
Over het opheffen van de erfdienst-
baarheid die op het terrein rust moet 
de rechter zich nog uitspreken. Daar-
na is nog cassatie mogelijk. Etiënne 
van Buren (SP) vindt dat het voorstel 
vooruit loopt op die uitspraak. ‘Het 
schept geen vertrouwen bij de burgers 
als je de gerechtelijke uitspraak niet 
afwacht.’ 

Hij vindt ook dat het geen respect 
toont voor de rechter. ‘Een erfdienst-
baarheid die er is voor de bescher-
ming van de natuur kun je niet schof-
feren door vast de bomen te gaan kap-
pen.’ De SP heeft zowel principiële 
als praktische bezwaren en steunt het 
voorstel niet. Ebbe Rost van Tonnin-
gen (Bilts Belang) deelt de mening 
van de SP.

Achterblijvende locaties
Johan Slootweg (SGP) is blij met 
de voortvarendheid van het college. 
‘We liggen al op een achterstand van 
zeven jaar.’ De risico’s wat betreft de 
erfdienstbaarheid zijn volgens hem 
te verwaarlozen. Slootweg betrekt 
bij zijn afweging de achterblijvende 
locaties in de woonwijken en stemt 
daarom graag in met het voorstel. 

Nico Jansen (ChristenUnie) sluit 
zich daarbij aan. Hans Los (VVD) 
vindt ook dat er na jaren wachten 
gestart moet worden. Hij gaat in 
op de milieuproblemen die er zijn 
doordat nu grote tankauto’s door de 

woonkernen rijden. Corrie van Brenk 
(GroenLinks& PvdA) vraagt duide-
lijkheid over financiële en juridische 
consequenties. Haar fractie denkt bij 
het saneren van het terrein ook aan 
de werkgelegenheid die dat ople-
vert. Van Brenk vindt dat er snel een 
besluit moet komen over de ach-
terblijvende locaties, ‘Daarmee valt 
sociale woningbouw te realiseren.’ 
F rans Poot (D66) doet een beroep op 
de tegenstanders om het belang van 
de inwoners die de hinder hebben van 
de bedrijven in de woonwijken, in 
hun stem te laten meewegen.

Bedrijven
Wethouder Ditewig antwoordt dat de 
kapvergunning al onherroepelijk is 

verleend. Hij dankt de fracties die 
het besluit steunen. ‘We zijn weer 
een stap verder in het proces dat we 
beogen. Als gemeente moeten we 
ook kijken naar de belangen van de 
bedrijven.’ 

Hij herinnert eraan dat de historie 
voor bedrijvenpark Larenstein al 
begint in 1992. Etiënne van Buren 
is het ermee eens dat het een urgente 
zaak is. ‘Maar wij betrekken er ook 
andere zaken bij. Ik vind dat wij met 
deze beslissing op de stoel van de 
rechter gaan zitten en daarmee een 
voorschot nemen op zijn beslissing.’ 
De Dienst Domeinen draagt de kosten 
voor de onteigening.
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OOK BEZORGSERVICE

DE JONG &  GREVEN
makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

Groenekan 0346 -  21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Akkoord over zuidelijk deel 
bedrijventerrein Larenstein 

door Guus Geebel

Met uitzondering van de fracties van de SP en Bilt Belang stemde de gemeenteraad donderdag 29 januari in 
met het bouwrijp maken van het zuidelijk deel van Larenstein. De fracties die wel akkoord gaan vinden dat 

de belangen van bewoners in de wijken en de ondernemers met dit voorstel worden gediend.

Wethouder Arie-J an Ditew ig is blij met de steun van de gemeenteraad.

Moet bunker 
op monumentenlijst?

De bunker op L arenstein z oals die er nu uitz iet.

In de gemeenteraadsvergadering van 29 januari stelt Ebbe Rost van Ton-
ningen (Bilts Belang) vragen over de bunker op Larenstein. Hij verzoekt 
het college van B en W om de gemeentelijke monumentencommissie de 
cultuurhistorische waarde van de bunker vast te laten stellen. Bilts Belang 
wil op die manier weten of de bunker voor plaatsing op de gemeentelijke 
monumentlijst in aanmerking komt.

Rost van Tonningen constateert steeds meer belangstelling voor de geschie-
denis van de Koude Oorlog. De bunker op Larenstein stamt uit die tijd. Hij 
noemt het behoud ervan als één van de opties voor herontwikkeling van het 
terrein. ‘Daarmee krijgt ook het hele gebied van Larenstein meer attentie-
waarde, wat ook in het belang van bedrijven is. De bewoners die zich door 
een mogelijk nieuwe explosie van de bunker bedreigd voelen, zullen daar-
mee gerustgesteld worden.’ Als bijkomend voordeel noemt Rost van Ton-
ningen de mogelijkheid van een restauratielening van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en een deelsubsidie van de provincie Utrecht.
Wethouder Ditewig antwoordt dat in de raadsvergadering van 30 oktober 
2008 is toegezegd dat alle opties onderzocht gaan worden, dus ook deze 
mogelijkheid. Verder is toegezegd dat de rapportage in het eerste kwartaal 
van 2009 gereed zal zijn. [ GG]

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.



De V ierklank
E en uitgave van Vario Pers

Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
fax 0346-213824
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/ m vrij 8.30– 17.00 uur

P.K.N . -  Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

8 februari - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche R ading

8 februari - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
7 februari - 19.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit
8 februari - 10.30 uur

Gezinsviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
8 februari - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P.K.N . -  Herv. Kerk Groenekan
8 februari - 10.00 uur

Ds. C. Vos, Amersfoort
8 februari - 18.30 uur

Ds. R.H. Kieskamp, Lienden

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

8 februari - 10.30 en 18.00 uur
Leesdienst

N ed. Ger. Kerk Westbroek
8 februari - 10.00 uur

Ds. J.F . Ezinga
8 februari - 18.30 uur

Ds. W.D. Duvekot, Utrecht

P.K.N . -  Herv. Kerk Westbroek
8 februari - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P.K.N . -  Herv. Kerk 
Lage V uursche 

8 februari - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer

8 februari - 18.30 uur
Ds. G.J. den Otter, Emmeloord
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Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

‘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. 

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

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

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

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

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

Voor zorg in de laatste levensfase

Geboren
28 januari 2009

Annelise
Dochter en zusje 
van F am. F reeke

Merellaan 40
Maartensdijk

Ontmoetingsdienst
Op vrijdag 6 februari a.s. wordt er in 
de recreatieruimte van Dijckstate een 
ontmoetingsdienst gehouden, waarin 
Mevr. A. van Halsema zal voorgaan 
en de muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door mw. H. Verweij op piano. 
Na afloop is er nog een moment van 
ontmoeting met koffie. De aanvang 
is om 19.30 uur en vanaf 19.15 uur 
zijn de deuren van de zaal open. Voor 
vervoersvragen kan contact worden 
opgenomen met Jan Grootendorst, 
tel. 0346 212904.

Spirituele kring Isis
Spirituele Kring Isis organiseert op maandagavond 9 februari de lezing 
‘De wijsheid van het hart’. Gastspreker is de (landelijk bekende) Johan  
Pameijer. De opzienbarende ontdekking van de gnostische epistels in de 
Nag Hammadi-geschriften toont de wijsheid van het hart die verrassend 
aansluit bij de hedendaagse wetenschappelijke kennis. In de lezing ga je je 
verdiepen in de consequenties voor het bewustzijn. Plaats(-en) reserveren 
kan via email: ejl@wxs.nl of tel. 030 2290317 of b.g.g. tel. 033 4553494. 
De zaal opent om 19.15 uur en de lezing is van 20.00 tot 22.00 uur in cen-
trum De Schakel, Soestdijksweg Zuid 49b in De Bilt. De entree is 7 euro 
(incl. koffie c.q. thee). Voor meer info zie: www.hier.is/ isis

Afscheid van het oneigenlijke
Zondag 8 februari is er in De Woudkapel een Bezinningsamenkomst met 
Hein Stufkens onder de titel: Afscheid van het oneigenlijke. De taal van de 
aanpassing is de taal van de clichés. Dat is een andere taal dan de taal van 
de ziel. Luisterend naar de innerlijke stem kun je als volwassene opnieuw 
leren spreken, maar nu op authentieke wijze, vanuit wie je werkelijk bent. 
Hein Stufkens leidt het spiritueel bezinningscentrum La Cordelle in Cadzand. 
Onlangs is de verzamelbundel van zijn gedichten ' Een woord in de wind'  in 
boekvorm verschenen. De locatie is De Woudkapel, Beethovenlaan 21, hoek 
Sweelincklaan Bilthoven. De aanvang is om 10.30 uur. De toegang is vrij en 
er is een collecte na afloop.

Themadienst in de Boskapel 
Jezus, daar gaat God! Zo zou je de reactie kunnen verwoorden van veel 
tijdgenoten van Jezus van Nazareth. De berichten over zijn leven en sterven 
(de evangeliën) vertellen over Jezus als een mens met noem het maar ‘een 
geheim’. Vanwege dit ‘geheim’ heeft hij een bijzondere plaats gekregen in 
twee wereldgodsdiensten: het christendom en de islam en ook vele joden 
zien hem als een bijzondere zoon van Israël.

Waarom oriënteren 2000 jaar later miljoenen mensen over de gehele wereld 
zich op Jezus, op zijn leven en dood? Die vraag staat centraal in een thema-
dienst op 8 februari 10.30 uur in de Boskapel aan de Grothelaan 1A te Groe-
nekan. Voorganger is de aan deze geloofsgemeenschap verbonden predikant 
ds. P. Pannekoek te Odijk. Aan deze dienst wordt medewerking verleend 
door het Aalsmeers Vrouwen Ensemble Davanti (www.davanti.nl).

In Dialoog van de Stichting Bodhisattva
Op donderdag 12 febr. wordt in de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, te Bilt-
hoven, in de reeks ‘ In Dialoog ’, een openbare avond onder leiding van 
Mevrouw Dorien Quik gegeven. Een uitspraak van Boeddha Shakyamoeni 
en een uitspraak van de filosoof Albert Camus worden met elkaar in verband 
gebracht. In deze Dialoogavond betreft het de volgende uitspraken: Boeddha 
zei: ‘Waarachtige Liefde begint bij jezelf’. Albert Camus zei: ‘De mens heeft 
twee gezichten: hij kan niet liefhebben zonder van zichzelf te houden’. Na 
een korte introductie zullen de beide uitspraken ‘in dialoog’ nader onderzocht 
worden. De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 19.30 
uur en eindigt om 22.00 uur. Een donatie voor het weeshuis in Cambodja 
is zeer welkom. Ook de bibliotheek zal op deze avond aanwezig zijn. Voor 
verdere informatie: zie website www.stichtingbodhisattva.eu of e-mail naar  
info@stichtingbodhisattva.eu, of bel het secretariaat tel: 06 28373039.

MEE Infobus 
De MEE infobus staat vrijdag 6 februari van 10.00 tot 12.00 uur op Winkel-
centrum Planetenbaan in de Bilt. Iedereen met een beperking, handicap of 
chronische ziekte kan in de MEE infobus terecht voor informatie en advies. 
Een gratis gesprek met een professionele consulent van MEE, dicht bij u in 
de buurt. U kunt in de bus terecht met vragen over bijvoorbeeld vakantie, 
vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding. 

Tips en ideeë n
Het unieke van de bus is dat je mensen die nauwelijks weten wat er mogelijk 
is, in korte tijd gratis tips kunt geven waar ze ook daadwerkelijk iets mee 
kunnen. Terwijl ze op weg zijn naar de winkel, loopt een echtpaar waarvan 
de vrouw chronisch ziek is langs de bus. Zij zijn door de chronische ziekte 
van mevrouw al jaren niet meer op vakantie geweest. De consulent vraagt 
wat voor wensen ze hebben. Gezamenlijk wordt er een gids bekeken. Het 
echtpaar is duidelijk onder de indruk van wat de mogelijkheden zijn. Ze 
gaan met informatie weg en komen zonodig nog terug als ze er niet uit 
komen. 
Nieuwsgierig geworden? De MEE infobus komt op vrijdag 6 februari, op de 
markt van Winkelcentrum Planetenbaan van 10.00 tot 12.00 uur.

De V ergeten kiek

Op de in De Vierklank van 21 januari jl. geplaatste foto uit 1934, van de 
meisjes van de tweejarige avondopleiding in het toenmalige Wilhelminage-
bouw,, reageerde mevrouw Van Ginkel uit Maartensdijk. Zij herkende op 
de foto haar schoonmoeder, mevrouw W.E. (Mijntje) van Ginkel - F loor. Zij 
staat op de achterste rij, derde meisje van links.

V ergadering Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 4 
februari 2009 om 14.00 uur in het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven in de Coesfeldzaal. Op de agenda staat o.a.: Ontwikkelingen inzake 
de projecten MENS en Centrumplan Bilthoven. Belangstellenden voor deze 
openbare vergadering zijn van harte welkom. 
Voor verdere informatie: mevr. H.G. van Schaik - Colijn, Kastanjelaan 2, 3737 
RB Groenekan. Tel. 0346 211946 of e-mail: Hella.vanschaik@casema.nl.



De doelstelling van de SWO is het 
bevorderen van welzijn en het onder-
steunen bij het streven naar behoud 
van zelfstandigheid voor de inwoners 
van 55 jaar en ouder die wonen in de 
gemeente De Bilt. De onderzoeks-
vraag voor het klanttevredenheids-
onderzoek was in hoeverre zijn de 
deelnemers tevreden over SWO en 
de sportactiviteiten en in hoeverre 
dragen ze bij in het behalen van de 
doelstellingen.

Positieve resultaten
In totaal nemen 640 mensen van 55 
jaar en ouder deel aan de sport- en 
beweegactiviteiten van SWO. Om 
een representatief onderzoek te ver-
richten moesten er 240 mensen deel-
nemen aan het onderzoek. Er zijn 262 
enquê teformulieren ingevuld. Een 
aantal resultaten vallen op: de vak-

kundigheid en de communicatieve 
vaardigheden van de docenten wor-
den bijzonder goed beoordeeld. Twin-
tig geënquê teerden geven aan dat zij 
door deelname een positievere kijk op 
het leven hebben gekregen. 

Achtentwintig deelnemers aan de 
enquê te geven aan dat hun lichame-
lijke gesteldheid echt verbeterd is. 
Ook de mate van isolement is onder-
zocht. Van de deelnemers gaf 68% 
aan de keuze voor meedoen aan de 
activiteiten vooral was ingegeven om 
sociale contacten op te bouwen. Na 
afloop gaf 95% van de deelnemers 
aan dat ze nieuwe mensen hadden 
leren kennen. 

V erbeterpunten
Onder de verbeterpunten was de 
bereikbaarheid van de locaties met 

openbaar vervoer: 23% geeft aan het 
als zeer slecht tot onvoldoende te 
ervaren. Het advies dat de studenten 
hierbij gaven was om carpoolen te 
bevorderen. Daarnaast werd duidelijk 
dat slechts 27 van 262 deelnemers 
aan de enquê te de vraag over infor-
matievoorziening op de website van 
SWO beantwoord hebben. Van die 27 
mensen beoordeelden 6 de informatie 
als onvoldoende. Ook de verspreiding 
van sommige huis-aan-huisbladen is 
niet altijd optimaal waardoor infor-
matie niet aankomt. Geadviseerd 
werd om zo nodig folders te ver-
spreiden of gebruik te maken van een 
kabelkrant. 

Hilde Hoogewoud - Evers, directeur 
van SWO De Zes Kernen De Bilt 
nam het onderzoeksrapport in ont-
vangst. Zij gaf aan blij te zijn met de 

uitkomst. Ook gaf zij aan de uitkom-
sten te zullen gaan bespreken met 

de medewerkers van SWO en waar 
nodig verdere actie te ondernemen.
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Een grote hoeveelheid winterharde 
planten staat nog in potten in de 
grond. Die zullen dit voorjaar alle-
maal uitkomen. ‘De helft is al ver-
kocht’, vertelt Jur Rijksen, ‘en met 
de andere helft zijn we bezig. De 
eerste vracht is vandaag weggegaan. 
Eind februari moet het leeg zijn. Een 
projectontwikkelaar heeft het terrein 
gekocht, samen met een aannemer. 
Op 1 maart wordt het afgerond. Dan 
is voor mij de kous af. Het ter-
rein heeft een stedenbouwkundige 
bestemming. Alleen milieucategorie 
2 is toegestaan en dat is tuinbouw en 
lichte bedrijvigheid. Nee, geen zware 
industrie en woningbouw past daar 
al helemaal niet. Het zal dus gaan 
om kantoren en werkplaatsen. Er is 
veel interesse van bedrijven uit de 
hele gemeente De Bilt die in de knel 
zitten, maar die horen allemaal in 
milieucategorie 3. Dat is zware indu-
strie en dat kan dus niet.’

Handwerk
’In 1994 is het bedrijf aan de Konin-
gin Wilhelminaweg gevestigd’, ver-
tellen Jur en zijn vrouw Mini. ‘Vijf-
tien jaar is er hard gewerkt. Het is 
vooral handwerk wat wij doen. Maar 
de kosten van arbeid en brandstof 
werden steeds hoger. De supermark-
ten hebben de macht en dwingen 
de prijzen omlaag. Dat moet je als 
producent maar opvangen. De laatste 
jaren gaat het in de tuinbouw niet 
geweldig. Zelfs de hele agrarische 
sector heeft problemen. Een jaar of 
vijf geleden wilde mijn zoon Johan 
gaan afbouwen. Ik had en heb nog 
steeds een maatschap met mijn zoon. 

