestina 
ontmoette zag die er moe uit. Geen 
wonder, ze had nachtdienst gedraaid 
en vier bevallingen gedaan. Wat rust 
is de zusters daarom wel gegund. 

Programma
Maar nu de zusters hier zijn gaan ze 
natuurlijk ook wat van Nederland 
zien. Ze gaan bijvoorbeeld naar de 
Laurensschool, die het project mede 
ondersteunt. Verder bezoeken ze het 
hospice Demeter in De Bilt en de 
parochiekerk. Ze zijn al in Hoog 
Catharijne geweest en hebben een 
korte ontmoeting gehad met mon-

seigneur Eijk, de aartsbisschop van 
Utrecht. Zondag 20 september om 
10.00 uur viert de Michaelkerk in De 
Bilt de ‘doorstartzondag’. 

Een nieuw begin na de zomervakan-
tie. In de viering krijgt het project 
in Malawi een centrale plaats. Er is 
Afrikaanse muziek en er wordt hout-
snijwerk verkocht. Na afloop is er een 
gezellig samenzijn en worden foto’s 
en een film getoond van het bezoek 
aan Malawi. De film geeft een beeld 
van het dagelijks leven in het land, 
maar laat ook ontwikkelingen zien. Op  
27 september reizen de zusters terug. 

Blauwe zusters op bezoek in Nederland
door Guus Geebel

De parochie van de H.H. Michael en Laurens in De Bilt kwam vijfentwintig jaar geleden in contact 
met zuster Ernestina uit Malawi. Zij was destijds hoofd van een kliniek in het dorpje Neno. 

Er valt nu dus een jubileum te vieren en ter gelegenheid daarvan is zuster Ernestina Kamalo, 
samen met zuster Margaret Nampanga, uitgenodigd naar Nederland te komen. 

Ze arriveerden op 11 september en logeren bij Yvonne en Frank Diepstraten in Bilthoven.

Yvonne en Frank Diepstraten met hun gasten uit Malawi.

65-jarig huwelijk

Zondag 13 september hebben de heer en mevrouw Doedens-van Otterlo, 
respectievelijk 91 en 89 jaar, hun 65 jarig huwelijksjubileum gevierd met 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maandag de 14de kwam 
burgemeester Gerritsen het echtpaar feliciteren met deze blijde gebeurtenis. 
Het echtpaar woont sinds maart 2008 in Woon, Zorg en Dienstencentrum 
Dijckstate. [MD]

Schoonmaakactie

De volgende mogelijkheid om gehoorapparaten schoon te laten maken is op 
maandag 9 november van 10.00 tot 11.00 uur weer in Dijckstate. 

Maandag 14 september hebben vijf mensen gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid om hun gehoorapparaat schoon te laten maken in de cursusruimte 
in Dijckstate door firma Schoonenberg Hoorcomfort uit De Bilt. Julique 
Vos, op de foto bezig met het gehoorapparaat van mevrouw Vos, vertelt 
dat er de voorgaande keren door meer mensen gebruik werd gemaakt van 
deze service die georganiseerd wordt door SWO Maartensdijk. Er waren 
nu zowel mensen uit Dijckstate als ook mensen die elders in Maartensdijk 
wonen. Mevrouw Vos is zeer tevreden. ‘Eerst ging ik met de regiotaxi naar 
De Bilt. Het schoonmaken duurt 10 minuten en dan moest ik vaak nog een 
uur wachten tot de taxi weer kwam, dat was vervelend. Daarna werd ik 
een tijd gereden door mijn dochter, maar dat moest maar net passen in haar 
agenda. Nu kan ik het weer zelf regelen’. [MD]
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Bikeshop-Loosdrecht

Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Riblappen 

Hacheevlees

Schouder-
karbonade

1 Kg. 7.98

1 Kg. 8.98

1 Kg. 5.98

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

CAMEMBERT 
LIGUEIL 

per
stuk 2.98500

gram 4.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 september
t/m woensdag 23 september

DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 
maar

Nergens deze kwaliteit 

voor zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.70

(minimaal 10 soorten)

ALLEEN OP DONDERDAG!

Varkenshaas
op = op! 1 Kg. 12.98

WOENSDAG

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

3x 100
gram 2.98

VLEESWAREN-TRIO

EXTRA VOORDEEL

Eigengemaakte schouderham
Gebraden gehakt
Boterhamworst

5 gegrilde 
kippenbouten          4.98

Rundergehaktstaven
Rundervinken
Slavinken 

6 halen / 5 betalen!

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

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Spinazie ................2 x 300 gram 0,99

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

Handappels ................ 2 kilo 1,49

Prei ............................. kilo 0,69

Perssinaasappels Pluksla
3 voor

Hollandse De allerbeste Verse

Donderdag = Piekendag

Mooie Hollandse

Delbarefestival

3 voor
0,99

Landwaart Groente en Fruit

Komkommers

Penne-Pasta met pesto en kip .................. 100 gram 0,99
Witlof ham-kaasschotel .......................... 100 gram 0,89
Kip-roerbak met rijst of geb. aardappels ... 100 gram 0,99

Vers van de Traiteur
Hollandse

Vers gewassen

2 kilo zak 150 gram1,99
zak 150 gram 0,99

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

Alleen ma-di-woe    Vers gesneden Andijvie .......... 400 gram 0,69



 De Vierklank 5 16 september 2009

De Ridderhof zelf verhuurt geen 
woningen. Op het park staan 112 
recreatiewoningen. Al deze woningen 
zijn in eigendom van de recreanten. 
Het park is ongeveer 4 hectare groot. 
Sinds 1950 wordt het terrein als bun-
galowpark geëxploiteerd. De wonin-
gen liggen aan verschillende lanen 
en grasvelden en variëren in grootte 
en indeling. Het park heeft een jeu de 
boulesbaan en een tafeltennistafel. De 
huidige bewoners huren de grond van 
de Ridderhof en hebben daar eigen 
huisjes op staan in een bijna idylli-
sche omgeving. 

Overgang
Onlangs is het bungalowpark in ande-
re handen overgegaan. De nieuwe 
eigenaar heeft de huren opgezegd en 
geprobeerd wordt de huidige bewo-
ners weg te krijgen. Wanneer deze 
niet zelf hun huidige vakantiewoning 
afbreken wordt hen de rekening voor 
de sloopkosten gepresenteerd. Uit 
veel blijkt, dat de nieuwe eigenaar 
een beleid voert ‘van dikhout zaagt 
men planken’. Betrokkenen bezigen 
omschrijvingen als zou de eigenaar 
met niets of niemand rekening hou-
den en alles wordt gedaan wat het 
beste uitkomt voor de eigen doelstel-
lingen. 

Gemeente
Het gaat hier om een privaatrechtelij-
ke kwestie. De taak van de gemeente 
hierin is het controleren of de ont-
wikkelingen passen in het bestaande 
bestemmingsplan en of de benodig-
de vergunningen zijn verkregen. De 
inspecteurs van de afdeling Vergun-
ningen en Toezicht zien daarop toe. 
Wethouder Arie-Jan Ditewig heeft 
Vergunningen en Toezicht in zijn por-
tefeuille. De gemeente heeft de eige-
naar schriftelijk meegedeeld dat het 
kappen van bomen zonder vergun-
ning verboden is en dat het zonder 
vergunning slopen van de recreatie-
woningen op het terrein zal leiden tot 
het opleggen van een dwangsom en/
of strafrechtelijk optreden. Volgens 
de voorzitter van de bewonersver-

eniging, Maarten van Aken waren en 
zijn er inmiddels allerlei werkzaam-
heden verricht. Het zou gaan om het 
storten van zand en het afgraven van 
grond uit de tuin grenzend aan de 
dienstwoning.
 
Bestemmingsplan
De eigenaar is medegedeeld dat, con-
form het vigerend bestemmingsplan, 
de op dat moment gaande werkzaam-
heden niet zonder vergunning zijn 
toegestaan. Het werk werd daarom 
met onmiddellijke ingang stilgelegd. 
Tevens werd een dwangsom aange-
zegd indien werkzaamheden zouden 
plaatsvinden zonder de daarvoor 
vereiste vergunningen. De eigenaar 
zegde daarop zijn medewerking toe 

en verklaarde zo spoedig mogelijk 
een vergunning aan te vragen. De 
gemeente heeft de eigenaar verzocht 
een integraal plan te maken voor 
het terrein, inclusief een ecologisch 
onderzoek, zodat het plan beter 
getoetst kan worden. De eigenaar gaf 
aan er niet van gediend te zijn dat 
bewoners van De Ridderhof zonder 
toestemming het terrein rondom de 
dienstwoning zouden betreden.

Ridderlaan
Aangezien deze niet vooraf aange-
vraagde activiteiten zich direct langs 
de Ridderlaan afspelen en de nieuwe 
eigenaar zich al eens heeft laten ont-
vallen dat het park een compleet 
nieuwe ingang aan de Ridderlaan zal 
krijgen lijkt het belangrijk aanpalende 
eigenaren en mede-eigenaren van de 
Ridderlaan bij deze turbulente ont-
wikkelingen te betrekken. Eén van 
die belanghebbende is het landgoed 
Eyckenstein. Woordvoerder Otto van 
Boetzelaer: ‘Wij zijn zeer alert op 
deze ongewenste ontwikkelingen, nu 
blijkt dat de nieuwe eigenaar veel 
overhoop haalt. Wij laten onderzoe-
ken hoe de eigendomsverhoudingen 
op de Ridderlaan liggen. Ook laten 

wij nagaan of er juridische mogelijk-
heden zijn om iets te doen tegen sterk 
toenemend verkeer op een gezamen-
lijke weg i.v.m. het mogelijk afsluiten 
van de ingang aan de Koudelaan en 
een toename van het (veel en zwaar) 
bouwverkeer. Daarnaast zullen er in 
het aanliggende bosgebied dassen en 
boommarters voorkomen. Wij onder-
zoeken of er (on-)mogelijkheden zijn 
om de natuur in deze omgeving te 
beschermen. Deze mag niet verstoord 
worden.’

Eigenaar
Wij zochten natuurlijk ook contact 
met de eigenaar; in dit geval met Cor 
Abels, woonachtig in Ede. Hij begint 
met een stukje voorgeschiedenis: ‘De 
vorige eigenaar, de heer Kruiswijk 
heeft het park te koop aangeboden 
via een makelaar. Een groep van 5 
investeerders heeft het park gekocht; 
dus geen Topparken BV, maar vijf 
particuliere investeerders. Het park 
gaat nu binnenkort Residence De 
Ridderhof heten. Kruiswijk had een 
exploitatie BV, die ik heb gekocht; 
d.w.z. ik huur en verhuur het park. 
Op advies van en in overleg met de 
Recron (Vereniging van Recreatie-
ondernemers Nederland; streeft naar 
een zo optimaal mogelijk onderne-
mersklimaat in de recreatiebranche en 
behartigt de collectieve en individu-

ele belangen van de leden), waar wij 
bij aangesloten zijn, hebben wij een 
herstructureringsplan opgezet voor 
De Ridderhof. Onderdeel daarvan is 
het op termijn (anderhalf jaar) opzeg-
gen van alle huurcontracten. Daar 
zijn gewoon afgesproken spelregels 
voor. Omdat het hier allemaal eigen-
dommen van huurders op gehuurde 
grond betreft, moet je ook voor al die 
bungalows, net zo als je bouwvergun-
ningen nodig hebt, ook sloopvergun-
ningen gaan regelen. Dit alles is aan 
de huurders aangekondigd en moet 
uiterlijk 1 december 2010 geëffectu-
eerd zijn’. 

Waar ging het mis?
Abels vervolgt: ‘Wij hebben een 
fout gemaakt, door geen kapvergun-
ning aan te vragen voor bomen en 
struiken rondom de dienstwoning. 
Dat betreft dus geen huisjes van de 
huurders maar de op het park aan-
wezige dienstwoning. We wilden de 
tuin veranderen en hebben ons niet 
gerealiseerd, dat daarvoor allerlei 

vergunningen (kappen) en verplich-
tingen (herplant) nodig zijn. Tegen 
de inzet van zwaar materiaal en het 
ontbreken van kapvergunningen is 
bezwaar aangetekend en dat heeft 
geleid tot het tijdelijk stopzetten van 
de werkzaamheden en het aanvragen 
van de benodigde vergunningen. Wij 
betreuren het bijzonder, dat dit bijna 
escaleerde (politie-inzet) omdat wij 
de veroorzaker bleken te zijn door 
het niet aanvragen van de vereiste 
vergunningen. Wij hebben daar onze 
excuses voor aangeboden. We hebben 
de verdere uitvoering opgeschort in 
afwachting van de benodigde ver-
gunningen, waar we geen problemen 
meer bij verwachten’. 

Op dit moment is er dus weer even de 
voor het park kenmerkende stilte en 
rust en kan er weer genoten worden 
van de zingende vogels en spelende 
eekhoorns. Het is de wens van Abels, 
dat deze stilte straks slechts nog maar 
incidenteel zal (moeten) worden ver-
stoord.