Dat wordt nu afgewikkeld. Johan zit 
goed. Hij werkte hier twaalf jaar mee. 
Hij heeft bedrijfskunde gedaan en zat 
op de Agrarische Hogeschool. Hij 
was jaren voorzitter van het bestuur 
van Sectie Tuinbouw Aalsmeer. Hij 
heeft een beste baan en werkt, na drie 
jaar in een ICT-bedrijf, nu als project-
manager bij een aannemer in Amster-
dam voor het verhuizen en inrichten 
van nieuwe bedrijfspanden.’

Souvenir
Kwekerij Rijksen bestond drie gene-
raties lang en daar vielen de appels 
niet ver van de boom. Grootvader 
Rijksen begon na de eerste wereld-
oorlog met de kwekerij in het cen-
trum van dorp Maartensdijk. Diens 

zoon zette het bedrijf voort waarna 
kleinzoon Jur ermee verder ging en 
tot voor kort was zijn zoon Johan 
erbij betrokken. Jur Rijksen volgde 
de Hogere Tuinbouwschool en was 
ook nog zeven jaar voorzitter van de 
veiling in Vleuten. ‘Weet je’, zegt hij, 
‘de mensen vragen mij wat ik nu ga 
doen. Nou, het hoeft voor mij niet 
meer, dus eerst doe ik gewoon niks. 
Deze zaak afwikkelen en dan samen 
met mijn vrouw lekker wandelen met 
mooi weer. Ik ben 67 jaar en wil 
alleen nog leuke dingen doen. Mis-
schien hier of daar wat helpen.’ Zijn 
vrouw is het er helemaal mee eens. 
Ze heeft een schilderij gemaakt waar 
vooral de grote witte kas op staat. Een 
souvenir van hoe het eens was.

Kwekerij R ijksen afgebroken
door K ees Pijpers

Het zal niemand zijn ontgaan dat het afgelopen weekend van de opstal van kwekerij R ijksen 
aan de Koningin Wilhelminaweg nog maar een skelet is overgebleven dat puntig naar de wolken wees. 

En wie het niet zelf heeft gezien, die zal ervan hebben gehoord. Het terrein is verkocht. 
Eigenaar Ju r R ijksen weet niet precies wat er mee gaat gebeuren maar is ervan overtuigd 

dat de entree van het dorp er wel mooier op zal worden.

E en grote hoeveelheid w interharde planten staat nog in potten in de grond. 
Voor het overige is van de opstal van kw ekerij R ijksen slechts een skelet over-
gebleven dat puntig naar de w olken w ees.

Mooie uitkomst 
klanttevredenheidsonderzoek 

door Marijke Drieenhuiz en

V ier vierdejaars studenten van de faculteit Economie, Management en R echt van de Hogeschool U trecht 
hebben een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder deelnemers aan sport-  en beweegactiviteiten, 

die georganiseerd worden door SWO De Zes Kernen De Bilt. Het gemiddelde cijfers dat de geë nquê teerden 
gaven is heel goed:  een 8,2.

H et onderz oeksrapport w ordt door Brenda van der Stroom aangeboden. De 
andere onderz oekers v.l.n.r. Marolein K oele, J aucke H amstra en L ennart 
Nienoord kijken toe.

Dat zijn we eindelijk kwijt...
Jarenlang is de entree van Maartensdijk vanuit Utrecht ontsierd geweest 
door een smakeloos witgekalkte glasgevel. Ook de zielloze coniferen heb-
ben de treurige aanblik vanaf de Kon. Wilhelminaweg nimmer kunnen 
maskeren. In tegenstelling tot alle schoonheid in de kas, heeft de begroeiing 
eromheen nooit enig niveau gehaald. En nu: houden zo! Niet meer van die 
wanstaltige bouwsels. Geen rare bestemmingen meer en geen rare bouw-
vergunningen!!

Vincent van der L inden, Maartensdijk

Op ’ t bankje
Een jongetje van een jaar of tien 
komt zwaaiend met een tasje aan-
gehuppeld. Als hij mij in de gaten 
heeft komt hij voor me staan en kijkt 
me onderzoekend aan. ‘Waarom zit 
je hier’, vraagt hij. Ik kijk hem 
verbaasd aan. Wat een verschil met 
vroeger, denk ik. Je zou het als kind vroeger toch niet in je hoofd hebben 
gehaald om een oudere te tutoyeren, laat staan te ondervragen. Maar ja, het 
zijn andere tijden en eigenlijk vind ik dat directe wel leuk. De jongen houdt 
zijn hoofd een beetje scheef alsof hij zeggen wil, komt er nog wat van, ik 
vroeg toch iets. Het eigenwijze petje dat hij opheeft accentueert zijn brutale 
blik. Ik bedenk wat ik zal gaan antwoorden. Tegen een oudere zou ik zeg-
gen waar bemoei je je mee, maar daar kom ik met dit kind vast niet mee 
weg. ‘Ik ben op zoek naar verhalen’, zeg ik uiteindelijk. Het jongetje kijkt 
me verbaasd aan. Daar moet hij meer van weten. Hij komt bij me zitten en 
kijkt me aan met een blik van, nou vertel het maar eens. Zijn korte beentjes 
bungelen boven de grond. Nee, verlegen kun je hem niet noemen. ‘Ik heet 
Koen en hoe heet jij?’ Ik zeg dat ik Maerten heet en verhalen maak over 
de mensen die bij me komen zitten. Dat vindt hij interessant. ‘Maak je van 
mij ook een verhaal’, vraagt hij gretig. ‘En komen die in een boek en kan 
ik dat boek dan kopen.’ Een hele serie vragen wordt op me afgevuurd. Ik 
moet erom lachen, maar voor het jongetje zijn het allemaal serieuze vragen. 
Hij kijkt me tenminste wat verwijtend aan. Ik stel hem gerust en zeg dat 
ik hem niet uitlach, want ik zie aan zijn blik dat hij dat niet zou pikken. Ik 
vertel hem dat die verhalen in de krant komen en dat wanneer hij wat leuks 
te vertellen heeft, zijn verhaal er ook in komt. Daar wil Koen wel even goed 
voor gaan zitten. ‘Wat zal ik vertellen, over school of over de vakantie. Ik 
zit ook op schaatsen.’ Genoeg onderwerpen voor een verhaal vind ik. Ik 
vraag hem iets over het schaatsen te vertellen en dat wil hij wel. Koen doet 
aan shorttrack en vindt dat hij best goed is. Hij traint elke week. Omdat ik 
er niet veel van weet legt hij mij uit hoe het gaat. Shorttrack is hard schaat-
sen op de ijshockeybaan met meerdere schaatsers tegelijk, begrijp ik uit 
zijn verhaal. Koen vertelt enthousiast dat er heel veel actie is en dat je heel 
handig moet zijn. Ik moet maar eens op de Vechtsebanen komen kijken, 
want daar traint hij. Koen zwijgt even als hij vindt dat hij genoeg uitgelegd 
heeft. ‘Wat wil je nog meer van me weten’, gaat de wijsneus verder. Over 
school is hij kort. Hij zit in groep 7 en het gaat best goed allemaal. ‘Ik 
computer ook veel met mijn vriendje Alex. Die zit ook op shorttrack en 
bij Alex hebben ze een paard. Ik ga vaak mee naar de manege. Ik wil ook 
wel op paardrijden, maar mijn vader vindt dat ik niet alles tegelijk moet 
willen’, zegt hij spijtig. Ik kan me dat ook wel voorstellen, want Koen lijkt 
me een type dat heel gauw enthousiast voor iets is. Dan kijkt hij opeens op 
zijn horloge en ziet dat het bijna twee uur is. ‘Ik moet nu naar Alex want 
we hebben om twee uur afgesproken. We zouden gaan mountainbiken.’ Ja, 
want dat doet Koen ook nog. Ik heb niet het idee dat hij zich vaak verveelt. 
Met een doeiii holt hij weg.

Maerten 



Adverteren in

De V ierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 

21 19 92

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen inktpatronen

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl
Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan

Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Kiwi's ...................... 500 gram 0,99

Roerbakgroente ....... 400 gram 0,99

Pluksla .................... 150 gram 0,99

Perssinaasappels .......... 2 kilo 1,99

Bredase

Spruitjes
Verse

Fruitsalade 1,99
Héél kilo

Bakje

Alleen donderdag
Alle Rauwkostsalades .................................................

Alle Stamppotten ........................................................

 .................................................

 ........................................................

200 gram

1,00

Verse

Vers gesneden- de luxe !!! -
div. soorten

0,69
Verse

Landwaart groente en fruit

Pasta met zalm .............................................. 100 gram 0,99
Gebakken zalm met zongedroogde tomaat en puree .. 100 gram 0,99
Jachtschotel met rode kool ................................ 100 gram 0,99
Div. soorten lasagnes ....................................... 100 gram 0,89

Mooie

Vers van de Traiteur



Aan het einde van een vrijdagmiddag, 
kijken ze gedrieën terug op hun pres-
taties. Opmerkelijk is dat ze alledrie 
op loopafstand van hun bedrijf aan 
de Kerkdijk wonen. Wim de Graaf 
woont nog steeds in het pand waar 
hij tot maart 1997 zijn supermarkt 
had. Op zaterdag sloot hij de winkel 
voor de laatste keer en op maandag 
liep hij naar de overkant om bij Van 
Keulen te beginnen. Het was een 
grote overgang, weet hij zich te her-
inneren. ‘In de winkel was je vooral 
gericht op service naar je klanten. 
In de wereld van het transport is 
dat toch even anders. Je moet goed 
weten wat je doet en alles scherp in 
de gaten houden anders staat de klant 
meteen met een schadeclaim op de 
stoep als er iets niet goed gaat. In die 
wereld overigens heel gebruikelijk’. 
Toch heeft Wim de Graaf de draad in 
deze voor hem geheel nieuwe wereld 
weer snel kunnen oppikken en er met 
plezier gewerkt. Op 1 maart neemt 
hij afscheid van het bedrijf. Ook dat 
zal even wennen worden, denkt hij. 
In alle rust gaat hij nadenken wat hij 
met de vrije tijd die hij dan heeft gaat 
doen. 

Binnenland
De twee chauffeurs blijken onder-
tussen meer doeners dan praters. Ze 
vinden het heel gewoon dat ze zo 
lang op de weg zitten. Daar is toch 

niet zo veel over te vertellen, menen 
ze. ‘Mijn vrouw vertel ik ook nooit 
wat’, voegt Wim Manten er nog aan 
toe. Ze hebben beiden altijd uitslui-
tend in Nederland gereden, nooit in 
het buitenland. Ze hebben voor zo’n 
80% altijd bouwmateriaal als lading 
gehad. Was dat niet zo dan hebben ze 
alles vervoerd wat er maar ingeladen 
moest worden. De vrachten worden 
in samenspraak met collega vervoer-
ders zodanig ingedeeld dat er altijd 
een retourvracht is. Dat is de taak van 
de planners zoals Wim de Graaf. Een 
lege vrachtwagen verdient immers 
geen geld. Vooral vanuit het noorden 
van het land is het niet altijd eenvou-
dig om een retourvracht mee terug te 
vinden. Alledrie merken ze trouwens 
dat het vrachtaanbod op dit moment 
terug loopt. Het logische gevolg van 
de huidige malaise in de bouw. Toch 
gaan de rijders er nog steeds rond 
6.00 uur ‘s morgens op uit om tussen 
16.00 en 18.00 uur weer terug te zijn. 
Het verkeer is, zo merken ze, door de 
nu ontstane crisis wel minder druk 
geworden. Op zichzelf is dat weer een 
voordeel, er zijn minder files.

Zakelijker
Is het chauffeursleven veranderd in de 
loop der jaren? ‘Het was vroeger toch 
wat gemoedelijker’, vertellen Manten 
en Van Barneveld eensgezind. ‘Er 
was meer gezelligheid. De chauffeurs 

hielpen elkaar meer als er wat aan 
de hand was. Nu is alles strakker en 
zakelijker. Men heeft geen tijd meer 
voor elkaar. Het gaat alleen nog maar 
om het geld.’ Beiden vertellen ook dat 
ze zich geen echte ‘truckers’ voelen. 
Geen ‘ridders van de weg’, de stoere 
mannen die heel Europa doorrijden 
en dagen lang van huis weg zijn. Ze 
hebben niet zo veel op met dat aparte 
wereldje en komen ook bijna nooit 
in de speciale chauffeurscafés, geen 
tijd voor. Zij zijn en blijven gewoon 
vrachtrijders die hun lading opha-
len en wegbrengen en voor de rest 
geen flauwe kul. Daarbij beleven ze 
volgens eigen zeggen niet zo veel. 
Gelukkig hebben ze ook nooit grote 
ongelukken gehad. Er is wel eens wat 
lading verloren, dat soort dingetjes. In 
zo’n geval verscheen Cees van Bar-
neveld met zijn wagen die uitgerust 
is met een kraan om het zaakje weer 
op te takelen.

Weinig begrip
De twee chauffeurs hebben ook nooit 
meegemaakt dat hun lading is gesto-
len. Dat schijnt tegenwoordig nog 
wel eens voor te komen. Er is lang 
geleden wel eens een oplegger gesto-
len van een parkeerplaats maar daar 
waren ze niet bij. Het samenspel 
met het andere verkeer, met name de 
luxewagens, blijft lastig. Dat is er in 
de loop der jaren niet eenvoudiger 

op geworden. ‘Door de personen-
auto’s wordt nog veel ‘gesneden’ op 
de weg’, vertellen ze. ‘Er zijn ook 
meer ‘aso’s’ op de weg dan vroe-
ger’. De ‘gewone’ chauffeur heeft 
weinig begrip voor de grote vracht-
wagens en de problemen die deze 
in het verkeer kunnen hebben. Moet 
ergens worden ‘ingestoken’ met een 
vrachtwagen dan hebben de andere 
weggebruikers weinig begrip en nog 
minder tijd voor de bestuurder. Zowel 
voor als achter proberen ze zich er 
langs te wurmen, met alle levensge-
vaarlijke situaties van dien. Beide 
beroepsrijders pleiten er voor dat aan 
deze aspecten veel meer aandacht zou 
moeten worden geschonken tijdens 
de rijopleiding van de privé-rijder. De 
rijschool-instructeurs hebben daarin 
een grote verantwoordelijkheid. ‘Als 
er wat mis gaat dan krijgt de vracht-
wagenbestuurder meestal de schuld’, 
zeggen ze. ‘Ook de politie heeft 
lang niet altijd begrip voor de moei- 

lijke omstandigheden die het besturen 
van een lange vrachtwagen met een 
zware vracht met zich mee brengen. 
‘De politieagent vindt eerder dat de 
beroepschauffeur meer verantwoor-
delijk mag worden gehouden dan 
de particuliere rijder. Volkomen ten 
onrechte!’, menen de jubilarissen. 

Geluk
Cees van Barneveld heeft ook een 
beloning gekregen voor het feit dat 
hij al 11 jaar schadevrij rijdt. Hoe 
heeft hij dat zo lang volgehouden? ‘Je 
moet vooral rekening houden met het 
gewicht van je lading en de langere 
remweg die je daardoor hebt. Maar 
bovenal’, geeft hij toe. ‘moet je ook 
wel geluk hebben’. Zowel Manten als 
van Barneveld kunnen aan het einde 
van dit jaar stoppen met rijden. Ze 
weten echter nog niet of ze dat wel 
gaan doen. Ondanks alles is het rijden 
door heel Nederland nog steeds een 
leuk beroep, vinden beiden.

 De Vierklank 5 4 februari 2009

Westbroekse jubilarissen blijven nuchter
door Martijn Nekkers

Op het jaarlijkse nieuwjaarsdiner heeft Transport & Handelsbedrijf H. van Keulen drie van zijn 
medewerkers gehuldigd. Wim de Graaf (62) was 10 jaar bij dit bedrijf werkzaam als administrateur en 

planner. Wim Manten (59) was 35 in dienst als chauffeur terwijl Cees van Barneveld (59) maar liefst 40 jaar 
achter het stuur zat bij dit in 1935 opgerichte transportbedrijf. Lovende en waarderende woorden van de 

directie waren hun deel. Dat werd onderstreept met een oorkonde. Bovendien kreeg Cees ook nog eens een 
gouden draagspeld voor 40 jaar trouwe dienst uitgereikt.

De drie jubilarissen. V.l.n.r. Wim Manten, Cees van Barneveld en Wim de 
Graaf.

Tai Chi en Qigong
Elke vrijdag zijn er twee Tai Chi 
en Qigong-cursussen bij de SWO: 
om 14.00 uur en om 15.30 uur. Op 
beide tijden zijn enkele plaatsen 
vrijgekomen. De kosten bedragen 
51 euro voor 15 keer. 

Meditatie en beweging
Vanaf donderdagmiddag 5 februari 
start een nieuwe cursus ‘meditatie 
en beweging’ bij de SWO. De kos-
ten bedragen 30 euro voor 8 lessen. 

Aquarel
Elke maandagmiddag kunt u een 
cursus aquarelleren volgen bij de 
SWO. U krijgt begeleiding bij het 
tekenen. De kosten bedragen 83 
euro voor 16 lessen. 