Ridderhof en de onrust
door Henk van de Bunt

Bungalowpark De Ridderhof ligt midden in de bossen van de Lage Vuursche in het centrum van de driehoek 
gevormd door Hilversum, Soest en Bilthoven. Het park ligt op loopafstand van het dorp Lage Vuursche, 

bekend van kasteel Drakensteyn en midden in de Vuursche bossen op Bilts grondgebied. Door deze unieke 
ligging kenmerkt het park zich door stilte, rust, zingende vogels en spelende eekhoorns. Deze kenmerkende 

stilte is door recente ontwikkelingen meer dan wreed verstoord.

De (huidige) ingang aan de Koudelaan in Lage Vuursche wordt minimaal 
gebruikt.

De hoofdingang (slagboom) is aan de Ridderlaan en zal ook aan de Ridder-
laan blijven. De Koudelaan zal mogelijk iets ontlast worden en blijven. Het 
kleine hekje blijft vooralsnog aan de Koudelaan 

Cor Abels: ‘Wij hebben een fout gemaakt, door geen kapvergunning aan te 
vragen voor bomen en struiken rondom de dienstwoning. We wilden de tuin 
veranderen en hebben ons niet gerealiseerd, dat daarvoor allerlei vergunnin-
gen en verplichtingen nodig zijn.

Gemeente laat 
burgerpeiling uitvoeren

Vanaf 21 september stuurt de gemeente De Bilt via een onafhankelijk 
onderzoeksbureau aan 2.000 inwoners een enquêteformulier. De vragen in 
de enquête hebben betrekking op de gemeente en de gemeentelijke organi-
satie. De resultaten zijn aan het eind van dit jaar bekend. 
In 2005 en 2007 werd een vergelijkbaar onderzoek gehouden. Om de resul-
taten van nu daarmee te kunnen vergelijken, sluit de vraagstelling aan bij de 
vorige onderzoeken. Daardoor zijn trends te signaleren en is na te gaan of 
maatregelen die de gemeente heeft genomen effect hebben gehad. Net als 
in 2005 en 2007 wordt per kern een representatieve steekproef getrokken 
om ook per kern resultaten weer te kunnen geven. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door BMC Onderzoek, een onafhankelijk 
onderzoeks- en adviesbureau. De namen van de deelnemers aan de enquête 
zijn alleen bij BMC Onderzoek bekend en de antwoorden worden anoniem 
verwerkt. Het adviesbureau heeft veel ervaring met inwonersenquêtes bij 
andere gemeenten. Het kan daardoor de uitkomsten van het onderzoek in 
De Bilt ook vergelijken met andere gemeenten. (GG)

Stand van zaken Larenstein
Wethouder Ditewig deelt op 8 september mee dat voor het noordelijk 
deel van Larenstein aan de volgende bedrijven bouwvergunningen zijn 
verleend: Triple Audio, Th. J. van Doorn Holding BV, A-quadraat en het 
Bedrijfsverzamelgebouw. Triple Audio is al begonnen met bouwen, Van 
Doorn begint één dezer dagen, A-quadraat binnen enkele weken en het 
Bedrijfsverzamelgebouw volgt enkele maanden later. Wat betreft het zui-
delijk gedeelde vinden afrondende gesprekken over de concrete invulling 
plaats met bedrijven die zich daar willen vestigen. Op 15 oktober bespreekt 
de raadscommissie in de Mathildezaal van het gemeentehuis de uitkomst 
van nadere onderzoeken van het Bureau Tauw over de bunker. Vooraf daar-
aan vindt een rondetafelgesprek plaats met bewoners en belanghebbenden. 
‘De commissie zal dan aangeven welke kant ze opwil. Overigens loopt de 
invulling van Larenstein goed en gaat het na vijftien jaar dan toch gestalte 
krijgen’, aldus de wethouder. [GG]
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Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

WIJ ZIJN ER NU HELEMAAL 
KLAAR VOOR!!!

LET OP DE BIJ BIJGEVOEGDE 
FLYER VOOR LEUKE 

AANBIEDINGEN

BIJ BESTEDING VANAF
€ 50,- AAN DAMES MODE 

EEN OPVOUWBARE PARAPLU 

KADO OP=OP

NAJAARS-
COLLECTIE 2009

AMIKO-ZORG, particuliere zorgverlening aan PGB-houders.
Heeft u persoonlijke verzorging of verpleging nodig en ontvangt 
u hiervoor een Persoonsgebonden Budget? Jeanne de Mik 
van AMIKO-ZORG heeft ruime ervaring in de verzorging en 
verpleging van ouderen en terminale zorgverlening. Gewenste 
dagen en uren in onderling overleg.

Voor verdere informatie:
tel. 030-220 20 70
E-mail: familiedemik@versatel.nl  

Veldhuizen Wagenbouw is fabrikant van aanhangwagens en opleggers met name voor de 
toepassing met BE-rijbewijs. Wij zijn op zoek naar:

Werkzaamheden o.a.:
- klanten ontvangen/rondleiden
- offertes en orders maken
- verkopen (gebruikte) combinaties
- tenaamstellen voertuigen
- afl everen combinaties
- begeleiden en opstarten export
-  inschrijven, opbouwen en
 bemannen beurzen

Heeft u interesse?
Bel, schrijf of kom even langs.

Veldhuizen Wagenbouw
Kon. Wilhelminaweg 259
3737 BA  GROENEKAN
Tel.: 0346-259600
Contactpersoon: Pieter Veldhuizen

www.veldhuizen.eu

Verkoper binnendienst

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

Herfstactie
Knippen +

kleurspoeling
10% korting  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

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

kopieerpapier pinrollen kassarollen

tonercartridges drumkits inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ESP, RAD/CD,
REGENS, TREKH, 73.000 KM ..............................................................................................  '05 € 12.950,-

PEUGEOT
206 XS 1.6 16V, ZWART MET, CLIMATE C, LMV, RAD/CD, ABS, 147.000 KM  ......................  '02 € 5.750,-
206 CC 1.6 16V, ZWART MET, ROOD/ZWART LEDER, ER, CV, SB, RAD/CD, LMV,
KOPLAMP SPROEIERS, CLIMATE C, RAD/CD, ABS, MLV, 115.000 KM ...............................  '02 € 9.750,-
206 CC 1.6 16V, ZLIV GRIJS MET, CLIMATE C, LEDEREN INT, ER, CV, SB, LMV, MLV,
RAD/CD, ABS, 84.000 KM ....................................................................................................  '02 € 10.750,-
207 1.4 16V PACK, BEIGE/GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, RAD/CD, ESP, 
AIRBAGS, LMV, 43.000 KM ..................................................................................................  '06 € 11.250,-
307 CC 2.0 16V, ZILVERGRIJS, LEDER INT, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, MLV,
CRUISE C, PARKEERS, RAD/CD, 101.000 KM .....................................................................  '06 € 17.500,-
307 2.0 HDI 5DRS, GRIJS MET, RAD/CD, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, 
CRUISE C, 150.000 KM ........................................................................................................  '04 € 6.750,- 
407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C, ABS, RAD/CD/TEL, 
PARKEERS, CLIMATE C, LMV, AIRB, REGENS, 175.000 KM ...............................................  '05 € 10.950,-
607 2.2 16V AUT, `03, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV, CLIMATE C,
CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000 KM ....................................  '03 € 12.950,-
BOXER 2.0 HDI, GEEL, SB, ER, CV, BTW AUTO, 125.000 KM  ...........................................  '03 € 5.950,- 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 2.0 HDIF AUT BREAK, ZWART, CLIMATE C, ER, CV, SB, CRUISE C, LMV,
MLV, RAD/CD/NAV, ABS, PARKEERS, REGENS, ESP, 15.000 KM .......................................  '08 € 34.500,-
CITROËN C2 1.4 VTR, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, 13.700 KM ................  '06 € 9.750,- 
CITROËN BERLINGO, SB, ROOD, 85.000 KM, ....................................................................  '02 € 3.950,-
CITROËN C4 1.6 16V COUPE, 06, ROOD MET, 85.000 KM, CLIMA, CRUISE, LMV, ABS ....   € 10.950,-
CITROËN C8 2.2 16V LPG G3, D GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, 2X SCHUIFD, 
LMV, PARKEERS, REGENS, RAD/CD, TREKH, 200.000 KM ................................................  '04 € 13.950,-
RENAULT MEGANE 1.6 16V RXE BREAK, D BLAUW MET, ER, CV, SB, AIRCO, ESP, 
AIRBAGS, 137.000 KM..........................................................................................................  '99 € 3.750,-
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI GRAND TOUR, GRIJS MET, ER, CV, SB, CLIMATE C,
CRUISE C, LMV, HALF LEDER, RAD/CD, ABS, 211.000 KM.................................................  '03 € 5.950,-
FIAT SCUDO MPV 9 PERS, GRIJS, CLIMA, CRUISE, ABS, SCHUIFD,
70.000 KM (BTW AUTO) .......................................................................................................  '07 € 27.750,-

BUDGET CARS
CITROËN XANTIA 2.0 16V, ZILV GRIJS, AIRCO, ER, CV, SB, 196.000 KM ..........................  '99 € 2.250,-

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

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



Om het vak te leren heeft Wim 
gewerkt bij erkende lijstenmakers, 
meegelopen in fabrieken in Hilver-
sum en Berg Ambacht en daarnaast 
werkte hij op de zaterdag vanuit zijn 
schuurtje van twee bij twee achter 
zijn huis. Vervolgens heeft hij in 
Leerdam negen jaar zijn eigen Kunst-
handel -Lijstenmakerij gehad. Sinds 
twee jaar werkt hij vanuit zijn eigen 
nieuw gebouwde atelier achter zijn 
huis aan de Emmalaan in Maartens-
dijk. Uitsluitend op afspraak, om er 
zo zeker van te zijn dat elke klant 
voldoende tijd en aandacht krijgt. 
Zijn motto luidt: een hoge kwaliteit, 
veel service en bijblijven op het vak-
gebied. Voor het opnieuw inlijsten 
van oudere en antieke kunstwerken 
werkt hij samen met kunstschilder en 
restaurateur Gien Brouwer. Daarnaast 

houdt Wim zich ook bezig met schil-
derijverlichting, die hij desgewenst 
thuis bij de klant demonstreert en 
aanbrengt. 

Adviseren
Adviseren is een belangrijk onderdeel 
van zijn werk. ‘Toen ik net begon was 
bordeauxrood een populaire kleur. 
Een trend was het, alles wilde men 
in die kleur, bloempotten, gordijnen 
maar ook lijsten. Maar een lijst moet 
bij het schilderij passen en eigenlijk 
tijdloos zijn. In het begin vond ik het 
moeilijk om mijn mening te geven, nu 
zeg ik het als iets eigenlijk niet kan. 
Natuurlijk bepaalt de klant uiteinde-
lijk zelf wat hij wil maar ik probeer 
hem daarin wel te begeleiden. Een 
kunstwerk krijgt echt een betere uit-
straling door een goed gekozen lijst. 
Een goed gekozen lijst kun je wat mij 
betreft beschouwen als een meubel-
stuk’. Vol vuur vertelt Wim over het 
vak. Met zijn zaak in Leerdam is hij 
twee jaar geleden gestopt. ‘Ik heb er 
veel geleerd, heb regelmatig kunst-
exposities georganiseerd, waardoor 
ik ook met Gien Brouwer in contact 
kwam. Het was een goede tijd maar 
een zaak met vaste openingstijden. 
Als eenmanszaak ben je dan wel 
beperkt en kon ik niet altijd elke klant 
die individuele aandacht geven die 
ik nodig achtte. Nu werk ik vanuit 
mijn eigen atelier en uitsluitend op 
afspraak. Dat kan zowel overdag als 
’s avonds zijn, in mijn atelier of zelfs 
bij de klant thuis. Een afspraak is 

vrijblijvend, ik laat de mogelijkheden 
zien en er zijn geen verplichtingen 
aan verbonden’. 

Inlijsten
In zijn atelier heeft hij veel lijsten 
op voorraad. ‘Wat ik kan doe ik zelf 
maar wat ik niet kan besteed ik uit. 
Je krijgt tenslotte wel iets in handen 
wat een bepaalde waarde heeft voor 
de klant, in geld of emotioneel en wat 
vaak uniek is. Het assortiment lijsten 
loopt van staaflijsten tot handver-
gulde en handgekleurde lijsten al dan 
niet voorzien van ornamenten. Zelf 
maakt hij een lijst passend en indien 
gewenst op de juiste kleur, al dan niet 
voorzien van het erbij gekozen glas. 
Hij laat vervolgens de soorten glas 
zien, waarbij duidelijke verschillen 
te zien zijn. Museumglas overtreft de 
andere soorten. Het reflecteert niet, 
vervormd niet en is helder. Daarbij 
zit er ook nog een speciale coating op 
die UV stralen voor 97 procent filte-
ren. ‘Een lijst met bladgoud of zilver, 
slagmetaal of ornamenten kan ik wel 
leveren maar dat besteed ik uit. Hier-
voor werk ik samen met een atelier 
waar mensen werken die deze tech-
nieken tot in de finesses beheersen’. 

Passepartout
Een passe-partout, de vaak licht 
gekleurde lijst van karton over een 
kunstwerk, werd oorspronkelijk 
gebruikt om te voorkomen dat het 
kunstwerk tegen het glas kwam. 
Tegenwoordig wordt het vooral 

gebruikt om diepte te verkrijgen. De 
kant aan de kunstwerk-zijde wordt 
schuin afgesneden. ‘Daarna kleur ik, 
indien gewenst, die rand van het 
zuurvrije karton in elke mogelijke 
kleur om extra nuance aan te brengen. 
De lijst en de passepartout moeten er 
samen voor zorgen dat de aandacht 
naar het werk wordt getrokken’. 
Zuurvrij papier voorkomt, zo vertelt 
hij, dat het snel verkleurt of zoals bij 
oude foto’s en boeken waarbij het 
papier geel/bruin wordt. Vaak is de 
onderrand van een passe-partout bre-
der dan de bovenrand. ‘Een geheel in 
het midden geplaatst kunstwerk oogt 
vaak wat saai, dat voorkomt men dus 
door het uit het midden te halen’. 

Restauratie
Gien Brouwer is kunstschilder en 
heeft zich later gespecialiseerd in res-
tauratiewerk. Hij maakt kunstwerken 
schoon, verwijdert oude en vergeelde 
vernislagen en brengt nieuwe lagen 
aan, hij repareert beschadigingen en 
bedoekt soms ook oude kunstwerken. 
‘Het bedoeken van een kunstwerk is 
een tijdrovend werk. Het originele 
doek is dan in een te slechte staat om 
de verf nog vast te houden. Door er 
een nieuw doek achter te maken kan 
het kunstwerk weer een tijd mee’, 
vertelt Gien. Net als Wim maakt hij 
vooraf afspraken met de klant over 
de kosten. ‘Anders dan bij bijvoor-
beeld een verbouwing werken wij 
met vooraf afgesproken bedragen. 
De klant weet wat hij kwijt is. Welis-

waar blijft het moeilijk om een goede 
schatting te doen en soms vergt het 
veel meer werk dan we vooraf inge-
schat hebben. Dat gebeurt vaker dan 
dat we het te ruim ingeschat hebben’. 
Naast het restaureren van kunstwer-
ken restaureert Gien ook lijsten.

Schilderijverlichting
Sinds kort richt Wim de Waal zich 
ook op schilderijverlichting. ‘Via de 
website www.schilderijverlichting.nl 
informeert en verkoopt hij het alumi-
nium Cliprail 2 Hang & Light ophang-
systeem. ‘Dit is het eerste ophangsy-
steem voorzien van gebruiksvriende-
lijke en eenvoudig verplaatsbare spots 
met LED lampjes in een warme kleur 
. Schilderijverlichting en ophangsy-
steem in één. Deze verlichting is 
toepasbaar als kunstverlichting om 
bijvoorbeeld zeefdrukken, aquarel-
len, etsen en prenten op te hangen en 
te verlichten. We leveren aan bedrij-
ven en instellingen maar ook aan 
particulieren. Onlangs hebben we 
het Majoor Bosschardt Museum in 
Amsterdam voorzien van dit ophang- 
en verlichtingssysteem dat behalve 
mooi ook een alleszins redelijke prijs/
kwaliteit verhouding heeft.

Informatie
Wim de Waal en Gien Brouwer wer-
ken beide op afspraak en zijn telefo-
nisch te bereiken op telefoonnummer 
0346 214997 (Wim) en 0347 - 320815 
(Gien) of via de mail dewaallijsten@
solcon.nl
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Wim de Waal Lijstenmaker
‘Een kunstwerk krijgt een betere uitstraling door een goed gekozen lijst’

door Marijke Drieenhuizen

Sinds 1991 werkt Wim de Waal als lijstenmaker. Vol passie vertelt hij over dit ambachtelijk beroep, 
waarbij hij zowel particuliere als zakelijke klanten adviseert bij het kiezen van de juiste lijst en deze 

vervolgens, in de meeste gevallen, zelf maakt. Een goed gekozen lijst en eventueel een passepartout zorgen 
ervoor dat werken als zeefdrukken, aquarellen, etsen, prenten, maar ook foto’s, diploma’s 

en borduurwerken nog beter tot hun recht komen.

Wim de Waal (links) en Gien Brouwer werken beide op afspraak waardoor er 
tijd en aandacht is voor elke klant.

Sinds twee jaar werkt de Waal vanuit 
zijn eigen nieuw gebouwde atelier  
achter zijn huis aan de Emmalaan in 
Maartensdijk.

Jaarlijks wordt een aantal vaste acti-
viteiten gehouden: Nieuwjaarsborrel, 
Pasen, Koninginnedag, Weilandfeest, 
Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst-
mis. Daarnaast organiseert zij voor 
de oudere bewoners en voor de jeugd 
in het dorp regelmatig sociale acti-
viteiten.
Er is tevens een duidelijk aanspreek-
punt waar bewoners aan kunnen klop-
pen voor individuele ondersteuning. 
Hier wordt door het jaar regelmatig 
gebruik van gemaakt door in het 
bijzonder de oudere bewoners. Deze 
ondersteuning bestaat uit het invullen 
van formulieren tot het regelen van 
vervoer en hulp bij kleine klusjes. 
Door deze activiteiten ontstaat er 
een grotere sociale binding tussen de 
bewoners en een grotere betrokken-
heid met wat er in het dorp gebeurt.

Troubadour
De Stichting heeft ook in de maan-
den september en oktober enkele 
gezellige activiteiten in petto. Zo 

is vanaf 2 september jongstleden 
ieder woensdag de bibliotheek in 
het dorpshuis ‘de Furs’ geopend van 
18.45 uur tot 19.30 uur. De collectie 
is weer uitgebreid met nieuwe en 
andere boeken. Hierdoor is de keu-
zemogelijkheid behoorlijk vergroot. 
Voor een kleine bijdrage kan men 
hier het favoriete boek lenen en er 
is ook nog een lekker kopje koffie 
of thee. Verder was er 10 september 
weer een seniorenmiddag georgani-
seerd van 14.30 tot 16.00 uur met 
een heuse troubadour. Begeleid door 
zijn accordeon vervulde Peter Bruijs 
weer vele muzikale wensen; van ‘Ja 
zuster nee zuster’ tot alle zeemans-
liederen. 

Schoon gezang
Op 1 oktober zal er weer een seni-
orenmiddag georganiseerd worden. 
Op deze donderdag zal het Goois 
Ouderenkoor te gast zijn met mooie 
liederen. Dit koor heeft 40 leden uit 
Hilversum en omstreken en komt nu 

al enkele jaren naar Lage Vuursche 
om hun liederen voor ons te zingen. 
Op deze donderdag is men van 14.30 
tot 16.00 uur van harte welkom om 
voor de kleine bijdrage van 2 euro 
getuige te zijn van dit schone gezang. 
In de pauze krijgt u een lekker kopje 
koffie of glas thee, met iets lekkers.

Balletjes
Op vrijdag 18 september zullen er 
in ‘de Furs’ weer balletjes rollen van 
de bingo! Er zullen zoals altijd 10 
ronden gespeeld worden waar u voor 
€ 8,- per kaart aan mee kunt spelen. 
Het prijzenpakket is weer grandi-
oos, voor iedereen is er wat leuks 
te winnen, van keukengerij, lekkere 
geurtjes, leuke hebbedingetjes, tot 
de grote hoofdprijs. U bent welkom 
vanaf 19.30 uur, de bingo begint om 
20.00 uur.

Reactie
Op deze manier heeft de Stichting 
geprobeerd wat gevarieerde activi-

teiten neer te zetten. Graag ontvangt 
zij respons. Dat kan bijvoorbeeld via 
de website van De Stichting Wel-
zijn Bewoners Lage Vuursche, waar 
alle informatie over de organisatie 
en haar activiteiten te vinden is. U 
kan daar een reactie geven op een 
recent georganiseerde activiteit of 
een idee voor een nieuwe activiteit 
achterlaten. Wanneer men nog ideeën 
heeft of wilt helpen bij het verzin-

nen en of uitvoeren van activiteiten 
in de Lage Vuursche kan contact 
worden opgenomen met het bestuur 
van de Stichting Welzijn Bewoners 
Lage Vuursche via de website www.
welzijnlagevuursche.nl of via Hans 
Geurtsen (voorzitter SWBLV) tel. 
035-6669647. De Stichting ontvangt 
bij voorbeeld graag tips voor een 
betaalbare muzikale ondersteuning 
bij de intocht van Sint Nicolaas.

Gezelligheid in de Lage Vuursche
door Henk van de Bunt

De Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche heeft als doelstelling het welzijn van de bewoners van Lage 
Vuursche te bevorderen. Dit doet zij door het organiseren van allerlei sociale activiteiten voor en het aan-

bieden van ondersteunende diensten aan haar ingezetenen.

V.l.n.r. Sander Koop, Ronald van de Berg, Hans Geurtsen en Marcel Schün 
zijn allemaal actief en betrokken bij de Stichting Welzijn Bewoners Lage 
Vuursche.



Deze week is de Week 
van de Vooruitgang. In 
dat kader is er komende 
zaterdag 19 september 
een actie om meer samen 
een auto te delen in De 
Bilt en Bilthoven. Van 11 
tot 16 uur staan op de 
Kwinkelier in Bilthoven 

twee deelauto’s, waar 
door plaatselijke deelne-
mers informatie gegeven 
wordt over dit initiatief. 
Ook in Maartensdijk 
behoort autodelen in de 
toekomst tot de moge-
lijkheden. Woont u in 
Maartensdijk en heeft u 

belangstelling? Kijk dan 
op de ondergenoemde 
website of bel met de 
contactpersoon.

Autodelen betekent min-
der parkeerplaatsen en 
meer groen en speelge-
legenheid. En minder 
auto’s is goed voor het 
milieu. In De Bilt en 
Bilthoven is Wheels4all 
actief, met 35 deelnemers 
en vier deelauto’s.  Een 
auto in De Bilt, op de 
Prof. Tinbergenlaan. En 
drie auto’s  in Bilthoven, 
op de Prins Hendriklaan, 
op de Bosuillaan (nabij 
centrum II) en op de Wal-
nootlaan in De Leyen. 
Ook in Zeist, Houten, 
Bunnik en Odijk staan 
deelauto’s. Wheels4all is 
een landelijke coöpera-
tieve vereniging die zelf 
de auto’s in eigendom 
houdt, maar haar leden er 
van gebruik laat maken. 
In plaats van de aanschaf- 
en onderhoudskosten, 
betalen gebruikers alleen 
voor wat ze werkelijk rij-
den in kilometers en tijd. 
Het lidmaatschap kost € 
5,- of € 10,- per maand. 
Deelnemers kunnen via 
internet of telefonisch 
bij Wheels4all een auto 
reserveren.
Op 19 september kunt 
u de auto’s bekijken. U 
kunt de beheerders vra-
gen stellen over hoe de 
buurtauto bij Wheels4all 
werkt. Nieuwe deelne-
mers in zowel De Bilt als 
Bilthoven zijn welkom. 
Meer informatie op www.
wheels4all.nl of bij de 
plaatselijke contactper-
soon Peter Leermakers, 
telefoon 030-2250628 

Negende kunstmarkt in De Bilt
Tegelijk met Open Monumentendag werd op 12 
september in het oude dorp De Bilt voor de negende 
maal de kunstmarkt gehouden. De markt werd 
geopend door wethouder Herman Mittendorff. Meer 
dan 130 kunstenaars op velerlei gebied waren 
aanwezig om hun werk te laten zien en te verko-
pen. Er was een fototentoonstelling, muziek, dans, 
straattheater, een modeshow en in een tuin stonden 
beelden opgesteld. Door het fraaie weer waren ook 
de terrassen goed bezet. [GG]

Bezoekers kijken wat verbaasd naar het straattheater.

Actie autodelen in Bilthoven 

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

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

Aardbeien 
tompouce

4 voor
€ 5,-

Zondag 20 september 2009

Ruigenhoeksedijk 21 - Groenekan - Tel: 0346 - 212412 - www.ffvisscher.nl

Fitness
Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Bekkentherapie
Groepslessen
Sauna

BEWEGEN
=

LEVEN

Open dag
09.00 uur Start open dag
09.30 uur Groepsles Demo's
 (Kick & Fun - Spinning - Pilates - Zumba - Kickbox)
13.00 uur Clinic & Open Training American Football
14.30 uur Warming Up Visscher Fitrun
15.00 uur Start Visscher Fitrun 5 km
16.00 uur Borrel

Actie: Word lid op de open dag en sport 1 maand gratis!

 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.

Alstroemeria bos 3,95

Exotentulpen in tasje 5,95

Grote tulpentas
  met 50 bollen 14,95
Bakje deco vruchten  2,50

bel gerust voor  vrijblijvend advies, of een offerte !!
Dillenburg 6  •  3738 VN Maartensdijk  •  06-22369773  •  info@dewerkverzetter.nl  •  www.dewerkverzetter.nl

Als u voor een robuuste aanpak kiest ben u bij ons aan het juiste adres voor o.a.:
Beschoeiing - Damwand - Bestrating - Sierbestrating - Tuinaanleg - Etc.