Computer Extra
Op maandagochtend 2 februari start 
de SWO in de Schutsmantel een 
computercursus voor beginners die 
wat extra tijd en aandacht nodig heb-
ben. U leert in een heel rustig tempo 
de computer stap voor stap kennen. 
De kosten bedragen 100 euro voor 8 
lessen (incl. lesmateriaal). 

Zondagmiddagfilm Bremhorst
Op zondag 1 februari wordt om 
15.00 uur de film ‘Evil in clear 
River’ vertoond in de Bremhorst. 
De kosten bedragen 2 euro (incl. 
koffie en thee). 

Workshop voetreflexzone 
massage
Op donderdag 5 maart begint een 
workshop van 3 ochtenden voetre-
flexzonemassage. Tijdens de les-
sen leert u hoe u dit zelf kunt gaan 
toepassen. De workshop is voor 
iedereen toegankelijk. De kosten 
bedragen 24 euro voor 3 lessen. De 
lessen zijn niet apart te volgen. 

Filmhuis SWO
Op dinsdag 10 februari wordt de 
film’The story of the weeping camel’ 
vertoond in SWO vestiging De Bilt. 
De film begint om 14.00 uur en de 
kosten bedragen 2,50 euro. 

Voor meer informatie over deze 
cursussen kunt u contact opne-
men met de Biltse vestiging SWO,  
Jasmijnstraat 6 in De Bilt,  
tel. 030 2203490.

Om te beginnen met het slechte 
nieuws: In de reeks Biltse Ontmoetin-
gen heeft Tan Crone haar voordracht 
op 25 januari moeten afzeggen. Zij is 
zeer ernstig ziek. Ook Marijke Peijser 
heeft haar lezing van 19 april moeten 
afzeggen. Getracht zal worden deze 
Biltse Ontmoetingen in het komend 
seizoen, wellicht in gewijzigde vorm, 
opnieuw kunnen worden geprogram-
meerd.

Het inspirerende ‘huisensemble’ Het 
Matangi Quartet, treedt deze sei-
zoenshelft nog tweemaal op, resp. op 
dinsdag 17 februari en op donderdag 
7 mei, beide keren om 20.00 uur. 
Vooraf reserveren op tel. 030 228 
50 15 of info@waltermaashuis.nl is 
gewenst.

Ook het muziekpodium De Bilt, 
waarin het Walter Maas Huis parti-
cipeert, biedt twee concerten aan in 
het huis. Op zondag 8 februari geeft 
het Trio Burlesco een concert in het 
Walter Maas Huis. De aanvang is 
om 16.00 uur. Het Walter Maas Huis 
bevindt zich aan de Gerard Doulaan 
21 te Bilthoven. Dit concert wordt 
georganiseerd door Muziekpodium 
De Bilt. In het Muziekpodium De 

Bilt participeren de Concert Commis-
sie van de Biltse Muziekschool, de 
Stichting Kunst en Cultuur De Bilt en 
het Walter Maas Huis.

Trio Burlesco werd begin 2004 opge-
richt door Saskia Plagge (cello), Arno 
Stoffelsma (klarinet) en Cathelijne 
Noorland (piano). Het trio werd gese-
lecteerd voor ‘Het Debuut 2005-2006’ 
waardoor het in 2006 optrad in de 
belangrijkste concertzalen van Neder-
land, waaronder het Concertgebouw 
te Amsterdam en Muziekcentrum 
Vredenburg te Utrecht. Het ensem-
ble was te gast in het TV-program-
ma ‘Vrije Geluiden’ en daarnaast te 
beluisteren op diverse Nederlandse 
en buitenlandse TV- en radiozenders. 
Op het programma staan werken van 
Beethoven en Brahms; voorbeelden 
van de vele prachtige werken die voor 
de bezetting klarinet, cello en piano 
zijn geschreven. 

Zondag 15 maart spelen Lisa Jacobs 
en Ksenia Kouzmenko werken voor 
viool en piano. Op woensdagavond 
25 februari speelt Rene Eckhardt pia-
nomuziek van Ton de Leeuw. Het 
concert begint om 20.00 uur. De 
toegangsprijs is 10 euro. Reserveren 

lijkt zeker aan te bevelen (tel. 030 
2285015 of info@waltermaashuis.nl)

Programma Walter Maas Huis
In de tweede seizoenshelft zijn er weer tal van activiteiten in het Walter Maas Huis, een villa in Bilthoven die 
al meer dan tachtig jaar dienst doet als werkplaats, podium en buitenplaats voor culturele pioniers. De villa 

is gebouwd in 1924 en altijd als muziekhuis gebruikt.

Trio Burlesco bestaat uit Saskia Plag-
ge (cello), Arno Stoffelsma (klarinet) 
en Cathelijne Noorland (piano).



 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.

Potlood narcis 3 bos 3,-

Geurige hyacinten bos 3,95

Kersenbloesem 2 bos 5,-

Lente primula 3 voor 3,95

Dubbel dikke narcis  2,95in pot
Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
F ax: 030 - 2200650
E-mail: info@peperkamp.info

Meerwaarde voor uw klant en uw bedrijf
Overview geeft invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

www.overviewbv.nl
John Baken
Oosterspoorlaan 14
3739 KJ Hollandsche Rading
tel: 06 -2159 6772 Overview: waarde in het vooruitzicht

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

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

Rozijnenbrood
400 gram

Nu € 1,75

Speculaas
2de pak 1/2 prijs

Bij iedere besteding van 
€ 1,- ontvangt u één zegel en 

spaart u voor gratis produkten

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

Sieraden
50% korting

SALE

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

RENAULT VEL-SATIS 3.5 V6 AUT LPG G3, D GRIJS MET, LEDER INT, CRUISE C,
CLIMATE C, LMV, RAD/CD WISS/NAVI, AFN TREKH, REGENS, MLV, ABS, ..........................  `02 €. 8.950,-

PEUGEOT
1007 1.4 GENTRY, ZILV GR MET, ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ..................  `06 €. 12.950,-
206 CC 1.6 16V ,ZILV GRIJS, CLIMATE C, LEDER INT, ER, MLV, ESP,
CV, ABS, RAD/CD, LMV, APK T/M SEPT `09, 84.000KM ........................................................  `02 €. 12.950,-
306 1.8 16V CABRIO, GRIS ICELAND, BRUIN LEDER INT, AIRCO,
ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, WINTERKAP, 67.000KM ............................................................  `02 €. 11.500,-
307 2.0 HDI 5 DRS, ZILV MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, 162.000KM ..................  `03 €. 7.450,-
307 2.0 HDI BREAK GRIJS KENT, ROOD MET, AIRCO, ER, CV, SB, 110.000KM ..................  `04 €. 6.750,-
407 XS 2.2 16V AUT, WIT, ZWART LEDER, CLIMATE C, CRUISE C,
RAD/CD, LMV, ABS, ESP, PARKEER HULP, AFN TREKHAAK, 68.000KM ..............................  `04 €. 14.750,-
407 SW 1.8 16V LPG G3,`05, GRIS FER, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV,
SB, RAD/CD, TEL, REGENS, ABS, AIR B, 180.000KM ...........................................................  `05 €. 12.950,-
407 XT 2.0 16V PACK, GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, LMV,
ER, CV, SB, RAD/CD, PARKEERS, REGENS, ABS, AIRBAGS, 40.000KM ..............................  `04 €. 12.950,-
607 2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM ...................  `03 €. 13.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, CRUISE C, 73.000KM ...............................................................  `05 €. 14.950,-
CITROËN PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM .................................................................................  `06 €. 15.950,-
CITROËN C8 2.2 16V LPG G3, D GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,
2X SCHUIFD,LMV,PARKEERS,REGENS,RAD/CD,TREKH, 200.000KM ..................................  `04 €. 13.950,-
CITROËN C5 2.0 HDI BERL, ICELAND BLUE, AIRCO, ABS, RAD/CD, 71.000KM ..................  `01 €. 5.750,-
CITROËN PICASSO 1.8 16V, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 109.000KM ..............  `00 €. 5.950,-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V AUT LPG G3, D BLAUW, CC, CLIMATE, 200.000KM ..................  `02 €. 5.950,-
FIAT IDEA1.4 16V AUT, GRIJS MET, AIRCO, ABS, CRUISE C, ER, CV, SB, 9.800KM ............  `07 €. 15.950,--
HONDA CIVIC 1.3 HYBRID AUT, D GRIJS MET, CLIMATE C,
CRUISE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD, AIRBAGS, ABS, 10.000KM .......................................  `07 €. 19.700,-
MAZDA MX5 1.6 16V, D GROEN MET, ER, CV, SB, RAD/CD, LMV, MLV, 120.000KM .............  `98 €. 7.950,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 806 2.0, D GRIJS MET, ER, CV, SB, 2X SCHUIFDEUR ........................................  `95 €. 2.500,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Pe geot • Citro n • en lt • nderho d • P

de Losw l 21  il ers  tel. 3  21 33
nd strieweg 3  rtensdi k  tel. 3  21

Ex

M A N I C U R E  /  N A G E L S T Y L I N G

nagelstyliste
06 - 14 43 34 81

Maertensplein 26
3738 GK  Maartensdijk
godzpete@hotmail.com



Bij het raadplegen van de bij de 
kaarten van Maartensdijk behorende 
tafels komt onder sectie A (ten noor-
den van de Dorpsweg) in 1831 de 
wagenmaker Jan Hendrik Kreuger 
(perceelnummers A 22 t/ m 28 en A 
33 t/ m 36) als eigenaar voor. Deze 
percelen bevinden zich ter hoogte van 
de huidige spoorlijn Utrecht - Hil-

versum. Onder sectie B (ten zuiden 
van de Dorpsweg) wordt de wedu-
we van wagenmaker Anthony Muts 
(perceelnummer B 287 t/ m 289) als 
eigenaresse vermeld. Deze percelen 
bevinden zich ter hoogte van de twee 
huizen aan de Dorpsweg 176-178. De 
huidige bewoonster van het huis aan 
de Dorpsweg 178, mevrouw Van Ros-
sum, bezit een meer dan honderd jaar 
oude geborduurde merklap, gemaakt 
door ‘Gerritje Muts, 11 jaar oud’. 
Tegenover deze huizen staat een vrij-
staand huis aan de Dorpsweg 139 dat 
nog steeds door de oudere Maartens-
dijkers het huis van wagenmaker De 
Haas wordt genoemd.

Gerrit Aalbertsen
Op de kadastrale kaart uit 1831 in 
de bovengenoemde Kadastrale atlas 
komt het huis aan de Dorpsweg 139 
nog niet voor. De huidige bewoners, 

de fam. Weterman, wonen er sinds 
1977. Kort nadat ze er zijn komen 
wonen, heeft er een onderzoek in het 
Kadaster naar de historie van het pand 
plaatsgevonden. Daaruit bleek dat het 
huis in 1845 is gebouwd. Voor zover 
bekend woonde en werkte voor 30 
april 1931 wagenmaker Gerrit Aal-
bertsen in het pand. Gerrit is in Wou-

denberg geboren en was getrouwd 
met Antje van Ginkel, eveneens in 
Woudenberg geboren. Zij hadden 
twee kinderen, zoon Gerrit en doch-

ter Maria Rijkje. Naast zijn werk als 
wagenmaker zat Gerrit in de huizen-
handel. Hij liep als bieder veilingen 
van huizen af en verstond de kunst tij-
dens een openbare verkoping voor de 
laatste bieder te bieden hetgeen hem 
‘strijkgeld’ opleverde. Volgens ‘Van 
Dale’ is strijkgeld een bedrag in geld 
dat als premie uitgeloofd wordt voor 
hem die bij het opbieden het hoog-
ste bod doet, of vóór  de afslag het 
hoogste bod dat is gedaan nog ver-
hoogt. Deze premie wordt ook plok-
geld genoemd. Zijn zoon Gerrit hielp 
mee in de wagenmakerij en dochter 
Maria trouwde met de gemeentebode 
Hardeman. In april 1931 heeft Gerrit 
Aalbertsen de wagenmakerij over-
gedaan aan Cor de Haas en liet voor 
zichzelf twee nieuwe huizen en een 
werkplaats bouwen aan de Dorpsweg 
73 t/ m 77. Hij ging zelf op nummer 
73 wonen en op nummer 75 kwam de 
timmerman Koornwinder te wonen.

Cor de Haas
Wagenmaker Cornelis de Haas is op 
6 mei 1900 te Linschoten geboren als 
zoon van een schipper. Hij trouwde 
op 18 september 1931 in Maartens-
dijk met Gijsje de Bree, die aan de 
Nieuwe Weteringseweg 7 woonde. 
Cor de Haas ging op 30 april 1931 
in de wagenmakerij aan de Dorps-

weg 139 wonen. Cor en Gijsje kregen 
in 1936 een dochter Martje, die in 
1962 met juwelier Engelbertus Wil-
lemse trouwde en een juwelierszaak 
aan de Wittevrouwenstraat in Utrecht 
dreef. Willemse was familie van de 
Maartensdijkse smidfamilie de Rid-
der en verbleef daardoor vaak in 
Maartensdijk. Martje vertelt dat de 
moeder van Gijsje, Wilhelmina F . 
de Bree-Schouten meer dan twintig 
jaar bij Cor en Gijsje in huis woonde. 
Door de buurkinderen van toen wordt 
zij herinnerd als een krasse dame die 
niet zo goed meer kon horen en een 
ouderwets gehoorapparaat met een 
grote toeter gebruikte. Cor de Haas 
wordt herinnerd als een bescheiden 

man en een goed vakman. De wan-
den in zijn werkplaats aan de lin-
kerzijde van het huis hingen vol met 
timmergereedschap en er stond een 
grote, waarschijnlijk elektrisch aan-
gedreven, zaagmachine. Cor liet grote 
gevelde boomstammen in de sloot 
naast de linkerzijde van het huis een 
paar maanden liggen om in te wate-
ren. In de muur aan de achterzijde 
van de werkplaats had hij een luik 
waardoor hij de ingewaterde stam-
men naar binnen leidde. Wanneer er 
eenmaal een goed contact met Cor 

was opgebouwd, kon hij humoristisch 
voor de dag komen. In december 
1966 is zijn vrouw Gijsje overleden. 
Hij vertrok daarna iedere middag 
precies om 16.30 uur op zijn brom-
mer naar zijn dochter Martje in De 
Bilt om te eten. Wagenmaker de Haas 
maakte zowel nieuwe wagens als dat 
hij bezig was met het onderhoud van 
bestaande wagens. In het dorp was 
hij ook behulpzaam als drager tijdens 
begrafenissen, iets wat bij meer zelf-
standigen in die tijd gebruikelijk was. 
Cor de Haas is op 29 oktober 1971 
overleden.

Wenting
Reeds in 1962 is de houten brug over 
de wetering vervangen door een ste-

nen dam met duiker. De architect C.F . 
Wenting uit Baarn heeft het huis in 
1971 gekocht. Buren herinneren zich 
nog dat er een grote container voor de 
deur kwam waarin een groot deel van 
de inventaris van het huis verdween. 

Wenting heeft het interieur van het 
huis grondig en smaakvol verbouwd 
en de gehele werkplaats bij het woon-
gedeelte betrokken. Alhoewel het aan 
de moderne eisen van wooncomfort 
is aangepast, is de historische waarde 
van het huis in tact gebleven.
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Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

Wagenmaker Cor de Haas
In de inleiding van de in december jl. verschenen Kadastrale atlas van de oude gemeente Maartensdijk staat 
onder het kopje:  ‘ de inwoners en hun beroepen’  vermeld:  ‘ In Maartensdijk kon men volgens een enquê te uit 
1815 voor de dagelijkse zaken terecht bij drie bakkers, twee smeden, vier timmerlieden, twee wagenmakers, 

vier kleermakers, twee metselaars en drie schoenmakers’ .

H et voormalig w agenmakerhuis aan de Dorpsw eg 139 in 2 009.

Cor op het erf voor z ijn w erkplaats bez ig.

Cor de H aas maakte ook ‘ bakfietsen’ . Van rechts naar links poseren bakker 
H enk van Tongeren, mevr. van Tongeren, bediende H enny  K lein, knecht Tjeerd 
van Wieringen, J an Gaasenbeek en de bekende Maartensdijker Co Maat trots 
bij de z ojuist geleverde aanw inst.

E en door Cor nieuw  gemaakte kar.

H et w agenmakerhuis aan de Dorpsw eg 139.

H et interieur van de in 1971 net leeggeruimde w erkplaats.

Cor op het erf voor z ijn w erkplaats 
bez ig.



Het weeshuis St. Pauls Children 
Care Centre ligt net buiten Nai-
robi, Kenia. Het ligt in de slop-
penwijken van de Ngong Hills, in 
het district Karen (genoemd naar 
Karen Blixen). Dit is een overwe-
gend groene buitenstad van Nairobi, 
aan de rand van het National Park. 
In augustus 2008 werd het weeshuis 
geconfronteerd met een afschuwe-
lijke brand. Om daar - financieel 
althans - weer enigszins overheen te 
komen waren er verschillende voor-
stellen voor inkomstengenererende 
projecten. Een eerste prioriteit was 
echter het bij elkaar brengen van de 
verschillende stichtingen en parti-
culieren die zich vanuit Nederland 
inzetten voor het weeshuis, want nu 
er zo veel moest gebeuren was het 
beter om met z’n allen op één lijn te 
zitten; anders zou het voor iedereen 
maar verwarrend zijn. In november 
2008 waren alle betrokkenen (in 
Maartensdijk) hiervoor bij elkaar. 