‘Het is nog steeds een veel gespeeld 
stuk dat leuk is om naar te kijken,’ 
zegt artistiek leider Timon Blok. 
‘Bovendien is De Revisor actueel, 
zeker in deze tijd. Je zou bijna zeg-
gen dat de kredietcrisis een geschenk 
uit de hemel is. Dit stuk speelt in de 
wereld van de corrupte bestuurscul-
tuur maar wij ensceneren het in de 
wereld van het grote geld. Je hebt het 
dan over hebzucht, de grenzen van 
wat ethisch netjes is. In de Russische 
context heb je met ambtenaren te 
maken, een wereld waar nepotisme 
en eigenbelang een grote rol spelen, 
terwijl wij eerder aan vastgoedjon-
gens en bankiers zouden denken. Ook 
heel vermakelijk zijn de trucjes om 
het eigen gedrag te vergoelijken: het 
is zo afgesproken, mijn buurman doet 
het zo ook et cetera.

Startkapitaal
Om met een nieuwe productie op 
te starten, moest er eerst voldoende 
subsidiegeld binnen gehaald wor-
den. Vanaf december 2008 is een 
kleine initiatiefgroep bezig geweest 
om dit te bereiken. ‘We hebben meer 
dan tien fondsen aangeschreven,’ 
zegt penningmeester Loek Cremers, 
‘een klus waar met name Nelly van 
der Geest en Daphne de Wild, twee 
van de acteurs, zich mee bezig heb-
ben gehouden. Geen van de fondsen 
heeft tot dusver geweigerd. Tegen de 
achtergrond van een kredietcrisis en 
teruglopende inkomsten van fondsen 
een hele prestatie!’  

Onder de fondsen die een bijdrage 
leveren zijn onder meer de landelijk 

bekende Stichting Doen, het VSB-
fonds, het Prins Bernhard Cultuur-
fonds en het Oranje Fonds. Ook de 
lokaal bekende Stichting Mens en 
zijn Natuur uit De Bilt levert een 
bijdrage. Daarnaast mag de gemeente 
De Bilt niet onvermeld blijven, die de 
theaterproducties op fort Ruigenhoek 
als één van haar speerpunten ziet in 
de nota Ouverture voor Cultuur en 
daarmee een belangrijke subsidiënt 
is.

Bestuur
Inmiddels heeft Theater in ’t Groen 
een nieuw bestuur gekregen. Voorzit-
ter Alette Ducro is met veel enthousi-
asme aan haar nieuwe functie begon-
nen. ‘De toon is gezet door ‘Een 
Midzomernachtsdroom’. Naar ik heb 
gehoord hebben zowel toeschouwers 
als medewerkers met verbazing geke-
ken naar het eindproduct. Vooraf had 
niemand verwacht dat amateurs een 
productie van zo’n hoge kwaliteit 
konden neerzetten. Oud-medewer-
kers, maar ook mensen die vorige 
keer de boot hebben gemist, krijgen 
de kans dit keer mee te doen. De 
grootste uitdaging is om het predi-
caat ‘Kern-met-pit’ opnieuw waar te 
maken. Om dat te bereiken hebben 
we hulp van veel inwoners nodig. 
Iedereen is welkom om mee te doen, 
dus ik zou zeggen: meld je vooral 
aan.’

Nieuws over ‘De Revisor’ is te vin-
den op www.dorpspleingroenekan.nl. 
Hier staat onder meer een interview 
met regisseur Timon Blok over de 
nieuwe productie.

Gezocht  
Het grote succes van ‘Een Midzomer-
nachtsdroom’ was vooral te danken 
aan de bijdrage van ongeveer 125 
vrijwilligers die met veel enthousias-
me een grandioos eindproduct hebben 
neergezet. Ook nu zoekt Theater in ’t 
Groen dorpsgenoten die mee willen 
doen met dit project. Dat kan op het 
toneel  als speler, figurant, zanger 
of muzikant. Daarnaast zijn er ook 
mensen achter de schermen nodig 
en wel in alle disciplines die bij het 
theater horen (kostuums, schmink, 
belichting, geluid, decorbouw) maar 
ook voor bijkomende taken (catering, 
logistiek, pr, het aanvragen van ver-
gunningen enz.) Ervaring is niet ver-
eist, maar een gezonde portie enthou-
siasme is wel belangrijk. Uiteraard 
kun je zelf aangeven hoeveel tijd je 
wilt investeren en gedurende welke 
periode. 

Aanmelden
De auditie vindt plaats op dinsdag-
avond 29 september om 20.00 uur. 
Mensen die graag mee willen spelen 
in een dragende rol kunnen contact 
opnemen met Timon Blok (T: 0346-
212984 / 06 51604554; E: timon-
blok@telfort.nl). Ze ontvangen dan 
de opdracht voor de auditie. De repe-
tities beginnen in oktober. Heb je 
zin om een andere bijdrage aan ‘De 
Revisor’ te leveren, neem dan con-
tact op met Loek Cremers (T: 0346 
573040; E: loekcremers@xs4all.nl) 
of Brigitte Kant (T: 0346 213995; 
E: brigittekant@planet.nl). Uiteraard 
kun je vrijblijvend bellen voor nadere 
informatie.
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advertentie

Theater in ’t Groen krijgt vervolg
door Petra Cremers

Veel Groenekanners (en niet-Groenekanners) hebben vorig jaar juli genoten van Een Midzomernachtsdroom 
op Fort Ruigenhoek. Nogal wat bezoekers informeerden na afloop of er een vervolg zou komen. Het heeft 

even geduurd, maar afgelopen week kon de knoop eindelijk doorgehakt worden. In de zomer van 2010 gaat 
Theater in ’t Groen ‘De Revisor’ van Nikolai Gogol opvoeren op fort Ruigenhoek. 

Het nieuwe bestuur: Op de achtergrond (van links naar rechts) penning-
meester Loek Cremers en secretaris Winnibald Moojen. Op de voorgrond 
voorzitter Alette Ducro.

De Stichting HKZ is in 1994 opge-
richt op initiatief van patiënten- en 
consumentenorganisaties, zorgaan-
bieders en zorgverzekeraars met als 
doel om te komen tot een samenhan-
gend kwaliteitsbeleid in de zorg. De 
Stichting heeft ervoor gezorgd dat 
kwaliteit toetsbaar is geworden waar-
door voortdurend verbeteringen kun-
nen worden aangebracht. Van apothe-
ken, die het HKZ keurmerk hebben 
ontvangen kan gezegd worden dat 
zij hun zaken intern goed op orde 
hebben en dat de klant centraal staat. 
Daarnaast kunnen zij betrouwbare 
resultaten presenteren en werken ze 
voortdurend aan verbeteringen.

Trots
Apotheker Els Coyajee-Geselschap is 
trots op het feit dat in zo korte tijd het 
certificaat is behaald. ‘Vanaf het begin 
hebben we er als team naar gestreefd 
om goede zorg te leveren en werkten 
we eigenlijk al voor een groot deel 

volgens de door de Stichting gestelde 
normen. Onderdelen die getoetst wor-
den zijn onder andere de farmaceuti-
sche deskundigheid maar ook alles op 
het gebied van veiligheid en service. 
Een aantal onderdelen die beschreven 
staan zijn bijvoorbeeld: medicatiebe-
geleiding, service, de privacy van cli-
enten en van onze medewerkers, het 
terugnemen van geneesmiddelen die 
niet meer gebruikt worden, het regi-
streren van bijwerkingen, een klach-
tenregeling, advies en voorlichting 
en natuurlijk ook het thuisbezorgen 
van de geneesmiddelen. Wel hebben 
we alles nu nog beter vastgelegd. De 
laatste voorwaarden waaraan moest 
worden voldaan waren voornamelijk 
details. Zo nemen we nu bijvoorbeeld 
ook dagelijks de temperatuur op van 
de koelkast en vriezer om problemen 
voor te zijn en gaan etiketten met 
patiënteninformatie en notitiebrief-
jes niet met het huisvuil mee. Ook 
omtrent de privacy van de patiënten 

hebben we extra maatregelen getrof-
fen’. Het behalen van het HKZ cer-
tificaat is niet verplicht. ‘Toch kan ik 
me voorstellen dat zorgverzekeraars 
daar eens toch wel naar gaan kijken. 
Zelf komen ze niet langs om een 
apotheek te controleren op het uit-
voeren van hun taken, daar maken 
ze geen tijd voor vrij. Een afgegeven 
keurmerk biedt hen wel garantie dat 
een apotheek goede en controleerbare 
zorg levert’. 

Momenteel is Els Coyajee-Geselschap 
met zwangerschapsverlof. ‘Daarom 
hebben we een nieuwe apotheker aan-
genomen. Eveline Verdellen is afge-
studeerd aan de universiteit in de Far-
macie en is als apotheker alle dagen 
op het Maertensplein aanwezig’. 

Hoofddoel 
Els Coyajee-Geselschap is duidelijk 
over het hoofddoel van een apotheek. 
‘Natuurlijk bestaan we omdat onze 

basis het verstrekken van medicijnen 
is, maar ik wil dat niet ons hoofddoel 
noemen. Wij vinden het geven van 
goede voorlichting omtrent medicijn-
gebruik onze belangrijkste taak. Als 
mensen weten wat ze slikken en waar-
om ze dat doen dan zijn ze ook bereid 
om zich aan de regels te houden. Het 
therapietrouw zijn is belangrijk om 
klachten en kwalen te onderdruk-

ken of te bestrijden. Als zich daarbij 
problemen voordoen proberen wij 
die weg te nemen: als bijvoorbeeld 
het slikken moeilijk is vergruizen wij 
de pillen of als het uitzetten van de 
medicijnen een probleem is doen wij 
dat. Voor zover mogelijk controleren 
wij op het innemen van medicijnen, 
maar de klant moet uiteindelijk toch 
zelf de medicatie innemen’.

Apotheek Maertensplein HKZ-gecertificeerd
door Marijke Drieenhuizen

Apotheek Maertensplein heeft als eerste apotheek in de gemeente De Bilt het HKZ keurmerk ontvangen. 
Van de in totaal 2000 openbare apotheken in Nederland zijn zij de 653ste apotheek die voldoet aan de 

normen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het keurmerk is voor drie 
jaar afgegeven, maar elk jaar wordt onderzocht of er nog gewerkt wordt volgens de door hen gestelde eisen.

Het team van Apotheek Maertensplein is echt trots op het behalen van het 
HKZ keurmerk. V.l.n.r. bezorger Erwin van de Vegte, Simone Hegeman, 
Eveline Verdellen, Els Coyajee-Geselschap en Anke Hoetmer (Ans Verhart 
ontbreekt op deze foto),.

laatste
tuinmeubels 

nu tot
60% korting



Aanvragen om vergunning  
(artikel 41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
• Westbroek, Wolkammerweg 32, 
veranderen/vergroten woning;
Lichte bouwaanvraag
• Hollandsche Rading, Tolakkerweg 
116, plaatsen tijdelijk reclamebord;
Sloopaanvraag
• Groenekan, Groenekanseweg 151, 
verwijderen asbest;
• Groenekan, Nwe. Weteringseweg 
195, verwijderen asbest;
Aanvraag aanlegvergunning
• Groenekan, Lindenlaan, aanleg 
tijdelijke parkeervoorziening;

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

Verleende bouwvergunning 2e fase
• Hollandsche Rading, Vuurse 
Dreef 180, uitbreiden restaurant 
(9-9-2009)
Verleende sloopvergunning
• Hollandsche Rading, Vuurse 
Dreef 180, slopen schuur en toilet-
gebouw (9-9-2009)

De besluiten inclusief de bijbe-
horende stukken liggen gedurende 
zes weken na verzenddatum in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht ter inzage 
op werkdagen van 8.30 tot 12.30 
uur.

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

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
vergunning en (eventueel onthef-
fing op grond van artikel 3.6, eerste 
lid, sub c van de Wet op de Ruim-
telijke ordening) gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
U moet voor een dergelijke voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank, 
tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggen-
de stukken kunt u langskomen 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht 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 
telefoonnummer (030) 2289411. 
Voor informatie over bestem-
mingsplannen en/of een gesprek 
met een plantoetser dient u altijd 
een afspraak te maken via boven-
genoemd telefoonnummer.

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

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

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

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, wordt belangstellenden 
geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering, telefo-
nisch contact op te nemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, tele-
foon 030-2289180. Bij deze unit is 
tevens bekend waar de agenda ter 
inzage ligt.   
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

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

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

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

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

•  De Bilt: Bilthovenseweg, vanaf 14 september wordt het riool aan de Biltho-
venseweg vervangen. Dit duurt ongeveer 10 weken;

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

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

Rioolreiniging in De Bilt
Gedurende twee maanden (half augustus – half oktober) vinden reinigings- en 
inspectiewerkzaamheden plaats aan de riolering in De Bilt en een deel van 
Bilthoven. De gemeente De Bilt heeft hiervoor opdracht gegeven aan de firma 
van der Valk, die met behulp van een hogedrukwagen en een vacuümwagen het 
riool zal reinigen.

Vervangen riolering Paltzerweg
De werkzaamheden aan de Paltzerweg starten op 21 september 2009. Dan wordt 
de kruising met de Julianalaan voor twee weken afgesloten. De omleiding loopt 
via de Soestdijkseweg Noord, de Beethovenlaan en de Händellaan. 
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Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt 
en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. 

Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie 

opgenomen, waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen 

wordt vermeld. Volledige vermelding van de bekendmakingen voor de 

kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de 

website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.

Militaire oefening
Van 21 september 2009 tot en met 9 oktober 2009 vindt er een militaire 
oefening plaats in de regio. De gemeente De Bilt ligt binnen het oefenge-
bied. De oefening wordt gehouden ter voorbereiding op de uitzending naar 
Afghanistan. Er vinden voortdurend konvooi verplaatsingen plaats. Deze 
gaan allemaal over de openbare weg en onder begeleiding van de Konink-
lijke Marechaussee. Steden en dorpen worden zoveel mogelijk gemeden. 
Bij een aantal verplaatsingen is helikopter begeleiding niet uitgesloten. Er 
kan bij enkele acties ook gebruik worden gemaakt van straaljagers. Hoewel 
gebruik wordt gemaakt van het oefengebied met de openbare wegen, zul-
len de acties tijdens de oefening zich zo veel mogelijk afspelen op militaire 
oefenterreinen. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om hinder of overlast te 
voorkomen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 
de gemeente via Jan van de Scheur, tel. 030- 2289 155.  

Vrijwilligersweek 2009 
gemeente De Bilt

In de week van 21 tot en met 25 september vindt alweer de derde vrijwilli-
gersweek plaats van de gemeente De Bilt. Tijdens de vrijwilligersweek zet-
ten ruim 100 medewerkers van de gemeente zich in voor maatschappelijke 
projecten. Zo gaan we dit jaar o.a. schilderen bij het nieuwe clubhuis van 
de Rover Crofts scouting, hebben we weer een High tea op het gemeente-
huis voor leden van stichting de Zonnebloem en geeft de brandweer een 
demonstratie voor bewoners van de Windehof.  Daarnaast krijgen nieuwe 
(Reinaerde)bewoners die in park Brandenburg gaan wonen een rondleiding 
door de omgeving en is er een pannenkoekenmiddag voor bewoners van 
de Bremhorst. 
De vrijwilligersweek voor medewerkers van de gemeente De Bilt wordt 
georganiseerd door stichting Samen voor De Bilt. De stichting Samen voor 
De Bilt, opgericht in januari 2007, heeft als doelstelling bedrijven en non-
profit organisaties met elkaar in contact te brengen en daarmee de samen-
hang in de gemeente De Bilt te vergroten. 

In 2005 en 2007 voerde de gemeente 
een vergelijkbaar onderzoek uit. De 
vraagstelling van het onderzoek dat 
nu wordt uitgevoerd sluit daarbij aan. 
Dit maakt het mogelijk om de resul-
taten te vergelijken, trends te ontdek-
ken en vast te stellen of maatregelen 
die de gemeente heeft genomen naar 
aanleiding van de vorige onderzoe-
ken, effect hebben gehad. Net als in 
2005 en 2007 zijn de uitkomsten van 

dit onderzoek representatief voor de 
gemeente en indicatief per kern. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
BMC Onderzoek, een onafhankelijk 
onderzoeks- en adviesbureau. De 
namen van de deelnemers zijn alleen 
bij BMC Onderzoek bekend en de 
antwoorden van de deelnemers wor-
den anoniem verwerkt. BMC Onder-
zoek heeft veel ervaring met der-
gelijke inwonersenquêtes bij andere 

gemeenten. De uitkomsten van het 
onderzoek in De Bilt kunnen hier-
door worden vergeleken met die van 
andere gemeenten. 

De uitkomsten van de onderzoe-
ken die gehouden zijn in 2005 en 
2007, zijn terug te lezen op de web-
site www.debilt.nl onder Home → 
Bestuur&Organisatie → Gemeente-
lijke organisatie.

Burgerpeiling 2009 
De gemeente gaat zo’n 2.000 inwoners vragen naar hun oordeel over de gemeente en de gemeentelijke 

organisatie. Vanaf 21 september a.s. ontvangen zij een schriftelijke enquête. Hierin wordt hen onder andere 
gevraagd hun mening te geven over het wonen en leven in de gemeente De Bilt en over de gemeentelijke 

dienstverlening en informatievoorziening. Een onafhankelijke onderzoeksbureau voert het onderzoek uit. 
De resultaten zijn aan het eind van dit jaar bekend. 



Tuinderij Eyckenstein is gelegen op 
de fraaie voormalige moestuin van 
Landgoed Eyckenstein. Op de Tuin-
derij worden biologische groenten 
geteeld, waaronder ook een aantal 
vergeten en bijzondere groenten zoals 
knolselderij, schorseneren, pastinaak, 
wortelpeterselie, de Westlandse put-
jeskool e.d. Op de moestuin is sinds 
begin van dit jaar tevens Agnes Krui-
dentuin gevestigd waar Agnes Loo-
man biologische kruiden teelt.

Pompoen
De laatste open dag van Tuinderij 
Eyckenstein staat in het teken van de 
pompoen. Pompoenen zijn oorspron-
kelijk afkomstig uit Zuid-Amerika 
of Azië. Pompoenen zijn er in vele 
soorten, kleuren en maten. Tuinderij  

Eyckenstein teelt dit jaar diverse soor-
ten eetbare pompoenen. De bekendste 
daarvan is de oranje hokkaidopom-
poen die uit Japan, van het eiland 
Hokkaido, komt. Pas in 1957 is deze 
pompoen door een Japanse professor 
in Europa geïntroduceerd. 
Tegenwoordig is deze pompoen niet 
meer weg te denken uit een (bio-
logische) tuinderij. Naast de oranje 
(en groene) hokkaido pompoenen, 
groeien er op tuinderij Eyckenstein 
nog sweet dumpling, futsu black en 
early butternut pompoenen.

September is de maand dat de pompoe-
nen op Tuinderij Eyckenstein volop 
geoogst worden. Daarom organiseert 
Tuinderij Eyckenstein op zaterdag 
19 september een pompoenfeest. Op 

de Open Dag kunt u rondlopen, er is 
koffie en thee, zoete pompoentaart, 
pompoenjam, pompoenmuffins en 
pompoensoep. Ook kunt u recepten 
meenemen van zoete en hartige  pom-
poengerechten. En natuurlijk kunt u 
aan Luuk Schouten, de tuinder vragen 
wat u altijd al heeft willen weten over 
een biologische tuinderij en de teelt 
van groenten. 
Tijdens de open dag zijn er naast 
de verschillende soorten pompoenen, 
aardappels en groenten te koop. Wilt 
u meer weten over de Open Dagen 
en/of Tuinderij Eyckenstein: Luuk 
Schouten, tel: 06 44545537 of kijk op 
www.landgoedgroenten.nl [HvdB].

Luuk Schouten en Agnes Looman 
staan achter de pompoenen.

Pompoenfeest
Op 19 september 2009 van 10.00 tot 16.00 uur houdt Tuinderij Eyckenstein, Dorpsweg 264-achter 

in Maartensdijk de laatste Open Dag van het seizoen 2009. Dit keer staan pompoenen volop 
in de belangstelling.
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De gemeente werkt hard aan haar 
digitale dienstverlening. Inmiddels 
zijn 14 producten ‘volledig gedigita-
liseerd’ zoals dat in vaktermen heet. 
Dat betekent dat u een aanvraag of 
melding met uw DIGID via de com-
puter kunt doen en dat u dan automa-
tisch het product thuis gestuurd krijgt 
of het antwoord via uw mail ont-
vangt. In de toekomst zullen steeds 
meer producten ook digitaal gele-
verd kunnen worden.  Vlak voor 
de zomervakantie werd bijvoorbeeld 
het digitaal melden van verhuizingen 
geïntroduceerd. In twee maanden tijd 
hebben 71 inwoners hiervan gebruik 
gemaakt. 

Op de gemeentelijke website vindt 
u het digitaal loket. Daar staat een 
groot aantal producten en diensten 
beschreven. De 14 producten die vol-
ledig digitaal kunnen worden aange-
vraagd en afgehandeld, staan links 

bovenaan. Neemt u eens een kijkje in 
het digitaal loket. Heeft u vragen of 
opmerkingen, laat het ons weten via 
info@debilt.nl. 

Het digitaal loket 24 uur per dag bereikbaar
Ongeveer 150 mensen vroegen dit jaar vanaf hun computer thuis met DIGID een uittreksel uit het 

bevolkingsregister aan, 211 inwoners reageerden via internet op de WOZ aanslag en zo’n 100 mensen deden 
een melding van iets dat niet klopt in de openbare ruimte. Het zijn enkele voorbeelden van de mogelijkheden 

die u heeft om thuis gemeentelijke zaken te regelen.

Via www.debilt.nl kunt u met uw DIGID vanaf uw computer thuis:

-  een adreswijziging bij verhuizing binnen de gemeente doorgeven
-  een adreswijziging doorgeven als u zich in de gemeente vestigt
-  vertrek naar het buitenland melden
-  eigen verklaring (geneeskundige verklaring) bij aanvragen rijbewijs
-  een correctieverzoek voor de bevolkingsadministratie indienen
-  iets dat niet klopt in de openbare ruimte melden
-  reageren op uw WOZ-aanslag
-  uittreksels uit het bevolkingsregister aanvragen
-  uittreksels uit het register van echtscheiding aanvragen
-  uittreksels uit het geboorteregister aanvragen
-  uittreksels uit het huwelijksregister aanvragen
-  uittreksels uit het register van overlijden aanvragen
-  wijziging van naamgebruik doorgeven
-  een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens doen

Gaat u hiervoor naar www.debilt.nl → digitale balie → producten en dien-
sten → digitale balie. 

De Werkgroep VrijeTijdMarkt 
bedankt alle verenigingen, instellin-
gen, en particulieren voor de gewel-
dige inzet tijdens de VrijeTijdMarkt 
die op zaterdag 5 september werd 
gehouden bij het winkelcentrum aan 
de Planetenbaan te Bilthoven. Mede 
namens hen werd het voor de 19e 
keer weer een succes.

Ook bedankt de werkgroep de vol-
gende sponsors:
Sportcity, ZwemEnSpaWereld, Kin-

derdagverblijf ’t Mereltje, Obi Klus-
markt, Winkeliersvereniging, Plane-
tenbaan, Eetcafé De Griffel, Drukkerij 
Livo, Brasserie Bubbles & Blessings, 
Van Markus Autoschade, Schilders-
bedrijf Johan van Doorn, Hotel De 
Biltsche Hoek, Spar Jan Mons, Haar-
mode Capello. 

Zonder deze sponsors had de Vrije-
TijdMarkt nooit zo'n succes kunnen 
worden. Onze speciale dank gaat uit 
naar alle omwonenden van de Pla-

netenbaan en de Plutolaan voor het 
meewerken aan ons verzoek om op 
zaterdag 5 september geen auto’s te 
parkeren rondom het winkelcentrum.
De prijswinnaar van de wisselbeker 
voor de organisatie die zich op de 
VrijeTijdMarkt op een bijzonder aan-
sprekende wijze heeft gepresenteerd 
is dit jaar het COSBO en op een goede 
tweede plaats toneelvereniging "Steeds 
Beter". Kijk voor meer informatie 
en foto’s van de VrijeTijdMarkt op  
www.vrijetijdmarktdebilt.nl. 

Raad vergadert op 
donderdag 24 september

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 24 september 
om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. 

Agenda
1.   Vaststelling agenda raad 
2.  Vragenuurtje raadsleden 
3.  Vaststelling notulen van de raadsvergaderingen d.d. 16, 18 en 25 juni 

2009 
4.  Lijst ingekomen stukken 
5.  Spreekrecht burgers 

Voorstellen
6.  Subsidieverzoek ter bevordering actief burgerschap 
7.  Bestuurlijke nota & Nota van bevindingen RSD “Juist samenwerken 

verdient een eigen kader!” (aangehouden agendapunt vergadering 25 
juni 2009)

8.  Rondvraag

9.  Integraal Veiligheidsbeleid
10.  Herontwikkeling gebied Buys Ballotweg te De Bilt
11.  Bouwplan Eikensteeg 34 te Maartensdijk
12.  Restauratie molen 'De Kraai' te Westbroek
13.  Geheimhouding stukken en beraad raadscommissie 
14.  Begrotingswijzigingen 
15.  Motie vreemd aan de orde van de dag inzake communicatie met indie-

ners zienswijzen (aangehouden agendapunt vergadering 25 juni 2009)

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 11 september 2009. Het vorengaande geldt tevens 
voor de onderwerpen onder de streep, welke onderwerpen als hamerstukken 
zijn geagendeerd. 

Ter inzage legging 
De raadsagenda 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 14 september 2009 ter inzage in het gemeente-
huis (informatiebalie), de Openbare leeszaal en de bibliotheek in het win-
kelcentrum 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. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via (030) 
228 91 64 of via raadsgriffie@debilt.nl. 

VrijeTijdMarkt De Bilt 2009 



Lang geleden werd een overleden 
persoon veelal rondom, of in de kerk 
begraven. Dat was gewijde grond. 
Doordat op een gegeven moment de 
kerk en de ruimte daaromheen over-
vol raakte en de sociale hygiëne een 
steeds belangrijkere rol ging spelen, 
besloot men aan het begin van de 19e 
eeuw de begraafplaats te verplaatsen 
naar de rand van stad of dorp.