Tweehoog
Jayne had offertes laten maken van 
de nieuwbouw en er waren bouw-
tekeningen, die er mooi uitzagen: 
twee verdiepingen hoog, maar ook 
een ‘overeenkomend’ prijskaartje. 
Iedereen vond dat het niet goed was 
zoveel geld uit te (gaan) geven voor 
een gebouw, terwijl er nog zo veel 
projecten georganiseerd en gerea-
liseerd moesten worden. Besloten 
werd Jayne te vertellen dat er van-
uit Nederland geen mogelijkheden 
waren financieel aan het bouwont-
werp bij te dragen, maar dat er wel 
ondersteuning mogelijk was bij de 
andere projecten. Jayne ging vervol-
gens op zoek naar sponsors in Kenia 
en het is haar inmiddels gelukt nage-
noeg het gehele bedrag bij elkaar te 
krijgen. 

Eetzaal
Een van de projecten, geï nitieerd 
door de twee Nederlandse vrijwil-
ligsters in 2008, was een eetzaal 

bij de school van het weeshuis: De 
Shalomschool - zoals deze heet - 
heeft plaats voor 150 kinderen van 
buiten het weeshuis. Deze externe 
leerlingen betalen dus schoolgeld. 
Veel ouders, die het zich kunnen 
permitteren, laten hun kinderen bij 
Jayne naar school gaan, omdat het 
onderwijs een hoog niveau kent en 
de klassen klein zijn. Op een over-
heidsschool in Kenia zitten gemid-
deld 90 kinderen in de klas en op de 
school van het weeshuis 10 tot 15. 
Ook deze kinderen hebben middag-
pauze. De kinderen van het weeshuis 
lopen elke dag 2 kilometer heen en 2 
terug naar school. Met z’n allen door 
een sloppenwijk, over een erbarme-
lijk slechte weg vol gaten en diepe 
plassen, waar grote vrachtwagens 
voorbij rijden. De kinderen die niet 
in het weeshuis wonen, blijven wat 
op school hangen en eten soms hele-
maal niets. Met een eetzaal (met 
keuken) op school hoeven de kinde-
ren dus helemaal niet meer heen en 
weer. De externe kinderen kunnen 
voor een klein bedrag extra ook op 
school een warme maaltijd eten én 

de kinderen hebben 
op school een droge 
ruimte waar ze in 
de regentijd kunnen 
spelen. En leren met 
een volle maag gaat 
toch stukken beter!

Hilversumse school
Dit project kwam de zus van Hen-
rike van ’t Land, de in Hilversum 
wonende Hanneke van der Helm ter 
ore. Hanneke bracht dit project onder 
de aandacht van de school van haar 
kinderen. De school bestaat dit jaar 
100 jaar en was daarom op zoek naar 
een mooi project in dit lustrumjaar. 
De kinderen van deze school moch-
ten uit 3 projecten kiezen en kozen 
voor St. Pauls. Henrike en Esther 
bezochten deze school en lieten alle 
groepen foto’s en film laten zien en 
vertelden honderduit over (de situ-
atie in) het weeshuis en vooral op 
school. Tientallen vragen werden op 
hen afgevuurd, de kinderen hadden 
er duidelijk goed over nagedacht. 
Er werd hen tijdens deze dag een 
cheque overhandigd van € 3.175,50 
waarmee (je kunt het je bijna niet 
voorstellen, maar echt waar) het hele 
overblijflokaal, keuken, kookgerei, 
tafels, stoelen, bestek kunnen wor-
den betaald. 

Basisschool Goudenregen
Maar niet alleen deze school, maar 
ook de eveneens in Hilversum geves-
tigde basisschool Goudenregen heeft 
het weeshuis ontdekt! Esther: ‘Op 
een van mijn reizen naar Nairobi 
werkte ik met collega-purser Linda 
Kant. Ze is met me meegegaan naar 

het weeshuis en ook zij verloor haar 
hart er aan. De school van haar kin-
deren spaart nu wekelijks voor het 
project Bijenkassen. Vorige week is 
Linda bij Jayne geweest en kon ze 
geld voor 8 bijenkassen overhandi-
gen. Ook had zij namens alle kinde-
ren van de Goudenregenschool ste-
vige rugzakken meegekregen voor 
de kinderen van St. Pauls.

Bouwland
Het laatste nieuws uit het wees-
huis is dat er een Keniaase man is 
langsgekomen die Jayne 4,5 hectare 
grond gratis heeft aangeboden om 
voor de komende 5 jaar voedsel op 
te kunnen verbouwen. De grond ligt 
een half uur rijden van St. Pauls. De 
helft van de grond mag Jayne kopen. 
Dit kost €  10.000,- en daarvoor 
worden nu dus ook weer fondsen 
gezocht. Het belang van dit project 
is erg groot. Als het weeshuis haar 
eigen voedsel kan verbouwen bete-
kent dit dat ze niet meer afhankelijk 
zijn van de soms torenhoge voed-
selprijzen. Er komt weer een stuk 
zelfstandigheid bij: eigen gras voor 
de koeien en sommige kinderen kun-
nen ter plekke opgeleid worden tot 
landarbeider. Maar grond moet ook 
bewerkt worden, gezaaid, er moet 
een hek omheen, kortom allemaal 
kosten die nu direct gemaakt worden 
en waarvoor er weer op zoek moet 
worden gegaan naar een stichting 
of iemand die bereid is hieraan bij 
te dragen. 

Andere projecten
En tussen al deze projecten door 
wordt gepoogd een aantal structu-
rele verbeteringen aan te brengen. 
Stichting Wings of Support heeft 

betaald voor het opknappen van de 
situatie rond de toegangspoort naar 
het weeshuis. Dat lijkt iets tame-
lijk onbelangrijks, maar doordat de 
lokale overheid de weg door de 
sloppenwijk heeft veranderd waar-
door deze lager is komen te liggen, 
is het momenteel bijna niet meer 
mogelijk om met een auto door de 
poort te rijden zonder de uitlaat te 
verliezen. Daarbij komt dat bij de 
poort het waterverkooppunt van St. 
Pauls is en doordat het allemaal lekt 
en wegspoelt is het hout gaan verrot-
ten en blijven er plassen water staan, 
die o.a. malariamuggen aantrekken. 
Dit gaat allemaal vernieuwd worden. 
Ook is WoS bezig een sponsor te 
zoeken voor de bedden en matras-
sen die bij de brand zijn beschadigd 
of die sowieso aan vervanging toe 
waren. 

Esther en Henrike verzuchten: ‘Zo 
blijven we bezig. Het is veel, maar 
prachtig werk en geeft eindeloos 
veel voldoening, want al met al is er 
al veel bereikt en gaat het goed met 
de kinderen. Ze zijn flexibel, werken 
mee, spelen met elkaar en zijn blij 
met alle hulp die ze krijgen’. Half 
maart gaan Henrike, Hanneke en 
Esther weer naar Nairobi toe. Hope-
lijk kunnen er dan al foto’s worden 
gemaakt van de eetzaal. Ook zullen 
ze dan gaan kijken naar een goede 
bestemming voor het geld dat eind 
2008 van de van de Ontmoetings-
kerk is gekregen en van enige parti-
culieren uit Maartensdijk. 

Wilt u ook iets bijdragen, laat het 
Esther Harshagen (tel. 0346 214626) 
of Henrike van ’t Land (tel. 0346 
211833) weten.

‘ Het is veel, maar prachtig werk’
door H enk van de Bunt

De laatste berichten over het weeshuis St. Pauls Children Care Centre in N airobi, waar veel 
Maartensdijkers betrokken bij zijn geraakt dateren alweer van augustus 2008. Sindsdien is er wel het 

nodige gebeurd. Tijd om weer eens met Esther Harshagen en Henrike van ’ t Land te gaan praten.

E sther H arshagen in de K eniaanse 
schoolbanken.

K inderen van het w eeshuis St. Pauls 
Children Care Centre in Nairobi, 
w aar veel Maartensdijkers betrok-
ken bij z ijn geraakt.

H et w eeshuis St. Pauls Children Care Centre ligt net buiten Nairobi, 
K enia.

REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK - DE BILT

wij hebben voor u in de
aanbieding:

Prachtige winter dagtocht DV 12 feb.

incl: Koffie gebak - Lunch 

- Bingo - Show 

nog een paar plaatsen
vrij voor € 35,- p.p.
bel even 0346-212288

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

50%
DE WINTERCOLLECTIE*

* M.U.V. BASISARTIKELEN

NU HALVE PRIJZEN

RESTANTEN
HEREN-OVERHEMDEN

NU € 10,- PER STUK
LET OP RODE STICKER!!!

RESTANTEN 
DAMESKLEDING

SHIRTS - BLOUSES -
JASJES - ROKKEN

NU € 10,- PER STUK
LET OP RODE STICKER!!!

50%
50%

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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



Alle bezwaren omtrent het nieuw-
bouwplan Opgetogen op de voor-
malige gemeentewerf in Maartens-
dijk zijn afgehandeld: er is inmiddels 
een onherroepelijke bouwvergunning 
afgegeven. Niets staat nu de bouw 
nog in de weg. De projectontwikke-
laar en de makelaar gaan zich actief 
bezighouden met de verkoop van de 
resterende negen van de veertien vrije 
sector twee-onder-één-kap woningen. 
Als er negen verkocht zijn worden 
de bouwactiviteiten gestart. Het plan 
omvat verder nog 20 huurapparte-
menten en 12 koopwoningen die via 
de Woonstichting SSW worden aan-
geboden.

Woningen met 5 slaapkamers
Namens de projectontwikkelaar meldt 
de heer E. Bulder dat Bemog blij is 
met de onherroepelijke bouwvergun-
ning. ‘De bezwaren waren gelukkig 
allemaal gericht op neveneffecten van 
de bouw, zoals de kap van bomen en 
het tekort aan parkeerplaatsen maar 
gelukkig niet op het plan zelf. Het 
is een mooi plan met goedgebouwde 
grote twee-onder-één-kap woningen. 

Een onderzoek had uitgewezen dat 
er in Maartensdijk behoefte is aan 
dit type huizen. Huizen van deze 
grootte, met een vloeroppervlakte van 
ongeveer 150 m2, zijn voorname-
lijk bedoeld voor tweede generatie 
kopers. Die gezinnen waarbij de kin-
deren al wat groter zijn geworden 
en er dus meer ruimte nodig is. Er is 
nu nog veel mogelijk, we zijn zeer 
flexibel met de inrichting’. Het plan is 
vorig jaar ook al gepresenteerd maar 
toen rustte er op het plan toch een 
aantal bezwaren waardoor banken het 
de klanten lastig maakten om een 
hypotheek te verstrekken. De heer R. 
de Jong van makelaardij De Jong &  
Greven geeft aan een aantrekkelijk 
project hypotheek aan te kunnen bie-
den. ‘Er wordt hoogstwaarschijnlijk 
niet meer veel gebouwd in Maartens-
dijk en huizen van deze grootte zijn er 
sowieso al niet veel. Ik weet dat hier 
voldoende animo voor is en nu ook 
de banken niet meer moeilijk doen 
willen we ze weer onder de aandacht 
van de inwoners van de gemeente 
brengen. Mensen die een al koop-
woning hebben ondersteunen we bij 

de verkoop daarvan. We hebben een 
interieuradviseur benaderd die eerst 
het te verkopen huis bekijkt en advie-
zen geeft waardoor de professionele 
fotograaf mooiere foto’s kan maken 
en het er op de website van F unda 
vervolgens goed uitziet. Ook hante-
ren we een laag makelaarscourtage 
van slecht 0,75 %’. 

Bijzonderheden
De huizen worden gebouwd onder 
GIW garantie. Dit houdt in dat de 
huizen sowieso afgebouwd worden 
ook al mocht de projectontwikkelaar 
in financiële problemen komen, daar-
bij worden er hoge kwaliteitseisen 
gesteld en is er een laagdrempelige 
arbitrage. De huizen worden levens-
loopbestendig gebouwd: er is een 
mogelijkheid om bijvoorbeeld later 
beneden een slaapkamer en een bad-
kamer te realiseren. 

Voor een brochure of meer informatie 
kan men contact opnemen met make-
laardij De Jong &  Greven, bereikbaar 
op telefoonnummer 0346 211813 of 
via de mail: info@dejong-greven.nl
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advertentie

O nh erroepe li j ke  bou w v erg u nni ng P lan O pge t oge n

V erkoop twee- onder- é é n- kap woningen
door Marijke Drieenhuiz en

Projectontwikkelaar Bemog en Makelaardij de Jon g & Greven gaan zich gezamenlijk bezighouden met de 
verkoop van de resterende vrije sector twee- onder- é é n- kap woningen behorend bij het Plan Opgetogen.

R . de J ong van Makelaardij De J ong &  Greven (links) en E . Bulder (Bemog):  
‘ De huiz en w orden levensloopbestendig gebouw d’ .

E en deel van het plan ‘ O pgetogen’ .

Klankbord
E r z i j n v an di e dage n…

Er zijn van die dagen dat er wel 
drie verschillende postbodes door 
onze straat (in de grote stad U.) 
lopen. Een oranje, een blauwe en 
een gele. De oranje postbode komt 
iedere dag, behalve op zondag. Zijn 
gele en blauwe collega’s komen veel 
minder vaak, zeg één of twee keer 
per week. Als ik ze alle drie zie 
denk ik altijd: wat jammer dat ze 
elkaar niet kennen. Dan zouden ze 
met elkaar afspraken kunnen maken 
en de te bestellen post bij elkaar 
doen. Dan hoeft er maar één bestel-
ler per dag op pad. Maar ja, dat kan 
niet want dan is er geen concur-
rentie meer, wordt er gezegd. En 
concurrentie maakt alles goedkoper.  
Postbestelling ook? 

Ik weet in ieder geval dat er nu drie bedrijven zijn die ieder een eigen 
distributieapparaat hebben. Ze hebben ook allemaal een hoofdkantoor, 
allerlei ondersteunende afdelingen en een (zoals dat tegenwoordig heet) 
‘opperbaas’ met een meer dan vorstelijk salaris. F useren dus, zou ik zeg-
gen als econoom van de kouwe grond. In het bedrijfsleven fuseren ze toch 
ook aan de lopende band? Dan kan er gesneden worden in de kosten en dat 
verhoogt de winst. En inderdaad, allerlei afdelingen van de fusiepartners 
worden samengevoegd, overlappen elkaar en dan blijkt dat er heel wat 
banen overbodig zijn geworden. 
Alleen voor de postbestelling geldt dat kennelijk niet Daarbij komt dat 
we steeds minder brieven versturen. Veel gaat tegenwoordig per e-mail. 
Ik zou nooit een aandeel willen hebben van een postbedrijf, dat op deze 
krimpende markt opereert. Maar ja, ik ben en blijf een econoom van de 
kouwe grond…

Martijn Nekkers 

Proef met LED verlichting
Tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraads-
vergadering van 29 januari vroeg F rans Poot 
(D66) of B en W bereid zijn bij vervanging 
van straatverlichting tot LEDverlichting over 
te gaan. Poot verwijst daarbij naar het col-
legeprogramma, waarin staat dat de gemeente 
op milieugebied streeft naar een duurzaam 
beleid. Spaarzaam gebruik maken van energie-
vormen past in dit beleid. Onderzoek wijst uit 
dat gebruikmaking van LED verlichting in de 
openbare ruimte meerdere voordelen biedt. Poot 
noemt de milieuvoordelen door minder CO2 
uitstoot en een financiële besparing. De D66-
fractie vraagt om een proef. Wethouder Ditewig 
antwoordt dat in overleg met de leverancier van 
de openbare verlichting het Beukenlaantje bij 
Larenstein proefgebied wordt. Tijdens de proef 
wordt onder andere gelet op de gevolgen voor 
de omgeving en de fauna. [ GG]

H et proefgebied voor L E D verlichting
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Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De Bilt:
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf 

Maartensdijk;
•  Maartensdijk: opnieuw bestraten gedeelte voetpad Dorpsweg 

(deel van nr. 38 t/ m 88) tot februari 2009.

Door de aanhoudende vorst lopen sommige wegwerkzaamheden helaas 
vertraging op. Onze excuses voor het ongemak.

Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt 
en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX  De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Aanvragen om vergunning 
(artikel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Maertensplein 21, 

plaatsen deur en poort;
Lichte bouwaanvraag
•  Groenekan, Kon.Wilhelminaweg 

427 en 429, oprichten dakkapel;
•  Maartensdijk, Pr.Beatrixlaan 18, 

uitbreiden woning;

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’. 

V erleende bouwvergunningen
•  Holl.Rading, Tolakkerweg 62, 

aanbouwen bijgebouw (26-1-
2009)

•  Maartensdijk, Pr.Bernhardlaan 16, 
plaatsen dakopbouw (26-1-2009)

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B& W. U moet dat doen 
binnen zes weken van de dag na 
de verzenddatum (= datum achter 
de verleende vergunning) van het 
besluit. Ook al dient u een bezwaar-
schrift in, dan mag toch van de ver-
leende vergunning 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.

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

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

Hollandsche Rading:
•  1 sierkers en 3 notenbomen, Tolak-

kerweg 118 (29-01-2009)

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen, Toe-
zicht en Ondersteuning. Inzage van 
kapvergunningen is mogelijk op 
werkdagen. Dit kan na telefonische 
afspraak op telefoonnummer (030) 
228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kun-
nen binnen zes weken na de ver-
zenddatum van de kapvergunning 
een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Bilt, Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven.