Wetenswaardigheden
Al deze wetenswaardigheden werden 
verteld tijdens het scholenproject, dat 
het Open Monumenten Dag comité 
op woensdag, donderdag en vrijdag 
voor de groepen 7 en 8 van de ver-

schillende basisscholen had georga-
niseerd. De Hervormde Kerk van 
Westbroek en het daar ten noorden 
van gelegen kerkhof werden vrijdag 
o.a. door 46 leerlingen van de Bos-
bergschool uit Hollandsche Rading 
bezocht. Na een inleidend praatje 
werd de groep in vieren opgesplitst 
en namen ze in circuitvorm deel aan 
de diverse activiteiten. Rob Schuller 
begeleidde de groep naar de begraaf-
plaats en bracht zijn kennis op een 
uitnodigend didactische wijze over. 
De leerlingen moesten ook op zoek; 
naar instrumenten op een grafzerk 
en andere objecten. Aan hen werd 
ook over andere bijzondere grafmo-
numenten verteld, zoals hunebedden 
en piramides.

Consistorie en sacristie 
Gemeenteraadslid Ebbe Rost van 
Tonningen kon vast wennen aan zijn 
nieuwe functie in het onderwijs. In 
de consistorie (kerkenraadkamer) van 
de kerk legde hij het verschil uit tus-
sen dit woord en de sacristie. In de 
katholieke Kerk is een `consistorie` 
een vergadering van de Paus met de 
kardinalen. Een sacristie is een ruimte 
waar liturgische gewaden, boeken, 
voorwerpen worden bewaard. Toen 
de kerk in Westbroek ‘protestant’ 
werd, kon de vergaderbetekenis van 
de katholieke consistorie en de ‘ver-
kleedfunctie’ van de sacristie gewoon 
worden overgenomen. Voor kinderen 
die misschien voor het eerst een kerk 

van binnen zagen waren het al met al 
wel wat moeilijke begrippen.

Klockgeslag
De kerk werd ook van buiten uitvoerig 
bestudeerd. Ook hier werd de vraag 
geopperd op welke windrichting en 
in hoeveel jaar (1467-1481) deze 
monumentale kerk werd gebouwd. 
De Toren die in 1798 eigendom werd 
van de burgerlijke overheid staat in 
westelijke richting en het koor in oos-
telijke richting (Jeruzalem). De leer-
lingen werden uitgenodigd eerst een 
plattegrond van de kerk te schetsen 
en vervolgens de lengte en de breedte 
van de kerk in ‘voeten’ te meten. Voet 
is een lengtemaat, 1 voet = 31,3 cm 
in elk deel van het land anders van 

lengte. De toren is 42 m. hoog en 
op de luidklok uit 1611 staat: ‘Als 
ghij hoort deez klockgeslag, gedanck 
dan uw sterfdag’. Het luiden van de 
kerkklokken na de aangifte van een 
sterfgeval bij de burgerlijke stand had 
vroeger de betekenis dat de duivel 
hierdoor verjaagd werd en geen vat 
kreeg op de ziel van de overledene. 
Vindt er nu een begrafenis vanuit 

de kerk plaats, dan worden de beide 
klokken geluid vanaf het moment dat 
de rouwstoet zich in beweging zet tot 
het moment dat iedereen bij het graf 
gearriveerd is. De kinderen leerden 
al met al veel en dat is ook de bedoe-
ling van het scholenproject. Tenslotte 
vertegenwoordigen zij weer komende 
generaties, die het verhaal door moe-
ten blijven vertellen.
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Grafzerken liggen oost-west
door Henk van de Bunt

Er zijn in Nederland begraafplaatsen waar de overledenen allen met de voeten in de richting van het oosten 
worden begraven. Vaak heeft dit een religieuze, hoewel het gebruik zowel op kerkelijke als gemeentelijke 

begraafplaatsen bestaat. Als alle graven aan paden liggen, die noord-zuid lopen, heeft dat tot gevolg dat aan 
de ene zijde van een pad het hoofd van een begraven persoon ligt en aan de andere zijde de voeten.

Een heel koor in het koor.

Met passen en meten wordt de tijd 
versleten.

Rob Schuller begeleidde de groep naar de begraafplaats en bracht zijn kennis 
op een uitnodigend didactische wijze over.

Scholenproject op
landgoed Vollenhoven

Op 9, 10 en 11 september namen leerlingen van de groepen zeven en acht 
van de Biltse basisscholen bij verschillende monumenten deel aan een scho-
lenproject. Het is al vele jaren een onderdeel van Open Monumentendag. 
Donderdag 10 september waren leerlingen van de openbare basisschool De 
Kievit uit Maartensdijk op het landgoed Vollenhoven in De Bilt voor het 
scholenproject. Onder leiding van Liline Haitsma Mulier, Liebeth Bruinse 
en Gerda Terlingen werden de leerlingen in drie groepen rondgeleid. Ze 
kregen daarna een aantal vragen te beantwoorden over wat ze gezien en 
gehoord hadden. Rienk Miedema is lid van de monumentencommissie en 
was zowel voor het scholenproject als de Open Monumentendag coördina-
tor voor Vollenhoven. [GG]

Van tevoren vertelt Rienk Miedema de leerlingen van De Kievit ze gaan 
doen.

Het park bestond tot 1781 uit een 
stelsel van rechte lanen, vervolgens 
is er een sterrenbosbos aangelegd, 
waarbij paden vanuit een middelpunt 
straalsgewijs naar het uiteinde toe 
lopen. Rond 1900 heeft tuinarchi-
tect Leonard Springer er een park in 
Engelse landschapsstijl van gemaakt. 
De laatste jaren wordt hard gewerkt 
om dit laatste ontwerp weer in oude 
eer te herstellen.

Veranderingen
Het weer was prachtig en veel wan-
delaars hadden camera’s bij zich om 
bijzondere plekjes vast te leggen. Het 
zonlicht kwam met regelmaat tus-
sen de bladeren van de oude bomen 
door en de vele doorzichten, gebogen 
lanen en in oude stijl herbouwde 
bruggetjes zorgden voor kansen op 
mooie plaatjes. Eén van de bezoekers 
was Rob Drieenhuizen, die geboren 
is in het linker bovendeel van het 
landhuis en er de eerste zes jaren van 
zijn leven heeft gewoond. Vanwege 
de woningnood aan het begin van 
de jaren vijftig kregen zijn ouders de 
mogelijkheid om, met anderen, een 
gedeelte van het landhuis te bewonen. 
Zijn ouders hebben daar de eerste 
tien jaren van hun huwelijk gewoond. 

Heel soms is hij later nog wel eens 
kastanjes gaan zoeken onder de hoge 
bomen aan de rand van het grasveld. 
Rob: ‘De uitgezette wandeling bracht 
veel herkenningpunten boven, waar-
onder het hoge bergje waar ’s winters 
vanaf werd gesleed en het theehuis 
waar werd gespeeld. De plek in het 

bos waar mijn moeder met de schone 
was naar toe liep om het op te hangen 
was veranderd in een parkeerplaats’. 
Daarnaast zag hij veel nieuwe paden 
en de mooie nieuwe knuppelbruggen. 
Net als vele andere wandelaars was 
Rob blij met deze eenmalige open-
stelling van het park van zijn jeugd.

Tijdens Open Moumenten Dag jl. zaterdag was er op landgoed Eyckenstein 
aan de Maartensdijkse Dorpsweg een gegidste wandeling door het achter het 
huis gelegen bospark uitgezet en speelde in de ochtend het trio Peter Klopstra 
(contrabas en twee fluiten). Plm. 350 bezoekers beleefden individueel of in 
groepsverband de schoonheid van het park [HvdB].

Wandeling op Eyckenstein groot succes
Zeker 350 mensen, waaronder iemand met een scootmobiel,  hebben zaterdag 12 september een wandeling 

gemaakt in het park achter het landhuis Eyckenstein. Dit vrij unieke gebeuren was mogelijk geworden
in het kader van de Open Monumentendag.
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Pilotproject Fort Ruigenhoek
door Marijke Drieenhuizen

Als jaren doen leerlingen van basisscholen in de gemeente De Bilt mee aan de plaatselijke Open 
Monumenten Dag (OMD). Het programma wordt afgewerkt voor de officiële OMD. Basisschoolleerlingen 

van groep 7 en 8 van De School met de Bijbel in Maartensdijk hebben dit jaar meegedaan
aan een landelijk pilotproject.

De jeugd zal eens de zorg, bescher-
ming en instandhouding voor monu-
menten moeten overnemen. Leren 
over monumenten is daarom belang-
rijk en moet aansluiten bij de bele-
vingswereld van kinderen, zodat het 
verhaal achter het monument bekend 
wordt en de betekenis daarvan door-
dringt. Door in aanraking te komen 
met monumenten in de directe leef-
omgeving proberen plaatselijke comi-

tés dit te bereiken. De Landelijke 
Stichting Open Monumenten dag 
startte dit jaar een pilotproject op vijf 
locaties in Nederland, waaronder Fort 
Ruigenhoek. Vooraf hadden de scho-
len een informatieve PowerPoint Pre-
sentatie ontvangen. Na afloop wordt 
alles geëvalueerd zodat volgend jaar 
veel meer plaatselijke comités en 
scholen betrokken kunnen worden bij 
Open Monumenten Dag.

Fort Ruigenhoek
Comitelid Douwe Tijsma, gestoken in 
een passend gala-uniform uit 1920 en 
Marjan Bosma van het Comité Open 
Monumentendag De Bilt ontvingen 
vrijdag 11 september de leerlingen 
van de School met de Bijbel. Douwe 
vertelde kort een stukje geschiedenis 
van het fort door vragen te stellen 
aan de kinderen. ‘Hoe groot waren 
soldaten toen, waarom waren ze op 
een fort, wat is inunderen en hoe 
hoog stond het water dan’. Antwoor-
den werden gevonden als ook een 
tegenvraag; ‘Zitten hier binnen ook 
echt vleermuizen?’. Via een infor-
matie- en vragenformulier van het 
Pilotproject Comité doken de leerlin-
gen in het leven van Sijbren Soldaat. 
Hij stond voor een soldaat die eens 
werkte en leefde op een fort. Overal 
waar deuren open stonden mochten 
de leerlingen een kijkje nemen, om 
antwoorden op de vragen te vinden 
en om zich een beeld te vormen van 
het Monument Fort Ruigenhoek en de 
betekenis daarvan.

Douwe Tijsma, gestoken in een passend gala-uniform van 1920 en Marjan 
Bosma van het Comité Open Monumentendag De Bilt ontvingen vrijdag 11 
september de leerlingen van de School met de Bijbel.

Lysanne Stomphorst en Anne-Lynn van Vlastuin kwamen voor de foto even 
terug uit de donkere gang van gebouw F.

De door de Protestantse Gemeente Maartensdijk/Hollandsche Rading 
georganiseerde boeken- en rommelmarkt van afgelopen zaterdag heeft  
€ 4.460 opgebracht. Een deel van dit bedrag is bestemd voor de Protes-
tantse Gemeente zelf en een deel voor het Thomashuis Maartensdijk en 
Zideris (voorheen Ridderspoor). Beide laatstgenoemde organisaties gaan 
nadenken over de bestemming van de zaterdag al toegezegde 1.100 euro 
[MD]. 

Tijdens Open Monumenten Dag jl. 
zaterdag was De Dorpskerk in De 
Bilt opengesteld voor publiek. Voor 
zowel het bezichtigen van het inte-
rieur als het beklimmen van de 
onlangs gerestaureerde toren - heel 
bekend onder de naam De Peperbus 
- was een ruime belangstelling. Die 
laatste mogelijkheid was ook voor 
De Vierklank een ideale plek om 
een overzichtsfoto te maken van een 
gedeelte van de massaal bezochte 
Marktdag, welke de in de Dorpskerk 
‘gehuisveste’ Hervormde Gemeente 
deze dag had georganiseerd. Om 
17.00 uur werd de trekking van 
de aan deze dag verbonden loterij 
verricht door burgemeester Arjen 
Gerritsen. De netto opbrengst van 
de Dorpskerk Marktdag van ruim 
8.500 euro is voor 50% bestemd 
voor de kerk (vacature predikants-
plaats) en voor 50% voor een 
gezondheidsprogramma in Assosa 
Ethiopië [HvdB].

De grote verkoopdag van de Hervormde Gemeente in Westbroek heeft heel 
veel geld opgebracht. Mede dankzij de vele verse bloemen en groente en de 
grote sjoeltafel liep het bedrag op tot 7.650 euro. De kerk en toren waren 
ook geopend voor het publiek. 135 mensen hebben onder leiding van een 
gids genoten van het uitzicht. Het opgehaalde bedrag wordt verdeeld tussen 
de zending en het onderhoud van de kerk[MD].

Op het landgoed Vollenhoven zong 
het Groekans Muzekoor in prachtige 
kledij.

Na het welkomstwoord van Maria Limborgh, voorzitter van het Comité 
Open Monumentendag, opende wethouder Arie-Jan Ditewig als orgeldraaier 
monumentendag 2009. Naast hem de bouwer van het orgel, gemeenteambte-
naar Henk Feuth.