Ter inzage legging goedgekeurd 
bestemmingsplan “Westbroek 
2007”

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt maken ter 
voldoening aan het bepaalde in 
artikel 28 lid 6 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening bekend dat 

bij besluit van 20 januari 2009 de 
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
het op 29 mei 2008 ongewijzigd 
vastgestelde bestemmingsplan 
“ Westbroek 2007”  hebben goed-
gekeurd.

Het goedgekeurde bestemmings-
plan bestaat uit een toelichting, 
voorschriften  en plankaart.
Het plangebied betreft de kern 
Westbroek. De begrenzing van het 
plangebied ligt op de overgang van 
de kernbebouwing naar het open 
buitengebied, waarbij de grens op 
de Kerkdijk ligt na de nummers 20 
en 31, de grens op de Dr. Welffer-
weg ligt na de nummers 27 en 56 
en op de Burg. Huydecoperweg ligt 
de grens ter hoogte van nummer 32. 
Aanleiding voor het opstellen van 
het bestemmingsplan is de actua-
lisering van bestemmingsplannen 
binnen de gemeente De Bilt.
 
Het bestemmingsplan en het 
besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht liggen met ingang van 
5 februari 2009 gedurende zes 
weken tot en met 18 maart 2009 
voor een ieder ter inzage bij de 
informatiebalie van het gemeente-
huis in Bilthoven (Soestdijkseweg 
Zuid 173).

Gedurende genoemde termijn van 
zes weken kan tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA  Den Haag. Bij de Voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State kan 
tegelijkertijd, naast het instellen van 
beroep, een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend als 
gevolg waarvan het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
niet in werking treedt totdat op 
dat verzoek is beslist. Beroep kan 
worden ingesteld door degenen, die 
tijdig bedenkingen met betrekking 
tot het vastgestelde bestemmings-
plan bij Gedeputeerde Staten van 
Utrecht hebben ingediend, alsmede 
belanghebbenden die aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest, overeenkomstig artikel 27 
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, bedenkingen bij Gedeputeer-
de Staten van Utrecht in te dienen. 
Voor het instellen van beroep en 
voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd.

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 

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Beleid en Strategie

Beleef-het-dorp-dag 
Westbroek 6 februari

Hoe ziet Westbroek er uit in 2020? Wat moet er behouden worden in de toe-
komst en wat moet er veranderd worden? Deze vragen staan centraal tijdens 
de “ Beleef-het-dorp-dag”   die de gemeente samen met Inbo Adviseurs orga-
niseert op vrijdag 6 februari aanstaande. 

Inwoners van Westbroek zijn van harte uitgenodigd op 6 februari van 13.30 
tot 17.00 uur in het dorpshuis van Westbroek, prinses Christinastraat 2, 
Westbroek. De middag heeft een actief karakter. Tijdens het eerste program-
maonderdeel gaan we op zoek naar de dingen die u van belang vindt met het 
oog op de toekomst van Westbroek. Vervolgens gaan we letterlijk op pad in 
het dorp om belangrijke waarden en kansen vast te leggen. 

Uw bijdragen tijdens deze workshop gebruiken wij om samen met advies-
bureau Inbo de eerste richtlijnen voor de toekomstvisie van Westbroek op te 
stellen. Deze richtlijnen zullen wij vervolgens tijdens een tweede workshop 
opnieuw voorleggen aan inwoners van Westbroek. Wij hopen dat u uw ideeën 
met ons wilt delen.

Doe mee!
Wanneer u graag een actieve rol speelt bij het formuleren van de toekomstvi-
sie voor Westbroek, meld u dan aan voor de workshop. Dat kan bij mevrouw 
Sharita Lachman. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 030-2289538 of via 
lachmans@debilt.nl. Ook voor andere vragen over de workshop kunt u bij 
haar terecht.

Sport Mee! Nieuws:
Nieuwe sportconsulent
Sport Mee! De Bilt heeft een nieuwe 
sportconsulent, zijn naam is Teun 
Kruijff, hij neemt vanaf heden de 
taken van Marijn van de Meulengraaf 
over. Hieronder stelt Teun zich even 
voor.
 
Teun Kruijff is 24 jaar en opgegroeid 
in Utrecht. Sinds 12 januari j.l. is hij 
de nieuwe sportconsulent voor de 
gemeente De Bilt. Teun is opgegroeid 

in Utrecht, maar heeft zijn studie 
Sport, Gezondheid en Management 
gevolgd aan de Hogeschool van Arn-
hem en Nijmegen. Voor deze nieuwe 
klus keert hij terug naar zijn roots, 
want De Bilt is geen onbekend ter-
rein voor hem. Zijn Havo diploma 
behaalde hij op Werkplaats (Kees 
Boekeschool) in Bilthoven. Daarnaast 
heeft hij als lid van ULTC-IDUNA uit 
Utrecht verschillende ontmoetingen 
gehad bij tennisverenigingen uit De 
Bilt. Zijn passie ligt tegenwoordig bij 
het wielrennen.

Als sportconsulent is Teun verant-
woordelijk voor het adviseren van 
verenigingen en het coör dineren van 
projecten in het kader van school-
sport. Op woensdag en donderdag is 
Teun te bereiken via 06-42139668 of
info@sportmeedebilt.nl.

M ededeli ng:  H et  ge m eent eni eu w s i s v olledi g i n dez e ru bri ek opge nom en. A lleen v oor de beke ndm aki nge n en 
v ergu nni nge n i s een selec t i e opge nom en, w aarbi j  i n i eder ge v al alle i nf orm at i e ov er de dorps ke rnen w ordt  v er-
m eld. V olledi ge  v erm eldi ng v an de beke ndm aki nge n v oor de ke rnen De B i lt  en B i lt h ov en st aan w eke li j ks  i n de 
B i lt B u i s/ B C  en op de w ebsi t e v an de g em eent e De B i lt  w w w .de bi lt .n l.
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Wijk- en Dorpsgericht werken is 
één van de speerpunten van het 
gemeentebestuur. 
Doel van Wijk- en Dorpsgericht wer-
ken is het vergroten van de invloed 
van bewoners op, en betrokkenheid 
bij hun woon- en leefomgeving. 
Daarbij is het belangrijk goed en 
regelmatig te overleggen met bewo-

ners en bewonersgroepen die in het 
dorp of de wijk actief zijn. 

Wijkcontactambtenaren
De wijkcontactambtenaren vormen 
de verbindende schakel tussen ener-
zijds de gemeentelijke organisatie 
en anderzijds de bewoners en bewo-
nersgroepen in de wijken en dor-

pen. Met ingang van januari 2009 
is Lianne Oosterlee aan het team 
toegevoegd. Het team is nu weer 
compleet. 
In onderstaand schema ziet u de 
indeling van de wijken en dorpen 
met hun wijkcontactambtenaar 
(WCA):

Wijkindeling WCA Telefoonnummer emailadres

Bilthoven De Leyen Gerard Kosterman (030) 22 89 499 kostermang@debilt.nl
Bilthoven Zuid-Oost Miranda de F reitas (030) 22 89 494 freitasm@debilt.nl
Bilthoven Noord Lianne Oosterlee (030) 22 89 491 oosterleel@debilt.nl
Bilthoven Zuid-West Gerard Kosterman (030) 22 89 499 kostermang@debilt.n

De Bilt-Oost Annemieke Vos (030) 22 89 493 vosa@debilt.nl
De Bilt-West Annemieke Vos (030) 22 89 493 vosa@debilt.nl

Hollandsche Rading Annemieke Vos (030) 22 89 493 vosa@debilt.nl
Maartensdijk Lianne Oosterlee (030) 22 89 491 oosterleel@debilt.nl
Groenekan Miranda de F reitas (030) 22 89 494 freitasm@debilt.nl
Westbroek Gerard Kosterman (030) 22 89 499 kostermang@debilt.nl

Coör dinator Wijk- en Dorpsgericht Werken:
Annemieke Vos  
(030) 22 89 493 
vosa@debilt.nl

Meer informatie over het Wijk- en Dorpsgericht Werken kunt u vinden op de website van de gemeente De Bilt 
(www.debilt.nl).

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger & Bestuur
De commissie van advies voor Burger &  Bestuur vergadert op donderdag 12 
februari om 20.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis te Biltho-
ven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur het 
informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust. 

Agenda
Voorzitter:  De heer P.H. Boos 
Secretaris:  Mevrouw mr. drs. J.L. van Berkel

Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders uitgenodigd. 

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Tussentijdse aanpassingen hulp bij het huishouden
20.45 uur 3.  Begroting 2009 Stichting Rijn-en Heuvelland
20.55 uur 4.  Uitbreiding programmaraad omroepnetwerk
21.10 uur 5. Concept-beleidskader communicatie
22.00 uur 6. Vaststelling kort verslag d.d. 22 januari 2009
22.05 uur 7. Mededelingen
  7.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/ m 

januari 2009
  7.2. Overige mededelingen (n.a.v. raadsvergadering(en))
  7.3. Terugkoppeling regionale organen/ verbonden partijen
22.10 uur 8.  Rondvraag
22.15 uur 9.  Sluiting

Commissie van advies Openbare R uimte 
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 12 febru-
ari om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voor-
afgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel 
contact plaats in de Bilthal van Jagtlust. 

Agenda
Voorzitter: Mevrouw C.M.van Brenk-van Barneveld
Ambtelijk secretaris: Mevrouw F .A. van Hooijdonk

Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders uitgenodigd.

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Herontwikkeling centrumgebied Bilthoven
21.05 uur 3. Islamitisch centrum aan Noorderkroon te Bilthoven 
21.50 uur 4. Bouwplan Dr. Welfferweg 39 te Maartensdijk 
22.20 uur 5. Vervanging verkeersregelinstallaties
22.50 uur  6. Vaststelling kort verslag d.d. 22 januari 2009
22.55 uur 7. Mededelingen
  7.1.   Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/ m 

januari 2008
  7.2.  Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
  7.3.   Terugkoppeling overige regionale organen (indien van toe-

passing)
23.05 uur   Rondvraag 
23.20 uur   Sluiting

De ontwikkeling van bedrijvenpark 
Larenstein is eind vorig jaar na een 
periode van relatieve rust in een 
stroomversnelling geraakt. In decem-
ber 2008 zijn vijf koopcontracten 
getekend voor kavels op het noorde-
lijk deel van Larenstein, inclusief de 
kavel voor een bedrijfsverzamelge-
bouw voor elf ondernemingen. Dat 
betekent dat er tegen de zomer volop 
bouwactiviteiten te verwachten zijn 
op dat deel van het terrein. Bovendien 
heeft de gemeenteraad op 29 januari 

besloten de werkzaamheden voor het 
bouwrijp maken van het zuidelijke 
deel zo spoedig mogelijk te starten. 
De komende maanden zullen dan ook 
tal van activiteiten plaatsvinden op 
het bedrijvenpark. 

Informatieavond 
Tijdens een informatieavond zal de 
gemeente de buurtbewoners informe-
ren over de werkzaamheden op het 
bedrijvenpark. De informatieavond 
vindt plaats op maandag 9 februari 

aanstaande in het H.F . Wittecentrum, 
aan het Henri Dunantplein 4 in De 
Bilt. De avond begint om 20.00 uur. 
Vanaf 19.30 zijn de deuren geopend. 

Snelle start 
Daags na de informatieavond zal wor-
den gestart met de kap van de bomen. 
Enige tijd later zal de bodem worden 
gesaneerd. Het gemeentebestuur kiest 
voor deze snelle start, omdat de situatie 
rond de oude bedrijfslocaties van de 
kandidaten met de dag nijpender wordt.

Informatieavond werkzaamheden Larenstein

R ealisatie zuidelijk deel bedrijvenpark Larenstein 
Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donder-
dagavond besloten dat binnenkort gestart mag worden 
met het bouwrijp maken van het zuidelijk deel van het 
bedrijvenpark Larenstein te Bilthoven. 
De meerderheid van de raad is van mening dat  er niet 
langer gewacht kan worden met het bouwrijp maken 
van het bedrijventerrein Larenstein. Indien de rechter 
de erfdienstbaarheid rond de jaarwisseling van 2009 
daadwerkelijk opheft, kunnen de kavels feitelijk uit-
gegeven worden. In de raadsvergadering werd nog 
wel gediscussieerd over de mogelijke gevolgen van de 
rechterlijke uitspraak, de vraag of deze uitspraak niet 
moet worden afgewacht alvorens verder te gaan, de 
communicatie met omwonenden en de situatie van een 
aantal bedrijven. 
Zie voor meer informatie over Larenstein het artikel 
hierboven op deze pagina. 

Ondertunneling spoor Soestdijkseweg te Bilthoven
De raad heeft unaniem ingestemd met aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst met Prorail. Door het 
aangaan van deze overeenkomst wordt een groot veilig-
heids- en verkeersprobleem in Bilthoven opgelost. 
De ondertunneling van het spoor maakt onderdeel uit 
van het Masterplan Centrum Bilthoven. Voor de heront-
wikkeling van het centrumgebied Bilthoven is een inte-
graal plan opgesteld. Het Masterplan heeft betrekking 
op het stationsgebied-noord, het stationsgebied-zuid, 
het winkelcentrum De Kwinkelier, het Emmaplein en 
het Vinkenplein. Dit plan wordt in de commissie Open-
bare Ruimte van 12 februari a.s. besproken en de raad 
vergadert op 26 februari a.s. hierover. In de commissie-
vergadering staat spreekrecht open met betrekking tot 
dit onderwerp. Indien u zich hiervoor wilt aanmelden 
kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, mw. drs. 
F .A. van Hooijdonk (T 030 228 91 67, E hooijdonkf@
debilt.nl)

Informatiebijeenkomst 
over R espijtzorg 

Op dinsdag 17 februari a.s. organiseert het Steunpunt Mantelzorg in deze 
gemeente een informatiebijeenkomst over Respijtzorg. Respijtzorg is een 
verzamelnaam voor een scala van voorzieningen, waarvan mantelzorgers 
gebruik kunnen maken. Respijtzorg stelt hen in de gelegenheid om de zorg-
taken af en toe of regelmatig even helemaal over te laten aan een beroeps-
kracht of een vrijwilliger. Respijtzorg is van groot belang om overbelasting 
te voorkomen. 
In deze bijeenkomst zal een mantelzorgconsulent informatie geven over de 
respijtmogelijkheden in de gemeente De Bilt. Daarna is er de mogelijkheid 
in gesprek te gaan over de drempels en dilemma’s die er kunnen opkomen 
bij de keuze voor vervangende zorg. Iedereen is van harte uitgenodigd deze 
avond bij te wonen.
De informatiebijeenkomst is in de Maartensdijkse vestiging van SWO De 
Zes Kernen De Bilt, gevestigd in woon- en zorgcentrum Dijckstate, Maer-
tensplein 96 in Maartensdijk op 17 februari a.s. van 19.30 tot 21.00 uur. 
Er wordt een bijdrage in de kosten van 4,50 euro p.p. (incl. koffie/ thee) 
gevraagd. Graag aanmelden voor 12 februari a.s. op tel. 0346 214161. Info 
vooraf: Lauk Spelberg, mantelzorgconsulent Steunpunt Mantelzorg De Bilt, 
tel. 030 2203490 of tel. 0346 214161.

R aadsrubriek:  
raadsvergadering 29 januari 2009 



Op de televisiezender Regio TV De 
Bilt en Zeist wordt woensdag 11 en 
zondag 15 februari een historische 
film over de Bilthovense wijk Tuin-
dorp uitgezonden. De film begint in 
de periode van de bouw, tussen 1919 
en 1924 en laat zien wat er zich vanaf 
die tijd in de wijk afspeelde: de bewo-
ners, hun financiële situatie, de win-
kels en bedrijven, de wijkvereniging, 

de zwembaden, de feesten enzovoort. 
En natuurlijk komt de huizenbouw 
en architectuur uit die periode aan 
de orde. Tuindorp is de wijk rond de 
Oude Brandenburgerweg tussen het 
gemeentehuis en de spoorlijn. 

WV T
De film is in 1998 op basis van his-
torische informatie gemaakt ter gele-

genheid van het 75 jarig bestaan van 
de Wijk Vereniging Tuindorp (nu Ver-
eniging voor Samenlevingsopbouw 
WVT). José Cladder, voorzitter van 
de Historische Kring D’Oude School, 
voerde de regie en schreef de tekst. 
Bob Hessels, oud-lid van de video-
club F ilmgroep Centrum, hanteerde 
de camera en verzorgde de montage. 
Het historische materiaal kwam uit 

diverse bronnen, maar vooral uit het 
archief van de historische kring.

Filmgroep Centrum
De film wordt op RTV De Bilt en 
RTV Zeist uitgezonden in het kader 
van het wekelijkse programma van 
videovereniging F ilmgroep Centrum. 
De uitzendingen zijn op woensdag 11 
februari en op zondag 15 februari. Ze 

beginnen op het hele uur om zeven 
uur ’s avonds en worden op het hele 
uur herhaald tot twee uur ’s nachts. 
Verdere informatie is te vinden op 
www.filmgroepcentrum.nl. 
In contacten met Henk Bremmer van 
videovereniging F ilmgroep Centrum 
zegt deze toe te zullen uitkijken naar 
films of berichten uit het versprei-
dingsgebied van De Vierklank.

Ir. John Baken (51) deed werktuig-
bouwkunde in Delft en Eindhoven en 
studeerde af in warmte en stromings-
techniek. Hij zat in het bedrijfsle-
ven en werkte bij het Centrum voor 
Energiebesparing. Vervolgens kwam 
hij terecht bij het ‘Bureau Nieuwe 
Energie’ van het Energiebedrijf van 
Amsterdam. Hierna trad hij toe tot de 
directie van Ecofys, een vooraanstaand 
adviesbureau op het gebied van de 
ontwikkeling van duurzame energie. 
Sinds 2008 heeft hij zijn eigen bedrijf 
‘Overview’ (www.overviewbv.nl) 
wat zich richt op vraagstukken rond 
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen, innovatie en energiegebruik. 
Hij is overigens nog steeds verbonden 
aan Ecofys als ‘associate partner’. Op 
het visitekaartje van John Baken staat 
‘entrepeneur’.

Groeiende vraag
Wat verstaat Baken eigenlijk onder 
‘maatschappelijk verantwoord onder-
nemen’ (MVO)? Hij begint met te 
vertellen dat ‘onverantwoord maat-
schappelijk ondernemen’ eigenlijk 
helemaal niet kan. De consument 
van vandaag wil dat in het algemeen 
niet meer. Er is een groeiende vraag 
naar producten en diensten die iets 
toevoegen aan de kwaliteit van leven. 
Deze trend zet zich voort over de 

gehele wereld. Volgens Baken zitten 
er veel aspecten aan het begrip MVO. 
Het komt neer op het verhogen van 
de kwaliteit van leven en tegelij-
kertijd minder materiele consump-
tie. Door het ongebreideld gebruik 
van grondstoffen raakt onze aarde 
uitgeput en gaan natuur en milieu 
naar de knoppen. Met het aanbieden 
van verantwoorde  producten stimu-
leert de maatschappelijk verantwoor-
de ondernemer de afnemer hiervan 
tot een ander gedrag. Het resultaat 
is een consument die respect heeft 
voor natuur en medemens. Daardoor 
groeit het welzijn van de mens, maar 
het betekent niet automatisch dat hij 
hierdoor minder welvaart heeft, is 
Baken’s mening. Je kunt het zo gek 
niet bedenken of het is in deze tijd op 
een verantwoorde wijze duurzaam te 
realiseren, weet hij.

Innovatie
Een maatschappelijk verantwoorde 
ondernemer is per definitie ook inno-
vatief bezig. Innovatie betekent goed 
nadenken hoe dingen in elkaar zitten, 
onderzoeken wat de klanten eigenlijk 
willen en dan een functionele en 
verantwoorde productiemethode ont-
wikkelen. Nu is het vaak zo, meent 
Baken, dat het bedrijfsleven iets 
bedenkt wat nauwelijks functioneel 

is om het daarna met veel reclame de 
consument ‘door de strot te duwen’. 
Belangrijk is echter wel dat de markt 
(en dus de consument) er om vraagt. 

Woningbouw
Het grootste voorbeeld haalt hij aan 
uit de woningbouw. Het huidige beleid 
op het gebied van woningbouw is er 
op gericht om het energiegebruik te 
beperken tot 800m3 per woning. Het 
is echter nu al mogelijk om markt-
conform woningen te bouwen die 
volledig in hun eigen energiebehoefte 
voorzien. Zonder concessies aan het 
wooncomfort en het gebruiksgemak. 
Het is logisch dat dit enorm in de 
woonkosten scheelt. Tot tienduizen-
den euro’s over 15 jaar, zo heeft hij 
berekend. Toch laten de kopers van 
nieuwbouwwoningen zich hierdoor 
nauwelijks leiden. Ze hebben alleen 
oog voor de prijs van de woning en de 
hoogte van de hypotheek. De bouw-
sector bouwt deze woningen nauwe-
lijks. De projectontwikkelaars zou-
den ze wel moeten promoten. Dat is 
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen, vindt Baken. Ze doen dat 
echter niet, de kopers vragen er niet 
om en dus staat alles stil. Zo wordt 
het energiegebruik niet minder. Hij 
voegt er wel aan toe dat de negatieve 
ervaringen met dit type woningen in 
Vathorst een slechte reclame zijn. Hij 
kent voorbeelden van projecten die 
wel zeer succesvol zijn.

Broeikaseffect
Als het energiebeleid niet wordt aan-
gepast ziet Baken hele grote proble-
men op ons afkomen. Niet echt een 
nieuw verhaal zo weten we, zeker 
na de film van Al Gore, ‘An incon-
venient Truth’. Zonder aanpassingen 
zullen we in 2030 50% meer energie 
gebruiken, waarvan 85 % uit fossiele 
brandstof. Die laatste categorie draagt 
in hoge mate bij aan het broeikasef-
fect, met alle negatieve gevolgen van 
dien. Baken denkt dat het klimaatpro-

bleem nog onvoldoende bekend is bij 
politici en ondernemers.

Optimistisch
Ondanks alles blijft Baken een opti-
mistisch mens. Dat komt door de 
trends die hij waarneemt al maken 
andere dingen die hij ook tegenkomt 
hem wel eens somber. Er is echter 
wel een groeiend bewustzijn dat we 
op een andere manier moeten omgaan 
met natuur en milieu. Hij herkent 
een andere moraliteit maar er moet 
wel snel worden gehandeld. Hij blijft 
geloven dat we door innovatie het 
roer kunnen omgooien. Het is nu 
al technisch mogelijk om huizen te 
bouwen die zo zijn geconstrueerd 
dat ze energie overhouden en dat dan 
weer af zouden kunnen staan aan het 
elektriciteitsnet. Zo ontstaat er een 
tweerichting verkeer tussen dat net en 
de verbruiker. Dat kan dan via veel 
kleinere decentrale netwerken. Er zijn 
dan geen uitgebreide netwerken en 
grote centrales meer nodig. Het gaat 
net zo werken als het Internet. Ook 
daar is tweerichting-verkeer mogelijk. 
Bij het grootschalig opwekken van 
elektriciteit gaat nu nog veel energie 
verloren. Zo hebben de oude kolen-
centrales een rendement van maar 
45%, waarbij ook nog eens de scha-
delijke uitstoot komt. Zonnepanelen 
hebben ook veel mogelijkheden. Zelf 
heeft hij ze al op zijn dak staan. 

Windmolens
Ook heeft Baken veel verwachting 
van het bouwen van windmolens op 
zee. Die worden dan wel van een heel 
ander type dan die we op het land 
aantreffen. Dit vormt voor hem het 
bewijs dat je met duurzame energie 
geld kunt verdienen en zo ook iets 
voor de mensheid kan doen. De nieu-
we energiezuinige auto krijgt door 
hem ook een grote rol toebedeeld. 
De huidige hybride auto is nog maar 

het begin. Daar zal in de toekomst 
nog veel meer aan energiebesparing 
uitkomen. Bij al deze plannen en 
ideeën gaat het om innovatief en 
maatschappelijk ondernemen. Daar-
bij hoort natuurlijk ook een visie hoe 
die zaken succesvol in de markt kun-
nen worden gezet. Voor ondernemers 
die van deze kansen gebruik maken 
ziet hij veel mogelijkheden.

R espect
Baken ziet parallellen tussen de hui-
dige klimaat- en creditcrisis. De eer-
ste komt door de uitputting van de 
aarde, de tweede door het op de pof 
leven. Door deze crisIs worden men-
sen op elkaar terug geworpen, ziet 
hij en hij hoopt op dat het gezonde 
verstand van de mensen uiteindelijk 
toch zal zegevieren. Respect voor 
elkaar en voor de natuur. Het is een 
basis waarop we, meer dan in het ver-
leden met elkaar moeten en kunnen 
samenleven. 
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Joh n Baken over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, energie en klimaat

door Martijn Nekkers

Op de dag na de beë diging van de nieuwe Amerikaanse president Barak Obama is De V ierklank te 
gast bij Joh n Baken in Hollandsche R ading. Hij houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie. Ook is hij deskundige op het gebied van duurzame 
energie en het klimaat. In de rede van Obama heeft Baken uitspraken gehoord die hem aanspreken. Op 

voorzichtige wijze heeft de nieuwe Amerikaanse president aangegeven dat ook hij vindt dat het in de naaste 
toekomst anders moet met onze menselijke productie en consumptie. Een hoopvol signaal, vindt Baken.

CO2
Bij het begin van de industriële revolutie in Engeland, rond 1800, is bekend 
dat de concentratie van CO2 toen 280 eenheden PPM bedroeg. PPM is de 
factor die aangeeft hoeveel deeltjes CO2 er zijn per miljoen deeltjes lucht. 
In 2008 is deze factor al gestegen tot 385. Per jaar is er een toename met 
twee. Ieder jaar gaat die toename sneller. Wordt de concentratie 450 PPM 
bereikt, dan hebben we ook een globale toename van de temperatuur op 
aarde van 2°  C. Komen we uit boven 450, zo is de opvatting van de Euro-
pese Unie, dan is een ecologische ramp onafwendbaar. Alles moet er dus op 
gericht zijn om niet boven die 450 PPM uit te komen. Maar de tijd dringt, 
meent John Baken.

J ohn Baken op z ijn dak met z onne-
panelen.

J ohn Baken met z ijn hy bride auto Toy ota Prius.

Historische film over wijk Tuindorp 
door H enk van de Bunt

Maartensdijk had z’ n Tuindorp;  thans een buitenwijk van U trecht, de hoofdstad van de N ederlandse 
provincie U trecht. De wijk is gebouwd tussen 1930 en 1937 op wat toen nog het grondgebied was van de 

voormalige gemeente Maartensdijk. Tuindorp behoort sinds 31 december 1953 tot de gemeente U trecht. Het 
is een wijk naar het Engelse tuindorp- model, met veel ruimte voor groen, maar toch een compacte opzet. 

Tuindorp grenst aan de wijken Overvecht in het noorden, Tuindorp Oost in het oosten en
Tuinwijk in het zuiden.

De w ijk Tuindorp (omgeving pleintje F az anten-, Patrijz en- en H ertenlaan) 
kent een karakteristieke bebouw ing.



Nadat iedereen was ingestapt zette de 
touringcar van sponsor Smoortax uit 
Maarssen, die ook nog een gedeelte 
van de overige kosten van deze dag 
voor z’n rekening had genomen zich 
in beweging. Ze werden uitgezwaaid 
door voorzitter Ad Verhoef en zijn 
trouwe zwart-witte hondje. Zij bleven 
achter in Westbroek waar inmiddels 
ook de vlag was uitgehangen aan 
de toren van de Nederlands Her-
vormde Kerk. Het is een leuke dag 
geweest, vertelde Ellie van Barneveld 
na afloop. Het reisdoel was het mid-
deleeuwse stadje Doesburg. Het was 
er heel koud maar ook heel mooi in 
de winterzon. In Doesburg werd na 
de koffie het bekende Mosterdmu-
seum bezocht. Tijdens de rondleiding 
konden de deelnemers alles te weten 
komen hoe mosterd wordt bereid. 
Vervolgens werd het F otograficamu-
seum bezocht, waar je alles over 
fotografie kon bekijken. Een mooi 
museum maar wel iets waar je echt 
interesse voor moet hebben, vond 
Ellie van Barneveld. 

Incident
Na het bezoek aan dit museum deed 
zich een vervelend incident voor. 
Eén van de deelnemers struikelde 
over de ongelijke steentjes in een 
Doesburgse straat, kwam ten val en 
raakte gewond aan zijn hoofd. Het 

was noodzakelijk om met hem langs 
het ziekenhuis te gaan om naar deze 
verwonding te laten kijken. Nadat hij 
in het ziekenhuis verzorgd was kon 
deze onfortuinlijke deelnemer zich 
toch weer aansluiten bij de groep. 
Het gezelschap had ondertussen een 
bezoek gebracht aan het streekmu-
seum De Roode Toren. De dag werd 
besloten met een diner in Grand Café 
Restaurant De Waag waar eerder ook 
de lunch had plaats gevonden. Vol-
daan kwamen de reizigers rond 19.00 
uur weer terug in hun vertrouwde 
Westbroek. 

Lampionnentocht
Daar was ondertussen net de  lam-
pionnenoptocht voor de jeugd afge-
lopen. Voorafgegaan door de muzi-
kanten van Vriendenkring trokken de 
naar schatting vijftig kinderen met 
hun kleurige lichtjes door het dorp. 
Na afloop was er warme chocolade-
melk voor de kinderen en glühw ein 
voor hun ouders, aangeboden door 
dorpshuisbeheerster Petra Grooten-
dorst. Dat ging er natuurlijk heel goed 
in want het was nog steeds heel koud, 
maar er werd hierover door niemand 
geklaagd. De avond werd besloten 
met een Oranjebal in het Dorpshuis. 
Hier zorgde de ‘Band Orkest Basic’ 
voor volop stemming. Alle leeftijden 
kwam men tegen op de dansvloer. De 

band (vier muzikanten en een zange-
res) had een repertoire wat hier goed 
op aansloot. Het was een echt gezellig 
Westbroeks feest, vond Ellie van Bar-
neveld. Zo’n 150 leden van de Oran-
jevereniging waren op deze avond 
afgekomen. Nu is het wachten op het 
volgende Oranjefeest in april. Ook 
hiervoor zijn weer grote plannen.

Het cultuurprogramma wordt ver-
zorgt door Kunst Centraal (kunst- en 
cultuureducatie provincie Utrecht) 
voor alle leerlingen op de basisscho-
len in de Bilt, waarbij elk kind deel 
neemt aan een project dat inspeelt 
op de lokale culturele omgeving. 
De scholen in de Bilt en Bilthoven 
hebben eenzelfde soort programma 

gehad maar met andere lokale cultu-
rele partners.

Ontmoeting
In de bovenbouw van de basisschool 
herkennen kinderen verschillende 
schrijfstijlen en kunnen zij tekst-
soorten onderscheiden. Ze zijn zich 
bewust van het feit dat een auteur een 

tekst schrijft met een bepaald doel 
en binnen een bepaalde historische, 
maatschappelijke of landschappelijke 
context. Ook gaan zij zich meer iden-
tificeren met de schrijver en diens 
personages. De leerlingen ontmoet-
ten schrijfster Agave Kruijssen, die 
hen vertelde over haar ervaringen 
met het schrijven van een verhaal 
dat zich afspeelt in het verleden. Ook 
gingen op maandag 26 januari jl. 
71 leerlingen van de groepen 7 en 8 
van de Martin Luther Kingschool, op 
dinsdag 27 januari 14 leerlingen van 
groep 7 van ’t Kompas uit Westbroek 
en 25 leerlingen van de groepen 7 en 
8 van De Kievit en op donderdag 29 
januari 47 scholieren van de groepen 
7 en 8 van De Bosberg uit Holland-
sche Rading op excursie naar een 
historische locatie. Dat was dit keer 
boerderij Maartenshoeve aan de dok-
ter Welfferweg 114 in Westbroek. Op 
de boerderij in Westbroek ontmoetten 
de leerlingen de Maartensdijkse histo-
ricus Anne Doedens, die hen namens 
de Historische Vereniging Maartens-
dijk een verhaal vertelde over de slag 
bij Westbroek in 1481.

De Slag
De Slag bij Westbroek vond plaats op 
26 december 1481 tussen de legers 
van het prinselijke bisschopdom van 
Utrecht en de Staten van Holland en 
was één van de laatste schermutselin-
gen, die bekend staan als de Hoekse 
en Kabeljauwse twisten. De strijd was 
in Holland al in het voordeel van de 
Bourgondiërs beslecht, maar het was 
van belang dat de Utrechtse bisschop 
David van Bourgondië ook de macht 
kreeg over de stad Utrecht zelf. Op 
26 december 1481 stuurde David een 
Hollands leger van zo' n 4 tot 5000 
man richting Utrecht. Onderweg werd 
Westbroek aangevallen, platgebrand 
en geplunderd. Alle inwoners wer-
den vermoord met uitzondering van 

de kraamvrouwen. In Utrecht werd 
de noodklok geluid toen het nieuws 
bekend werd. Een menigte burgers 
en ridders trok naar het dorp om 
wraak te nemen op de Hollanders. Er 
werd gezegd dat wie het hardst liep, 
zichzelf het dapperst vond. Bij het 
zien van de overmacht vluchtten de 
Utrechters echter weer terug. Volgens 
een getuige: ‘Toen de Hollanders dat 
zagen zetten ze de achtervolging in. 
Tot aan Schulpwijk (Zuilen) werden 
er Utrechters doodgeslagen. Burgers, 
kinderen, huursoldaten en plattelan-
ders.’ Zelfs voor die tijd was dit een 
uiterst gewelddadige strijd geweest, 
waarbij onder de Utrechters ongeveer 
1500 slachtoffers te betreuren waren.
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De Slag bij Westbroek
door H enk van de Bunt

Een boek lezen over een andere tijd -  bijvoorbeeld de middeleeuwen met ridders, schone jonkvrouwen, 
zwaardgevechten en piraten -  is op zichzelf al spannend. Maar als die verhalen zich ook nog afspelen op 
plaatsen, die vergelijkbaar zijn met plekken in je eigen omgeving dan is dat nog veel spannender. In het 

cultuurproject Historische V erhalen voor leerlingen van groep 7 en 8 van de (Maartensdijkse) basisscholen 
maakten de leerlingen vorige week kennis met historische verhalen uit hun eigen omgeving. Dit project vond 

plaats in de gehele gemeente de Bilt en maakt onderdeel uit van het Cultuurprogramma.