Het landgoed Vollenhoven in De Bilt

Uit het Duitse Coesfeld kwam een bus 
met vijftig mensen om Open Monu-
mentendag mee te maken.

Open Monumentendag



Rode Bob de Bouwer regen-
laarzen mt. 22/23. € 1,50.Rood 
skipak met voetjes en hand-
schoentjes mt. 80. € 10,-. Tel. 
035-5771918

Kinderstoelverkleiner zand/
donkerbl. € 3,-. Tummie tub.  
€ 1,50. Tel. 035-5771918

Houten kinderstoel. € 6,-. 
Loopstoeltje. € 4,-. Tel. 035-
5771918

Kinderwagenzak, rood van 
tfk. € 20,-. Box, donker bruin. 
€ 7,50. Tel. 035-5771918

Z.g.a.n. draagzak van lodger.  
€ 30,-. Hobbelpaard. € 10,-. 
Tel. 035-5771918

Iemand met naaimachi-
ne voor af en toe simpel 
VERSTELWERK. Bel Sonja 
06-22980667

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

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

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

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.
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Antieke HANG- LEGKAST 
drie deurs waarvan één glas 
in lood. € 80,-.  Televisiekast 
met deurtjes en onderin een 
klep. € Bos bloemen. Tel. 0346-
213501

Wasdroger Miele, oud exem-
plaar maar aandrijfriem ver-
vangen, stekker aan snoer mon-
teren en functioneert weer. € 
1,00. Tel. 0346-211480

Kinderledikant + commode. € 
49,-. Tel. 0346-212662

Gratis af te halen, zonne-
bank 2 m. lang 70 cm. breed. 
Maartensdijk. Tel. 0346-214011 
of 06-24510030

Ikea kinderstoel, wit. € 6,-. 
Wipstoeltje donkerblauw. € 6,-. 
Tel. 035-5771918

Aluminium vlaggenmast lengte 
6.15 meter. In originele verpak-
king. € 20,-. Tel. 0346-212707

Drie makkelijk zittende houten 
stoelen met kussens met vier-
kant tafeltje. € Bos bloemen. 
Twee ouderwetse armstoelen 
bekleed met rode velourstof. 
€ Bos bloemen. Tel. 0346-
213501

Portable tv ideaal voor op slaap-
kamer o.i.d. is weinig gebruikt. 
Merk: Aristona. € 35,-.Tel. 
0346-214084

Nokia 6300 mobiele telefoon, 
trilfunctie tikt, verder alles 
prima. € 50,-. Tel. 214065 of 
06-29506849

Hanglamp met glazen kap en 
trekveerhendel i.z.g.s. € 20,-. 
Tel. 214065 of 06-29506849

Hanglamp met glazen kap 
hoed model met trekveerhendel 
i.z.g.s. € 50,-. Tel. 214065 of 
06-29506849

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel  Bedrag   Voldaan

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

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

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

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 gezondheidsklachten.
Begin NU aan een gezonder, slanker en vitaler lichaam. 
Website begeleider kenmerk: enny boogaard
Informatie: Enny Doornenbal-Boogaard, 0346-212687,
em. boogaard@planet.nlPersoneel aangeboden

Diversen

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

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

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

Geschikt voor jongeren tot 65+

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

Stuur een mail of bel.

Hollandse avond
De Hollandse avond, die de Oranjevereniging van 
Westbroek op 3 oktober organiseert, gaat door. Een 
tevreden voorzitter Ad Verhoef heeft gemeld dat 
alle 200 kaarten in de voorverkoop zijn verkocht. 
Meer toegangsbewijzen zullen er niet beschikbaar 
komen. ‘Met 200 man c.q. vrouw in het dorpshuis 
houden we het gezellig’, aldus Verhoef. Jammer is 
dat behoorlijk wat mensen moesten worden teleur-
gesteld. Maar helaas: op= op. [MN]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Om naast het zakgeld een extraatje te hebben, hebben 
veel kinderen tegenwoordig een baantje. Als 14- of 
15-jarige is dit vaak een folder- of krantenwijk. Mijn 
jongste zoon loopt tegenwoordig een folderwijk. Het 
zijn best wel veel folders en de verdiensten liggen tus-
sen de 6 en 8 euro per keer, niet echt een vetpot, maar 
per maand tikt het toch lekker aan.

Hij gaat dan op de fiets, lopend is te ver, met volle 
fietstassen, zet zijn fiets aan het begin van een straat 
en dan lopen. Maar wat ik nu zo jammer vind, is dat 
nu tenminste al 3 keer zijn ventiel eruit is gedraaid. 
Bij navraag bij de fietsenmaker kàn een ventiel er 
echt niet spontaan afspringen. Dit betekent dat je 
band meteen plat is en met zo’n zware tas erop (je 
moet toch naar huis lopen) loopt de gehele band van 
de velg. 
Wanneer je zelf niet zo handig bent, dan moet de fiets 
naar de fietsenmaker, nieuw ventiel, band moet er 
opnieuw omgelegd worden, kosten tenminste 8 euro. 
Als mijn zoon dit zelf zou moeten betalen, betekent 
dit dat hij naast zijn werk er geld op moet toeleg-
gen. Omdat hij er ook niets aan kan doen, draaien de 
ouders dus weer voor de kosten op. 

Het zou kunnen dat zijn fiets hier en daar in weg staat, 
maar dat zouden ze dan ook tegen hem kunnen zeg-
gen. Of het is gewoon een kwajongensstreek? Ik vind 
dit buitengewoon jammer, je zou bijna overwegen om 
je kind ermee te laten stoppen. Dit schiet natuurlijk 
niet op: Het geld komt er aan de ene kant in maar gaat 
er aan de andere kant weer uit.

Marijke Buts

Cursus internet 
voor kinderen

Voor kinderen van 8 t/m 10 jaar geeft de Openbare 
Bibliotheek Bilthoven op dinsdag 20 oktober een 
cursus ‘Internet voor kinderen’. Deze cursus is 
bedoeld voor kinderen die weinig of geen ervaring 
hebben met internet. Kinderen leren op een speelse 
en actieve manier omgaan met internet. Ook is er 
aandacht voor veilig internetten.
Het programma bestaat uit informatie zoeken op 
internet, leuke websites opslaan als favorieten, 
afbeeldingen/informatie van internet kopiëren en 
opslaan en het maken van opdrachten. Verder wordt 
uw kind bewust gemaakt van hoe het veilig kan sur-
fen op het web en krijgt hiervoor tips aangereikt. 
De cursus vindt plaats op dinsdagochtend 20 okto-
ber van 10.00 tot 12.00 uur in de vestiging Biltho-
ven. De cursus kost 3,50 euro en moet bij inschrij-
ving worden betaald. Inschrijven kan aan de balie 
bij alle vestigingen van de bibliotheken De Bilt. 
Wees er snel bij want er is plaats voor 10 kinderen 
en vol is vol! Voor meer informatie zie www.bibli-
otheekdebilt.nl

Wandeling Oostbroek
Op zondag 20 september, voor de derde keer 
alweer, organiseren IVN De Bilt e.o. en Historische 
Kring D' Oude School een gezamenlijke wandeling. 
Dit jaar is het thema: ‘In het spoor van de monni-
ken van Oostbroek’. Het traject loopt dan ook over 
historische grond. 

De gidsen van de Historische Kring vertellen over 
oude wegen en de geschiedenis van de bebouwing. 
De IVN gidsen belichten wat er groeit en (nog) 
bloeit. Ongetwijfeld worden er ook vogels waar-
genomen. De wandeling start om 14.00 uur bij het 
tunneltje aan het einde van de Kapelweg bij de bus-
halte aan de Utrechtseweg in De Bilt. De wandeling 
zal ongeveer 2 uur duren. Meewandelen is gratis. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer inlichtingen: 
030 2211831 (Jaap Oskam) of 030 2721611 (Roel 
Maas - Bakker).



Het AZM is gestart in 1969 en bestaat 
uit zowel mannen als vrouwen. 
Momenteel zijn er 82 leden die weke-
lijks onder leiding van dirigent Hans 
Matla en repetitor Arjen Berends 
stukken instuderen. Het repertoire is 
divers en bestrijkt eigenlijk alles: van 
klassiek tot modern. In tegenstelling 
tot hardnekkige geruchten is er al 
drie jaar lang geen wachtlijst meer. 
Iedereen die van zingen houdt is van 
harte welkom en kan hierin een fijne 
vrijetijdsbesteding vinden.

AZM
Sinds november 2008 heeft AZM een 
nieuw bestuur. Voorzitter is Mieke 
Döbken, docent Kunstgeschiedenis 
aan de Hogeschool voor de Kunsten 
in Utrecht. Ze vertelt te genieten 
op donderdagavond: ‘Zingen, zitten, 
staan, je wordt vermaakt, je ademt 
goed door en krijgt er zoveel ener-
gie van. Een prachtige teamsport 

met een goede coach. We delen met 
elkaar onze passie om te zingen’. 
Het bestuur wil graag groeien naar 
een koor van 100 leden. ‘We hopen 
op de open avond mensen te treffen 
die mee willen doen’. Een stemtest 
is een vast onderdeel die nieuwe 
leden moeten doen. ‘Zo’n stemtest 
wordt afgenomen door dirigent Hans 
Matla en heeft als doel het vaststel-
len van de stemsoort en de kleur 
van de stem. Het is absoluut geen 
toelatingsexamen’, voegt ze er aan 
toe. ‘We zijn een sociale vereniging 
en hebben naast onze gedeelde passie 
voor zingen ook oog voor elkaar. Na 
afloop van een repetitieavond blijven 
er altijd wel mensen hangen om nog 
wat te praten en een borreltje te drin-
ken. Ook dat vinden we belangrijk’. 

Agenda
Op het agenda staan twee uitvoerin-
gen: het Kerstconcert en de Jerusa-

lem Passion. Het Kerstconcert wordt 
gehouden in de Sint Michaëlkerk in 
De Bilt. ‘Graag hadden we dit con-
cert in Maartensdijk willen geven. 
Helaas was er geen geschikte ruimte 
vrij op zaterdag 19 december. Daar-
om hebben we weer gekozen voor 
deze mooie kerk. Het Kerstconcert 
weerspiegelt ons brede repertoire. We 
zingen in het Engels, Frans en Latijn; 
klassieke stukken, maar ook jazzy 
en modern, bekende en onbekende 
kerstliederen. Een mooie mix. Een 
ensemble van acht muzikanten onder-
steunt ons op diverse instrumenten’. 
Om het 40 jarig bestaan van AZM te 
vieren wordt er meegewerkt aan de 
uitvoering van de Jerusalem Passion 
van de Australiër Murray Wijlie, in 
een bewerking van Hans Matla, in 
maart 2010 in het Concertgebouw De 
Doelen in Rotterdam. Aan deze Pas-
sion werken nog twee andere koren 
mee en een aantal projectzangers. 

Het muziekstuk is modern/klassiek, 
een middagconcert, met vijf solisten, 
een zesstemmig koor, piano, orgel, 
combo en een groot symfonieorkest. 
Het is geen zware passion, eerder een 
licht oratorium,nog net geen musical. 
Mieke Döbken: ’Het moet mogelijk 
zijn dat nieuwe leden beide uitvoerin-
gen mee kunnen zingen’. 

Meer informatie
Donderdag 24 september wordt van 
20.15 tot 22.15 uur wordt er gezon-

gen; geïnteresseerden kunnen direct 
meedoen, voor hen ligt een muziek-
map klaar.
Mieke Döbken en Gerda Vloedgra-
ven beantwoorden graag vragen en 
kunnen meer informatie verstrekken. 
Mieke is bereikbaar op telefoonnum-
mer 0346 213205 of via de mail: 
m.dobken@wxs.nl Gerda Vloedgra-
ven is bereikbaar op haar mobiele 
telefoonnummer 06 28695669 of via 
de mail: gerdavloedgraven@hotmail.
com
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Meedoen met AZM
Open repetitieavond op donderdag 24 september

door Marijke Drieenhuizen

Donderdag is de vaste repetitieavond in De Vierstee van het Algemeen Zangkoor Maartensdijk, kortweg 
AZM. Op 24 september organiseert het bestuur een open repetitieavond voor iedereen die eens achter de 

schermen van een koorrepetitie wil kijken of belangstelling heeft om lid te worden.

Mieke Döbken (blauw jasje): ‘Zingen, zitten, staan, je wordt vermaakt, je 
ademt goed door en krijgt er zoveel energie van’.

Tweemaal Zes verliest 
ook tweede duel

Vorige week werd het eerste competitieduel nipt verloren in Harderwijk 
tegen Unitas (14-13). Deze week stond het eerste thuisduel op het pro-
gramma tegen streekgenoot OVVO/De Kroon uit Maarssen. OVVO speelt 
dit zaalseizoen in de Korfballeague en heeft daarvoor een aantal nieuwe 
spelers aangetrokken. Voor zowel beide teams is de doelstelling om bij de 
eerste drie te eindigen, wat recht geeft op promotie naar de hoofdklasse 
veld. Tweemaal Zes had zaterdag de wedstrijd nagenoeg onder controle, op 
tien minuten in de 2e helft na. In deze fase sloeg de tegenstander toe en ging 
er met de overwinning vandoor: 12-13.