O p de boerderij aan de dokter Welfferw eg 1 14 in Westbroek ontmoetten de 
leerlingen de Maartensdijkse historicus Anne Doedens, die hen namens de 
H istorische Vereniging Maartensdijk een verhaal vertelde over de slag bij 
Westbroek in 1481.

I n 1996 verscheen er een boekje, 
dat ontstaan is uit een aantal voor-
drachten die gehouden w erden in de 
kerk van Westbroek. I n dez e voor-
drachten stelde Wim van Schaik het 
landschap aan de orde, de muur-
schilderingen in die kerk w erden 
toegelicht door Nic. Adema en Anne 
Doedens sprak over de tragische 
gebeurtenis op tw eede kerstdag 
14 81 toen z oveel mensen omkw a-
men in de Slag bij Westbroek. De 
inleiders hebben dez e voordrachten 
uitgew erkt tot artikelen en voorz ien 
van bijz onder illustratiemateriaal. 
H et gebied om Westbroek w as een 
uitermate belangrijk onderdeel van 
de Nieuw e H ollandse Waterlinie. 
Dat w as aanleiding om de deskundige bij uitstek op het gebied van dez e 
w aterlinie, de heer D.T. K oen, te vragen een artikel te schrijven over het 
militaire landschap van Westbroek en Groenekan.

‘ Koninginnedag’  in Westbroek
door Martijn Nekkers

Zaterdag 31 januari was onze vorstin jarig. De Oranjevereniging 
Westbroek had op deze eigenlijk echte koninginnedag verschillende 

activiteiten georganiseerd. Om 9.00 uur trokken zo’ n veertig 55+ ’ ers er 
met de bus op uit. Ze wisten, zoals altijd, niet waar ze naar toe zouden 

gaan. R eisleidster Ellie van Barneveld natuurlijk wel. 

Waar z ou de reis naar toe gaan?

De vlag in top.

Kring filosofeert over 
innerlijke globalisering

Drs. Theo van Leeuwen houdt op 9 februari een inleiding met als titel: 
‘Hoe kan een vergelijking tussen Oosterse en Westerse filosofie bijdragen 
aan een ‘innerlijke’ globalisering?’ De heer Van Leeuwen is als docent 
filosofie, ethiek en psychologie verbonden aan de Haagse Hogeschool en 
de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Bij de Stichting F ilosofie 
Oost-West is hij lid van de programmaraad en inleider van de vierjarige 
cursus ‘Oriëntatie in Verscheidenheid’ in Utrecht.

Hoe kan je over de muur van Europa naar de wereld kijken? Globalisering 
is niet alleen een puur politiek of economisch proces, zoals meestal wordt 
gedacht. Het is ook geen vrijblijvende toeristische aangelegenheid waarbij 
men een stukje Europa meeneemt naar de niet-westerse wereld. Het is 
veeleer een avontuur in de diepte, in humanisering. Hiervoor zou er een 
werkelijke interesse moeten zijn voor de harde kern van de vreemde, niet-
westerse beschavingen en die vindt je in hun filosofieën en wereldbeelden. 
Je zou op zoek moeten gaan naar de dieptestructuur van de grote culturele 
tradities. Dan kunnen we onze horizon verbreden en impulsen en aanvul-
lende denkbeelden krijgen, die leiden tot een rijker, geï ntegreerd innerlijk. 

De Kring filosofeert op maandag 9 februarivan 20.00 tot 22.00 uur in 
Woon- en Zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven Info: 
Johanna van Nieuwstadt tel. 030 2284690, gnjvannieuwstadt@hetnet.nl



Alzheimer Café  
De Bilt in 2009 

van start
In N ederland draaien momenteel zo’ n 160 

Alzheimer Café s. N u gaat er ook een Alzheimer 
Café  komen in De Bilt!

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laag-
drempelige ontmoetingsplaats, één keer per maand, 
voor mensen met (beginnende) dementie, hun fami-
lieleden, vrienden en andere belangstellenden. Er staat 
iedere maand een ander thema centraal waarvoor een 
gastspreker wordt uitgenodigd. Er zijn muzikale inter-
mezzo’s en er is ruimte voor gezelligheid en contact 
met elkaar. Gastvrouwen/ heren ontvangen de gasten 
en maken hen wegwijs. Er is altijd een informatietafel 
van Alzheimer Nederland.

Het Alzheimer Café wordt op een vaste avond in 
de maand georganiseerd. In juli en augustus is het 
Alzheimer Café gesloten, een bijeenkomst die op 
een feestdag valt, wordt verschoven. Het programma 
bestaat uit onderwerpen waar mensen met dementie 
en hun naasten het meest mee te maken hebben, 
zoals bijvoorbeeld ‘Wat is dementie?’, Hoe wordt de 
diagnose dementie gesteld?’, ‘Wat is de rol van de 
huisarts?’en ‘Hoe ga je om met gedragsveranderin-

gen?’ De avonden kennen een vaste structuur: Vooraf 
staat de koffie klaar en het programma begint met een 
interview van plm. een half uur van de gastspreker. 
Na een pauze is er volop gelegenheid tot het stellen 
van vragen. Daarna is er nog onder het genot van een 
drankje een ontmoetingsmoment om even na te pra-
ten. De toegang is altijd gratis, voor de consumpties 
zal een bijdrage worden gevraagd.

2009
Naar verwachting zal Alzheimer Café De Bilt in 2009 
haar deuren openen. Hierover wordt desgevraagd t.z.t. 
nadere info verstrekt. Mogelijk bestaat er belangstel-
ling om als vrijwilliger mee te werken aan het Alz-
heimer Café of als verzorging van de muzikale inter-
mezzo’s. Voor aanmeldingen of meer informatie over 
het Alzheimer Café kan contact worden opgenomen 
met Willemien Hak, tel. 030 203490. De organisatie 
is in handen van Alzheimer Nederland afdeling Zeist, 
De Biltse Hof, SWO/ Steunpunt Mantelzorg De Bilt 
en Vitras.

F ietsen/ Brommers

Jongens mountainbike. 
€ 50,- Tel. 0346-212881 of 
06-24721434

Stal RUIGENHOEK is op zoek 
naar stalmedewerk(st)er, week-
endhulp en mannelijke uitmes-
ter. Tel. 06-20415198

REPARATIE zonneschermen-
rolluiken-markiezen. Uw 
bestaande zonwering elektrisch 
gemaakt, nu € 225,- levering 
maart. Tel. Hans 06-26604779, 
Groenekan

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van 14 komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

Ambachtelijke IJSBOERDERIJ 
Westbroek, kortingen op diver-
se smaken. Open elke vrijdag 
van 14.00 tot 17.00 uur. Tel. 
281288

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

Gevonden pandora- 
armband, voor meer info bel 
06-21692686
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Een F aber GASHAARD. 
€1 25,-. Tel. 281625

GOLF  CL 3drs 1990 Apk: 
12-09, 220.000 km. in goede 
staat. Kleur: wit. Vraagprijs 
€6 00,-. Tel. 035-5771369

TELEVISIE JVC 66 cm. met 
vlakke beeldbuis, breedbeeld, 
100 Hertz. € 65,-. Evt.icm. PS2. 
€9 0,-. Tel. 06-52686236

BEDBODEM, el. verstelb. met 
ombouw d. essen; 2 jr. gebruik. 
€2 50,-. Tel. 0346-212388

Gr. ROLLUIK br. 300 € 150,-. 
en 1 van 2,08 br. € 125,-. Tel. 
0346-213469

I.z.g.st. Sony  21 inch  kwali-
teits monitor (resolutie 1880 x 
1400 @ 85Hz.) geschikt voor 
iedere PC. Vraagprijs € 50,-.  
Tel. 06 - 3019 9645. 

Dunlop tennisracket, nieuw, 
63,5 cm. en 68,5 cm lengte, 
met 3 tennisballen in blik bij 
ieder racket, alles is nieuw en 
ongebruikt. € 15,-. Tel. 0346-
214605

Lederen brooks zadel. €  10,-. 
Gr. m. tijd, tafeltje h. 60 Ø  61. 
€1 0,-. Tel. 0346-212369

Grenen tafel 120x80x75. € 25,-. 
Tel. 0346-212707

Philips kleuren TV 36 cm. incl. 
video +  afst, bediening. € 25,-.
Honeywell chronotherm III 
kamerthermostaat. € 25,-. Tel. 
0346-212463

TE KOOP GEVRAAGD

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

Te koop aangeboden

N ootjes

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

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, 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   VoldaanTe koop gevraagd

Personeel Aangeboden

Personeel Gevraagd

Diversen 

FIETS SER V ICE CEN TR U M MAAR TEN  V . DIJ K
GR U TTOLAAN  18  Tel.0346- 212267
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar Di. en do. alleen op telefoni-
sche afspraak 90% dezelfde dag klaar.
Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

Oud ijzer-  en metaalafval Cock R ose -  Maartensdijk. Tel. 
06- 54967 98 5

10e penning administraties
Binnenkort weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Maak 
nu alvast een afspraak. Tel. 0346-822255 www.10epenning.nl

Gezond 2009!  Stop met dië ten, verander uw leefstijl!
Ga met ons 6 weken “ op reis”  naar een gezonder, slanker en 
vitaler lichaam in balans.
Het programma heeft gunstige invloed op veel lichamelijke 
klachten. www.weethoejeeet.nl, kenm. enny.boogaard.
Info en afspr:  Enny  Doornenbal, 0346 21268 7 .

A dv ert eren i n De V i erkl ank!

I et s v oor u ? B el dan 0346 21 19 92

Fietsen/ brommers

Gevonden

Literaire Salon
In de Literaire Salon ‘bij Kootje in de serre’ wordt 
elke tweede woensdag van de maand van 10.00 tot 
12.00 uur gepraat over boeken. Woensdag 11 febru-
ari 2009 is de bespreking van de roman ‘Over de 
liefde’ van Doeschka Meijsink. Aanmeldingen wor-
den zo spoedig mogelijk verwacht en een eventuele 
bijdrage naar eigen inzicht is welkom Ook de vaste 
kern wordt een berichtje vooraf gevraagd. Inlich-
tingen en aanmelding: Koo Vermeulen, Prinsenlaan 
37, 3737 MJ Groenekan, tel. 0346 212707. E-mail: 
koovermeulen@hotmail.com

Dat wil ik ‘ effe’  kwijt…
Hoe wij voor de gek worden gehouden, door onze gemeente blijkt wel heel dui-
delijk uit het volgende: Onder de mooie smoes van te weinig zaalruimte in onze 
gemeente wordt nu ook op zondag tegen alle beloften in De Vierstee verhuurd. 
Dat betekent o.a. dat wij op zondag - na kerkbezoek - geen parkeerplaats meer 
vinden op De Graspieper. Wat schetst mijn verbazing en is echt niet te geloven: 
In De Vierklank van vorige week een advertentie: ‘Zaalruimte te huur in De 
Vierstee’. Op alle dagen is er zaalruimte te huur blijkt uit deze advertentie.
 
Hoe geloofwaardig is onze gemeente nog?
 
H enk Broekhuiz en.

Informatie zoeken en veilig surfen in 
cursus internet voor kinderen

Voor kinderen van 8 t/ m 10 jaar geeft de Openbare Bibliotheek Bilthoven op 
dinsdag 17 februari 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 surfen op het web en krijgt hiervoor tips 
aangereikt. De cursus vindt plaats op dinsdag 17 februari van 10.00 tot 12.00 
uur in de vestiging Bilthoven. De cursus kost 3,50 euro en dient vooraf voldaan 
te zijn. Inschrijven kan aan de balie bij alle vestigingen van de bibliotheken De 
Bilt. Voor meer informatie zie www.bibliotheekdebilt.nl

Filmmiddag in 
De V ierstee 

In De Vierstee te Maartensdijk wordt op woensdag 
11 februari de film Madagascar 2 vertoond (aan-
vang 13.30 uur).

Al de favoriete personages zijn terug: Alex de 
Leeuw, Marty de Zebra, Melman de Giraf en Gloria 
het Nijlpaard. Zelfs Koning Julien, Maurice en de 
pinguins zijn opnieuw van de partij in deze film. 
Onze geliefde dieren uit New Y ork willen nog 
steeds terug naar huis, dit keer in een oud neerge-
stort vliegtuig dat de pinguï ns zogenaamd hebben 
gerepareerd. Eenmaal in de lucht, gaat het helemaal 
mis en komen ze terecht in een wildreservaat in 
Afrika. Hier komen de dieren - die in de dierentuin 
zijn opgegroeid - voor het eerst hun soortgenoten 
in het wild tegen. De vier ontdekken al gauw de 
verschillen tussen de jungle en de Afrikaanse vlak-
tes. Afrika lijkt fantastisch, maar is het leuker dan 
Central Park?

Kaarten zijn voor aanvang aan de kassa van De 
Vierstee te verkrijgen.

Voorlezen, en ook nog ontbijten

aan kinderen is dat wel te slijten

het gaf ze veel jool

op de Nijepoortschool

dat zijn nog eens activiteiten!

Guus Geebel
Limerick
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Voorafgaand aan de wedstrijd Nieu-
werkerk - Tweemaal Zes kwamen 
de tweede teams van beide clubs in 
actie. Na een moeizame eerste helft 
wist Tweemaal Zes 2 de wedstrijd in 
de tweede helft overtuigend naar zich 
toe te trekken: 12-17. Hierdoor blijft 
ook deze ploeg sterk op kop staan in 
de reserve eerste klasse.

Daarna was het de beurt aan de eerste 
teams. In een goed gevulde en sfeer-
volle sporthal startte Tweemaal Zes 
de wedstrijd overtuigend met twee 
treffers van F rank Timmer: 0-2. Door 
verdedigend goed druk te zetten op 
de speerpunten en de juiste keuzes 
te maken, werd er vanaf het begin 
bijzonder weinig weggeven. Dit in 
tegenstelling tot de thuiswedstrijd 
waarin er bij vlagen meer onnodig 
risico werd genomen. Via 1-3 werd 
er een 3-6 voorsprong gepakt. Aan-
vallend werd er gedisciplineerd en 
geduldig gespeeld, ondanks de soms 
verleidelijke ruimtes die ontstonden 
door het inzakken van Nieuwerkerk 
spelers. Met rust stond er een 5-9 

stand op het scorebord. Na de rust 
schoot Nieuwerkerk de eerste bal bin-
nen: 6-9. Een kleine opleving leek in 
de maak, maar aanvallend was Nieu-
werkerk niet bij machte om ‘potten te 
kunnen breken’. Tweemaal Zes liep 
uit naar 6 -11. Een laatste inspanning 
van Nieuwerkerk bracht de thuis-
ploeg nog terug tot 9-12, maar na 
een korte doelpuntloze periode werd 
het vonnis definitief geveld: 9-15. 
Wouter van Brenk besliste met zijn 
zevende afstandstreffer de wedstrijd 
en daarmee ook andermaal ruim het 
persoonlijke duel met Kores Punt. 
Een publiekswissel was het gevolg. 
Bart Drost heerste andermaal tegen 
Jake Oudijk in de korfzone. De Nieu-
werkerk dames waren deze keer niet 
opgewassen tegen de Tweemaal Zes 
dames en het duo Timmer/ Maarten 

van Brenk was het duo Hoogerwaard/
Datema eveneens duidelijk de baas. 
Kortom, een collectieve toppresta-
tie van koploper Tweemaal Zes. De 
eindstand werd uiteindelijk met een 
schot van Miranda Burger bepaald op 
11-17. De vele meegereisde suppor-
ters uit Maartensdijk werden door de 
ploeg bedankt voor hun steun.

Door deze belangrijke overwinning en 
het verlies van GKV tegen SDO (18-
17) heeft Tweemaal Zes wederom de 
koppositie weten te versterken. Met 
nog vier duels te gaan volgt Oranje 
Wit nu op vier punten, Nieuwerkerk 
en GKV daarachter op vijf punten. 
Volgende week komt SDO uit Kame-
rik naar De Bilt en deze ploeg is, gelet 
op de resultaten in de laatste weken, 
prima in vorm. 

Tweemaal Zes laat N ieuwerkerk 
volledig kansloos

V orig weekend werd er door Tweemaal Zes in een spannend duel tegen Oranje Wit een punt behaald (14- 14). 
In de tiende speelronde stond wederom een belangrijk (uit- )duel op het programma te weten N ieuwerkerk 
. V ooraf werd het duel als topper bestempeld, maar Tweemaal Zes liet vanaf de start zien waarom het deze 

competitie controleert. Met een dikverdiende 11- 17 overwinning werden de punten meegenomen 
naar Maartensdijk

Aanstaande zaterdag 7 februari zullen de enkele teams hun thuiswedstrijden 
spelen in het HF  de Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 te De Bilt.
Tweemaal Zes 1 - SDO 1 aanvang: 21.20 uur
Tweemaal Zes 2 - ODO 2  aanvang: 19.50 uur
Tweemaal Zes A1- LDODK A1 aanvang: 18.30 uur

De eerste twee sets speelde Salvo zijn 
allerbeste volleybal van dit seizoen. 
Onder aanvoering van uitblinkster 
en spelverdeelster Marlyn van Gool 
kregen alle aanvalsters uitstekende 
set ups. Ook verdedigend klopte het 
goed. De passing was prima waar-
door Salvo gedurende deze sets uit-
stekend speelde. 
De eerste set werd close gewonnen 
met 25-23. In de tweede set was 
Salvo duidelijk beter dan de koploper. 
Die wisten niet goed wat hen over-
kwam en hadden vooral moeite met 
de tactische aanval die vooral door 

Anique Diepeveen veel punten ople-
verde. De set werd ruim gewonnen 
met 25-18. In de derde set kwam SAS 
sterk terug. Geholpen door Salvo die 
in deze set even de kluts kwijt was. 
Wissels en time outs hielpen niet, de 
tegenstander won deze set overtui-
gend met 18-25. 
In de vierde set stond het basisteam 
weer in het veld. De draad uit de 
eerste sets werd weer opgepakt en er 
ontstond een bloedstollend gevecht 
op hoog niveau. De set ging volko-
men gelijk op. SAS speelde als een 
koploper betaamd en Salvo speelde 

vol vertrouwen sterk op de aanval 
gesteund door een fantastische ver-
dediging waarin soms met katachtige 
reflexen ballen van de vloer werden 
gehaald. Nienke van de Burg onder-
scheidde zich hier veelvuldig. In deze 
set ging het weer gelijk op tot 23-23. 
Door een slimme plaatsbal van Marit 
van Ee en een aanval in het net van 
de tegenstander deed Salvo uitermate 
goede zaken. Niet alleen winst op 
de koploper maar een stevige derde 
positie op de ranglijst is de beloning. 
Vrijdag spelen de meiden in Almere 
tegen Omniworld.  

Salvobeloften stunten tegen koploper
De Salvobeloften zijn het eerste team in de poule die van koploper SAS weten te winnen. De meiden hadden 
elkaar voor de wedstrijd beloofd tot het uiterste te willen gaan om revanche te nemen voor de nederlaag in 

de uitwedstrijd. Het werd een echte triller die eindigde in een 3- 1 overwinning voor de Salvobeloften.

Samenwerking tafeltennis en badminton succes
In de afgelopen maand gaven tafel-
tennisvereniging MTTV en badmin-
tonvereniging BC Reflex iedereen 
de gelegenheid om gratis te komen 
sporten. Op de maandagavond was 
het vanaf 20.00 uur dan ook een stuk 
drukker in de Vierstee. 

Vanaf de eerste avond bleek dat er 
in Maartensdijk heel wat sportieve 
inwoners zijn. Per avond meldden 
gemiddeld 6 sporters zich om eens 
een balletje of shuttletje te slaan. Het 
enthousiasme is groot en de gezellig-
heid nog groter. Er werden dan ook 
regelmatig kreten gehoord als: nooit 
geweten dat het zo’n leuke sport is. 

Inmiddels heeft ook een aantal sporters zich als lid aangemeld. Helaas is de maand gratis spelen voorbij maar wil 
je een keer meedoen dan kan dat altijd, bij beide verenigingen is nog ruimte voor enthousiaste leden. Wil je een 
beeld krijgen van de speelavonden kijk dan op www.badmintonmaartensdijk.nl. Vragen kun je stellen bij Stefan 
(tafeltennis 06 13041042) of F rans (badminton 0346 214040). 

Bruine band

Judokan Maartensdijk is 2 bruine banden rijker. Tijdens het afgelopen exa-
men behaalden Joost Steenbeek en Jos Lam hun bruine band. Na een paar 
jaar hard trainen was dit het resultaat. Leraar Brendtly Corputty hoopt dat 
velen het tweetal zullen volgen. Geï nteresseerden kunnen op dinsdagavond 
van 20.00 tot 21.00 uur in De Vierstee de eerste twee keer gratis meetrai-
nen. 

DOS stunt en pakt 
eerste punten 

Afgelopen zaterdag speelde DOS thuis in een volle Vierstee de returnwed-
strijd tegen TIEL’72. De sfeer was al goed in de Vierstee want het tweede 
had al een mooie overwinning laten zien. DOS had zich goed kunnen 
voorbereiden op het fysieke spel van de tegenstander dat tijdens de eerste 
ontmoeting DOS uit het veld had geslagen. DOS begon fel aan de wedstrijd 
en kon gelijk een 2-0 voorsprong pakken. Daarna kon de tegenstander 
telkens goed mee scoren. DOS wisselde lange aanvallen goed af met korte 
felle aanvallen, maar liet zich aan het eind van de eerste helft toch iets 
te veel meeslepen met de tegenstander. Met een 6-5 voorsprong werd de 
kleedkamer opgezocht. 

In de rust kwam de strijd nog meer naar boven bij alle spelers en vol moti-
vatie en vechtlust werd er aan de 2de helft begonnen. DOS trok het initiatief 
direct naar zich toe door van afstand te scoren. Het publiek vermaakte zich 
en dat werkte positief op de spelers uit. Tiel kon telkens terug komen op 
een gelijke stand maar het was DOS dat steeds de score opende. Na zo’n 20 
minuten gespeeld te hebben begon Tiel het DOS even moeilijk te maken en 
kwam DOS 2 punten achter. Maar DOS straalde uit dat het zich deze keer 
niet gek liet maken en samen met het publiek probeerde DOS nog net een 
beetje extra te geven. Tiel haalde alles uit de kast, maar DOS liet zich niet 
van de wijs liet brengen en kon weer gelijk komen en zelfs een doelpunt 
voor. Na wat leek een lange periode van spanning en geen scoren was het 
dan toch DOS dat de wedstrijd besliste en scoorde. Toen kort voor tijd de 
17-15 werd gescoord hield de tribune het niet meer en DOS vierde al een 
klein feestje. DOS had de gehele wedstrijd overwicht en heeft deze week 
door positief en strijdlustig werk eindelijk loon gehad na al die weken 
hard trainen! Volgende week speelt DOS uit tegen Hebbes om 16.50 uur 
in Utrecht. Hieraan voorafgaand zal ook het tweede team tegen Hebbes 
spelen. 

Klaverjassen bij SV M
Aanstaande vrijdagavond 6 februari kunt u weer 
klaverjassen bij SVM. In de kantine van deze 
sportvereniging aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. Het klaverjassen 
begint om 20.00 uur en meedoen kost 3 euro. 
Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot 
kopen.

DOS zoekt spullen voor 
rommelmarkt

In het voorjaar van 2009 zal de korfbalvereniging DOS uit Westbroek een 
rommelmarkt organiseren. Hiervoor hebben zij nog spullen nodig. Heeft u 
nog spullen staan die de korfbalvereniging nog goed zou kunnen gebruiken, 
neem dan contact met ze op (telefoon 0346 282059 of 0346 281157) Zij 
komen de spullen dan bij u thuis ophalen.



Een egodocument is een verhaal met 
veel ‘ik’ erin. Daar zijn er uit de eer-
ste helft van de zestiende eeuw hoog-
uit zeven van. Anne Doedens laat de 
enige gedrukte versie van het oude 
manuscript zien dat in 1698 in gotisch 
schrift is uitgegeven. ‘Wat ik ontdekt 
heb is een exemplaar uit de zeven-
tiende eeuw. Er staat dat het is over-
genomen uit zeker oud handschrift 
en is waarschijnlijk niet compleet. 
Misschien dat ik dat originele hand-
schrift ooit nog eens ga zoeken, maar 
ik vermoed dat het er niet meer is. Dit 
is wat ervan overgebleven is. Dit is de 

bron.’ Doedens wil er een boek van 
maken en gebruiken bij de viering 
van negen eeuwen De Bilt. Dat is 
blijkens zijn onderzoek in 2013.

De grote wereld
Het manuscript komt uit de afde-
ling bijzondere handschriften van de 
Utrechtse Universiteitsbibliotheek. In 
het Utrechtse Archief is daarnaast 
het archief van Vrouwenklooster, dat 
loopt van 1219 tot 1797, opgenomen. 
Doedens ontdekte het manuscript 
toen hij ruim een jaar geleden aan 
het onderzoeken was hoe oud De Bilt 
en Maartensdijk zijn. ‘Daar ga ik wat 
mee doen als Witte de With achter de 
rug is, dacht ik toen. Met dit manus-
cript komt de grote wereld De Bilt, 
Maartensdijk en Westbroek binnen. 
Je vindt er onder andere in dat een 
timmerman uit Westbroek betrokken 
is geweest bij het heropbouwen van 
de ingestorte toren van Vrouwen-
klooster. Dat de luden van De Bilt 
stenen hebben aangevoerd om ten 
tijde van Henrica van Erp de slaap-
zaal van het klooster op te bouwen. 
Maar ook dat Vrouwenklooster rela-
ties had met Coesfeld.’ Het klooster 
stond op de plaats waar nu het KNMI 
gevestigd is.

N onnenveen
‘Hoe kun je nu weten voor soort 
vrouw Henrica van Erp was?’ Doe-
dens stelt zich een stevig mens met 
haar op de tanden voor. Met dertig 

rijke vrouwen bestiert ze het klooster 
met 300 hectare kloosterterrein en 
veel economische macht. ‘Ze was 
Brabantse en vast ook een gezel-
lig mens. Zelfs een vogelkooitje dat 
ze bezit wordt beschreven.’ Henrica 
van Erp was bijna 45 jaar abdis 
van Vrouwenklooster. ‘Het is geen 
gemeenschap van zeer vrome non-
nen die er wonen. Het is ook adel, 
want dat vrouwenklooster is eigen-
lijk een soort adelspakhuis, waar de 
lage Utrechtse adel hun dochters in 
stalden. Om in te treden moesten 
ze veel geld meebrengen.’ Henrica 
van Erp beschrijft hoe de nonnen 
hun mannetje stonden bij het gevecht 
met de Heeren van Sint Jan over 
het bezit van Nonnenklooster Lage 
Vuursche. Het Nonnenveen dat daar 
ligt is een veengebied dat in het bezit 
was van Vrouwenklooster. De non-
nen pendelden op en neer tussen het 
klooster en het Nonnenveen om daar 
te werken. De turf verkochten ze aan 
de stad en daarmee hadden die adel-
lijke dames inkomsten. Als de Heeren 
van Sint Jan in 1512 turf uit hun veen 
halen, komen de nonnen met succes 
in actie.’ De enige Nederlandse paus, 
Adrianus VI, was betrokken bij de 
strijd om het Nonnenveen.

Strategisch
De patroonheilige van Vrouwen-
klooster was de heilige Wilgefortis 
of Ontkommer. Dat was een vrouw 
met een baard. Het verhaal gaat dat 
pelgrims in het Heilige Land beelden 
van Jezus met een baard in een lange 
mantel zagen. Die mantel associeer-
den ze met een vrouwenmantel en 
daarom dachten dat het een vrouw 
was. Henrica van Erp heeft alle hoge 
adel door De Bilt voorbij zien komen. 
Maar ook door De Vuursche, dat al 
vanaf de veertiende eeuw in bezit 
was. ‘Het was de wereld van Het 
Sticht. Een unieke omgeving en een 
bijzonder rijk klooster. Strategisch 
vlakbij Utrecht gelegen aan de oude 
steenweg, waar de groten van de 
wereld van toen langskwamen. Karel 
V en zijn zuster Maria van Hongarije 
zijn er in 1540 en 1545 geweest. Het 
geslacht Van Egmont, stadhouders 
van Holland, de graaf van Gelre, alle-
maal komen ze voorbij, want ieder-
een trekt langs de steenweg. In het 
jaar 1516 schrijft Henrica van Erp dat 
Hendrik van Nassau langskomt. ‘Het 
was gezellig want hij had zijn kok 
meegenomen en die heeft voor ons 
staan koken.’

Machtige positie kwijt
In 1543 valt Maarten van Rossum 
Het Sticht binnen en is er oorlog. 
De Gelderse hertog is de enige in 
de Nederlanden die zich nog verzet 
tegen de macht van keizer Karel. 
Henrica van Erp beschrijft hoe zijn 
troepen het klooster binnenvallen en 
angst zaaien. Vanwege de ook in 1528 
al gevaarlijke situatie was de helft 
van de nonnen toen naar Amersfoort 
gevlucht. De abdis maakt zes bis-
schoppen mee. Utrechtse bisschoppen 
hadden tot 1528 wereldlijke macht 
over Sticht en Oversticht. In dat jaar 
wordt de bisschop door de gilden 
verjaagd naar Wijk bij duurstede. De 
gilden waren toen heel machtig. De 
bisschop draagt de macht over aan 
Karel V. Die laat kasteel Vredenburg 
bouwen en houdt de bevolking onder 
de knoet. Het betekent het einde van 
Utrecht als belangrijkste stad van 
Noord Nederland. In een harde strijd 
tussen de bisschop en de keizer, wint 
de keizer en dan is Utrecht zijn posi-
tie als centrale stad kwijt. Henrica van 
Erp beschrijft de onderwerping van 
de stad. In de kroniek staat beschre-
ven dat ze daar in 1540 bij is geweest. 
Dat jaar komt Karel V naar Utrecht 
om de sleutel van de stad in ontvangst 
te nemen. Het is een van de weinige 
keren dat een ooggetuige beschrijft 
wat er in Utrecht gebeurde. 

Hoe verder
Het onderzoek van Anne Doedens 
moet leiden tot een boekwerk van 100 
tot 150 pagina’s met dertien hoofd-
stukken. Hij noemt Vrouwenklooster 
een schitterend kloostercomplex. ‘In 
het manuscript zijn heel veel details 
verborgen over het dagelijks leven 
van die tijd.’ Hij hoopt het werk in 

vier maanden af te ronden. In het 
boek wordt de originele tekst naast de 
hertaling geplaatst. Doedens vindt het 
een prachtig verhaal voor schoolkin-
deren in de gemeente. ‘Het moeilijke 
van dit verhaal vond ik het zoeken 
naar de emotie en de persoonlijke 
aspecten bij een zeer zakelijke dame. 
Daarom vind ik het zo mooi om te 
ontdekken dat Henrica van Erp de 
nonnen afstuurt op de Heeren van 
Sint Jan die turf stelen.’ Doedens 
noemt dat een prachtige individuele 
actie. Dit alles vindt plaats aan het 
einde van de Middeleeuwen en de 
geboorte van de Nieuwe Tijd. ‘Maar 
de Middeleeuwen zijn dan nog niet 
echt dood.’ 
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Doedens ontdekt uniek egodocument
door Guus Geebel

‘ Het is zo prachtig, het is zo mooi’ , begint een enthousiaste Anne Doedens zijn verhaal. Trots als een pauw 
laat de Maartensdijkse historicus documenten zien die een belangrijk element aan de lokale geschiedenis 

van de gemeente De Bilt toevoegen. Het betreft een egodocument van Henrica van Erp. 
Zij leefde van ongeveer 1480 tot 1548 en was vanaf 1503 abdis van V rouwenklooster De Bilt. 

H istoricus Anne Doedens laat met 
veel enthousiasme het verz amelde 
materiaal z ien.

‘ I k stel me voor dat de adellijke  
joffers er z o uitgez ien hebben’ , 
z egt Anne Doedens. (afdruk prent  
U niversiteitsbibliotheek U trecht)

U it de gemeenteraad 
van 29 januari

Tanja van Ditzhuijzen (GroenLinks 
& PvdA) wordt met grote meerder-
heid gekozen tot plaatsvervangend 
lid van het Algemeen Bestuur van de 
Regionale Sociale Dienst Kromme 
Rijn Heuvelrug (RSD). Zij volgt 
Arnold Houwer op die vanwege 
verhuizing de gemeenteraad heeft 
verlaten.  

De raad gaat akkoord met het voor-
stel om de opgelegde verplichting 
tot geheimhouding van de drie bij 
het Masterplan Centrum Bilthoven 
behorende grondexploitatievarianten 
met de daarbij behorende toelichting 
te bekrachtigen. Deze geheimhou-
ding wordt niet eerder opgeheven 
dan na de feitelijke realisatie van 
de tunnel onder het spoor en het 
Masterplan. 

Johan Slootweg (SGP) vraagt het college om, gelet op de kredietcrisis, 
werken die uitgevoerd kunnen worden zo snel mogelijk ter hand te nemen. 
Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) verzoekt het college in dit ver-
band om alle zakelijke facturen in het kalenderjaar 2009 binnen twee weken 
na ontvangst te betalen. 

Hij stelt dat de kredietcrisis steeds meer een verlammende werking begint 
te krijgen op de economie. Die wordt mede veroorzaakt doordat bedrijven 
steeds moeilijker een krediet kunnen krijgen. Banken zijn huiverig om een 
groot risico te lopen. Hij vindt dat de overheid in deze een voorbeeldfunctie 
dient te vervullen. Wethouder Kamminga zegt toe om waar mogelijk aan dit 
verzoek mee te werken. [ GG]

Tanja van Ditz huijz en.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
12-2

Woe.
11-2

Vrij.
13-2

9,95

Bouillabaisse 
met stokbrood en rouille

of
Gekruide varkensreepjes 

met Mexicaanse salsa

Do.
5-2

Woe.
4-2

Vrij.
6-2

9,95

Biefstuk met pepersaus,
sla en frietjes 

of 
Gebakken forel

met kruidenratatouille

Bistro De Egelshoek zoekt met spoed een collega 

voor in de bediening die ons team kan versterken.

Op vrijdag, zaterdag en zondag. 

Ervaring is geen vereiste.

Voor informatie: José Pieternella 06-45501190

 

Tevens zijn wij op zoek naar een freelance kok.

Informatie bij: Ronald Gorter 06-12712430

Bistro De Egelshoek

Graaf Floris V weg 32 Hollandsche Rading
Telefoon: 035 – 577 3002   www.bistrodeegelshoek.nl

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

De beste deals bij uw C1000 slager

Streeptompoucen
Van onze banketbakker

2,994 stuks