Voor aanvang van de wedstrijd werd de nieuwe hoofdsponsor Hilko Party-
verzorging gepresenteerd. Tweemaal Zes opende het duel sterk en pakte een 
2-0 voorsprong. Met goed lopende aanvallend en verdedigend geconcen-
treerd werk werd OVVO op een grotere achterstand gezet: 4-0. De gasten 
hadden in deze fase nauwelijks wat in te brengen. Via een 6-2 tussenstand 
kwam OVVO daarna beter in de wedstrijd en vond langzaam de aanslui-
ting. Het initiatief behield Tweemaal Zes tot aan de rust en kon zodoende 
gaan rusten met een verdiende 8-7 voorsprong.

In het begin van de tweede helft kantelde het beeld echter. Weliswaar bleef 
Tweemaal Zes voldoende kansen creëren, zorgvuldig werd hier niet mee 
omgesprongen. De gasten uit Maarssen bleken in deze fase efficiënter om 
te springen met de kansen. In een fase van circa tien minuten werd een 
8-7 voorsprong omgebogen in een 8-12 tussenstand. Voor Tweemaal Zes 
was het zaak om de ruggen te rechten en dit gebeurde ook. Door hard te 
werken sloop de thuisploeg weer dichter bij: 10-12. Even later viel zelfs de 
aansluitingstreffer uit een vrije bal (11-12) en de gasten raakten, net als in 
de beginfase, weer in onzekerheid. Tweemaal Zes had in een fase van tien 
minuten daarna legio kansen om de gelijkmaker te produceren. Echter, deze 
viel niet. Na een doelpuntloze periode was het toch OVVO dat als eerste 
wist te scoren: 11-13. Tweemaal Zes maakte andermaal de aansluitingstref-
fer (12-13), maar in de laatste minuut kon de gelijkmaker niet meer gerea-
liseerd worden. Eindstand: 12-13.

Wederom een nederlaag voor Tweemaal Zes en andermaal met één doelpunt 
verschil. Een gelijkspel was ook dit keer niet geheel onverdiend geweest, 
alhoewel vooral het afrondingsniveau nog steeds omhoog kan. Verdedigend 
stak het beter in elkaar dan tegen Unitas. Volgende week gaat de Tweemaal 
Zes selectie op bezoek bij OA/Hotel Warnsborn in Arnhem, om in de ‘Oost-
Arnhem Arena’ jacht te maken op de eerste punten van dit veldseizoen. 

De sponsorcommissie van de club 
ging op zoek naar een andere sponsor, 
toen Het Wapen van Maartensdijk 
stopte met het bedrijf en daarmee met 
de sponsoring van het eerste en twee-
de korfbalteam. Het benaderen van 
oud korfballid, oud Maartensdijker 
en Biltse ondernemer Hilko Kramer 
leidde tot een nieuw sponsorcontract. 

Terug 
Hilko Kramer voelt zich nog steeds 
verbonden met Maartensdijk. ‘Ik ben 
hier geboren, heb zelf bij Tweemaal 
Zes gekorfbald en was altijd enthou-
siast over deze hechte familieclub. 
Daarom hoefde ik er ook niet lang 
over na te denken toen ik bena-
derd werd om hoofdsponsor te wor-
den. Met mijn bedrijf doe ik veel 
aan partyverzorging en catering bij 
bedrijven en particulieren, ook in 
Maartensdijk. Op deze manier kan ik 
zakelijk ook iets voor het dorp terug 

doen’. Peter van Brenk, voorzitter 
van de korfbalvereniging, vertelt dat 
deze verbintenis laat zien dat sport 
en ondernemen binnen de gemeente 
hand in hand kunnen gaan. De spe-
lers van het eerste hebben afgelo-

pen zaterdag, gekleed in het nieuwe 
tenue kampioenskandidaat OVVO uit 
Maarssen op bezoek gehad. Na de 
presentatie van de nieuwe Hoofd-
sponsor deelde hij lekkere hapjes uit 
aan het publiek.

Hilko Partyverzorging en Catering bij TZ 
door Marijke Drieenhuizen

Met ingang van het nieuwe seizoen prijkt de naam van het bedrijf van Hilko Kramer - Hilko 
Partyverzorging en Catering -  op de wedstrijdshirts van de selectieteams 1 en 2 van de senioren van 

korfbalvereniging Tweemaal Zes. De verbintenis is aangegaan voor drie jaar.

Sponsor en team op de foto voor de wedstrijd.

De eerste wedstrijd van het West-
broekse DOS in het nieuwe seizoen 
werd op een doordeweekse dag 
gespeeld tegen De Eemvogels. DOS 
kwam goed uit de startblokken en 
wist de tegenstander verdedigend 
goed in bedwang te houden. In de 
eerste helft werd er rustig gebouwd 
aan een voorsprong, waardoor de 
ruststand 9-3 werd. De 2e helft wer-
den er aanvallend veel kansen gemist, 
maar wist DOS verdedigend op de 
nul te houden waardoor de eindstand 
13-3 werd.

De erop volgende zaterdag moest de 
club aantreden tegen Argus uit Weesp. 
Argus was vorig seizoen kampioen 
geworden in de 4de klasse, maar had 
ervoor gekozen om niet te promove-
ren. DOS was dus gewaarschuwd en 
begon dan ook zeer geconcentreerd 
en zuiver. Binnen een minuut stonden 
ze met 2-0 voor. Hierop kwam nog 
wel een antwoord van Argus, maar 
door goed en gevarieerd spel werd er 
een ruststand bereikt van 3-10. 
Na de thee bleef DOS mooi en geva-
rieerd korfbal spelen, waarbij ook 

de afronding niet stokte. Ook verde-
digend zat het spel goed in elkaar. 
Halverwege konden ook twee jeugd-
spelers worden ingezet , welke aan-
toonden goed mee te kunnen bij het 
eerste team. De eindstand 7-20 prijkte 
bij het laatste fluitsignaal op het sco-
rebord.

Aankomende zaterdag spelen zowel 
het eerste als tweede team thuis tegen 
De Corvers. De wedstrijd van het 
keurkorps begint om 15.30 uur.

Korfbalclub DOS start goed



Marcel deelt al sinds zijn jeugd met 
zijn vader de belangstelling in alles 
wat met treinen te maken heeft. Zijn 
vader is kunsthistoricus en had ook 
een grote treinbaan. Marcel vroeg 
als kleuter jaarlijks aan de Goed Hei-
ligman nieuwe onderdelen voor zijn 
spoorwegemplacement zoals modules 
van allerlei spoorhuisjes, wissels en 
seinen. Inmiddels bezit hij een grote 
spoorbaan van het Duitse Swarzwald-
gebied die hij in de garage achter zijn 
huis wil opbouwen. In de toekomst 
wil hij in die spoorbaan een model 
van het voormalige Maartensdijkse 
spoorwegemplacement plaatsen. 

IJzeren Spoorweg 
De gemeente Maartensdijk kreeg al 
vroeg te maken met de aanleg van 
spoorwegtrajecten op haar grondge-
bied. De in 1858 opgerichte Neder-
landsche Centraal Spoorweg Maat-
schappij verkreeg in datzelfde jaar 
vergunning van de Staat voor de aan-
leg van de spoorlijn Utrecht-Zwolle, 
welke gedeeltelijk over het grondge-
bied van Blauwkapel en Groenekan 
was gepland. In 1863 werd die lijn 
geopend. De reeds in 1837 opgerichte 
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maat-
schappij begon in 1871 met de aanleg 
van de lijn Hilversum-Utrecht, met 
als eindpunt het Maliebaanstation, 
het huidige spoorwegmuseum. Deze 
lijn kende vele haltes of stopplaatsen: 
Hollandsche Rading, Maartensdijk, 
De Nieuwe Wetering, Groenekan-
Westzijde en Blauwkapel. In 1874 
is deze lijn, ook wel Oosterspoorweg 
genoemd, in gebruik genomen. Aan-
vankelijk als enkel spoor, maar in 
datzelfde jaar werd de lijn verbreed 
naar dubbelspoor. De halte Maar-
tensdijk heeft van 1874 tot 1934 
en van 1940 tot 1941 als stopplaats 
voor personentreinen gefunctioneerd 
en had ook een loods of wissel voor 
goederentreinen. 

Stoom
Aanvankelijk reden er over de spoor-
lijn Hilversum-Utrecht alleen stoom-

treinen. Vanaf 1939 is begonnen met 
de plannen om dit traject ook voor de 
elektrisch aangedreven trein geschikt 
te maken. De om de bovenleiding 
te dragen benodigde stalen portaal-
constructies waren gezien de tijdom-
standigheden (Tweede Wereldoorlog) 
moeilijk leverbaar. Er werd gekozen 
voor een betonnen draagconstructie 
naar een ontwerp van ing. Cuperus. 
Aan beide zijden van de spoorlijn 
werden twee gebogen halve portalen 
van beton op een fundament geplaatst 
die aan de bovenzijde aan elkaar 
werden bevestigd. Nadat de aanleg 
hiervan voltooid was en er elektrisch 
aangedreven treinen van Hilversum 
naar Utrecht reden, werden in novem-
ber 1944 door de Duitse bezetter de 
koperen draden weer verwijderd om 
ze waarschijnlijk om te smelten voor 
het vervaardigen van munitie. Ook is 
toen een gedeelte van één spoor van 
het dubbele baanvak verwijderd Na 
de bezetting is alles weer hersteld 
en rijden de treinen tot aan vandaag 
onder de inmiddels historische beton-
nen bogen.. 

Maartensdijk
Marcel van Tongeren is van plan het 
op 5 januari 1941 definitief gesloten 
station Maartensdijk zo exact moge-
lijk in een verhouding van 1:160 na te 
bouwen. De vele inmiddels verdwe-
nen gebouwen, zoals het stationsge-
bouw, goederenloods, wachthuisje en 
het nog bestaande baanwachtershuis-
je wil hij van 12 mm dik multiplex 
maken. Marcel wil ook vier van de 
betonnen bogen en de vroegere over-
weg met de afsluitbomen die nog met 
de hand werden bediend, nabouwen. 
Ook het bord dat boven de overweg 
hing met de tekst ‘aanraken draden 
levensgevaarlijk’ zal in zijn model 
niet ontbreken.

Vragen.
Hoewel er in de loop der jaren regel-
matig gepubliceerd is over het voor-
malige station en er veel oude foto’s 
beschikbaar van zijn, leeft Marcel nog 
met een groot aantal vragen. Zoals het 
aantal wissels in het spoor naar en 
van het goederenstation, namen van 
de architect(-en) die de verschillende 
stationsgebouwen hebben ontwor-
pen en misschien zijn er ergens nog 
bouwtekeningen van beschikbaar. 
Lezers die hier meer over weten en 
Marcel willen helpen met het com-
pleteren van de informatie kunnen 
kontact met hem opnemen. Hij is 
telefonisch bereikbaar, bij voorkeur 
tussen 15.30 en 22.00 uur, tel. 0346 
213502 of per e-mail vantongeren@
xs4all.nl.
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Marcel van Tongeren wil station 
Maartensdijk nabouwen

door Koos Kolenbrander

Begin augustus jl. zond Marcel van Tongeren uit Maartensdijk een mail naar De Vierklank, waarin hij zijn 
wens kenbaar maakte om het oude treinstation van Maartensdijk in miniatuur na te willen bouwen. 

Nieuwsgierig naar zijn plannen volgde een bezoekje bij hem thuis aan de Willem de Zwijgerlaan.

Marcel van Tongeren deelt al sinds zijn jeugd met zijn vader de belangstelling 
in alles wat met treinen te maken heeft.

Het oude station van Maartensdijk in 1959 (foto uit de verzameling van Rienk 
Miedema).

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrij.
25-9

Woe.
23-9

9,95

Do.
17-9

Woe.
16-9

Vrij.
18-9

9,95

"Kliekjesdagen"
div. vlees, vis en

vegetarische gerechten

p.s. Nieuwe "a la carte" kaart

Entrecóte met pepersaus
of

Pangafilet met garnalensaus

donderdag 24-09 gesloten i.v.m. bruiloft

Vierklank
week 38-2009
2x380
red ap

voordeelverpakking

 

echte zwitserse

van 1,49

lekker bij biefstuk

vis is gezond

weekendtopper

Voordeel 
nieuws

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

Als eerste elke week de
aanbiedingen in uw mailbox

kijk op www.c1000.nl/dezeeuw.

Week 38 2009
Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 september 2009. Prijswijzigingen, 
drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers 
en/of wederverkopers. Voor deze aanbiedingen geldt: maximaal 3 stuks per klant, OP=OP.
wij verkopen geen alcohol aan personen jonger dan 16 jaar.

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

 

 

Kaasfondue 
swiss
pak 400 gram van 3,99

Ovenverse
zachte
witte bolletjes
zak à 10 stuks

Noorse zalm� let
pakje 100 gram
van € 2,69

Eierkoeken
pak à 4 stuks

Kogelbiefstuk

250 gram
van 3,49

Hagelwitte
champignons
bakje 250 gram

0.990.99

2.292.29

0.990.99

2.502.50

0.690.69

2.492.49
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