
De term dorpsraad vindt men wat 
vormelijk. De leden vinden gevoels-
matig de term ‘beraad’ wat informeler 
en dat deze vlag beter de lading dekt. 
Het neemt niet weg dat heel duidelijk 
is wat de doelstelling is: het beharti-
gen van de algemene dorpsbelangen 
in de ruimste zin. Daarbij valt te 
denken aan zaken als leefbaarheid, 
ruimtelijke ordening, woonklimaat en 
welzijn. Het beraad zal adviseren 
naar de gemeente toe als deze daar 
om vraagt, maar ook op eigen initi-
atief als de gemeente daar niet om 
vraagt.

Het beraad is voortgekomen uit een 
commissie die eerder de gemeente 
adviseerde over de verkeerssituatie in 
en rond Westbroek. Uiteindelijk heeft 
dit geleid tot de instelling van het 
dorpsberaad, compleet met statuten. 
Via een brief heeft de gemeente alle 
inwoners uitgenodigd zich als lid aan 
te melden. Het resultaat is dat het 
beraad van start is gegaan met zeven 
leden. Er is een ‘reservelijst’ waarop 
nog eens zeven namen prijken van 
mensen die beschikbaar zijn als é é n 
van de zittende leden zijn plaats om 
wat voor reden dan ook, beschik-
baar stelt. In beginsel blijft men vier 
jaar lid van het overleg. Het beraad 
bepaalt zelf wie ze vraagt om zitting 
te nemen. Het uitgangspunt is dat de 
leden verspreid woonachtig moeten 
zijn over het dorp. Omdat ieder lid 

z’n contacten heeft in zijn ‘eigen’ 
gebied kan men er van uit gaan dat 
het beraad een representatieve afspie-
geling is van Westbroek. De belangen 
worden op deze manier zo eerlijk 
mogelijk behartigd. Momenteel zitten 
de volgende inwoners in het Dorps-
beraad Westbroek: Jaap Veldhuizen 
(voorzitter), Jan Hennipman (secreta-
ris), F rans Bakker (penningmeester), 
Marcel Pisa (vice-voorzitter), Dave 
de Jong (lid) Jan Cees Vendrik (lid) 
en Evert Hennipman (lid) .

Agrarisch karakter
Op een koude avond spreekt De 
Vierklank in het Dorpshuis met Jan 
Hennipman, F rans Bakker, Jaap 
Veldhuizen en Marcel Pisa. Ze wor-
den begeleid door de klanken van 
‘Vriendenkring’ dat een verdieping 
lager luidruchtig aan het oefenen 
is. De leden van het beraad kennen 
Westbroek door en door. Ze willen 
het agrarische karakter en de identi-
teit van hun dorp zo goed mogelijk 
behouden. Dat neemt niet weg dat het 
beraad ook een open oog heeft voor 
nieuwe ontwikkelingen. Het is overi-
gens niet eenvoudig om een afweging 
te maken tussen de belangen van 
à lle inwoners. Die kunnen soms best 
tegengesteld zijn, zoals de discus-
sie rond de verkeersproblematiek laat 
zien. Het dorpsberaad is er niet voor 
de individuele belangen van dorpsbe-
woners.

Contacten
De leden van het beraad willen op 
verschillende manieren contact hou-
den met hun achterban. Ze denken 
aan informatieavonden, enq uê tes, 
voorlichting via de pers en zelf con-
tact zoeken met de inwoners. Het plan 
is om voor specifieke problemen een 
kleine commissie van twee mensen 
uit het beraad samen te stellen die 
dit vraagstuk dan voor haar rekening 
neemt. In het grote beraad wordt 
dan een standpunt naar de gemeente 
toe geformuleerd. Natuurlijk wordt 
in voorkomende gevallen ook con-
tact met de politiek (gemeenteraad) 
gezocht. Het dorpsberaad wordt 
begeleid door wijkcontact-ambtenaar 
Gerard Kosterman. Hij doet ook de 
verslaglegging en is het eerste contact 
tussen gemeente en dorpsberaad.

Netwerk
Het Dorpsberaad Westbroek is voor-
zichtig van start gegaan. Veldhuizen 
en Bakker hebben de nieuwjaars-
receptie van het gemeentebestuur 
bezocht en daar de eerste stappen 
gezet bij het opbouwen van een net-
werk. Dat is onontbeerlijk, begrijpen 
ze. De leden van het beraad vergade-
ren minimaal vier keer per jaar. Als 
het nodig is vaker. Er staat genoeg op 
ze te wachten zoals de evaluatie van 
de nieuwe verkeerssituatie (de gedeel-
telijke afsluiting van enkele wegen 
sinds oktober 2008) en de ideeën over 

een nieuw dorpshuis. Maar ook de 
financiële gevolgen van de Herinrich-
ting Noorderpark voor inwoners die 
hierdoor gedeelten van hun eigendom 
zonder redelijke vergoeding dreigen 
kwijt te raken. Er dient een visie te 
worden ontwikkeld in het kader van 
de provinciale beleidsnota ‘Leefbaar-
heid Kleine Kernen’.

Oproep
Het beraad is er voor alle inwo-
ners, stellen de leden van het beraad. 
Ze doen dan ook een oproep naar 
de bevolking om met ideeën, com-
mentaren, opmerkingen en kritiek te 
komen. Ook zijn namen welkom van 
Westbroekers die in de toekomst lid 

willen worden van het dorpsberaad. 
In het bijzonder worden ook de dames 
uitgenodigd om zich aan te melden. 
Tot nu toe is het beraad vooral een 
mannenaangelegenheid geweest en 
dat kan toch niet want de helft van de 
inwoners is immers vrouw.
Reacties kunnen worden ingestuurd 
via het e-mail adres dorpsberaadwest-
broek@ kpnmail.nl maar ook via de 
secretaris, Wolkammerweg 29 3615 
CE Westbroek. De leden van het 
beraad hopen dat het beraad een suc-
ces gaat worden. Ze zijn enthousiast 
genoeg laten ze aan het slot van het 
gesprek merken, terwijl Vrienden-
kring op de achtergrond nog steeds 
haar best doet.
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Meijers en Z n BV
Installatiebedrijf
G as-Water-CV  en
Onderhoud
S anitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

G roenekan 0346 - 21 12 91

DE JONG &  GREVEN
makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Dorpsberaad staat pal voor belangen 
van Westbroek

door Martijn N ekkers

Op verzoek van het gemeentebestuur is er nu ook in Westbroek een dorpsberaad van start gegaan wat zal 
gaan functioneren als tussenschakel tussen de bewoners van dit dorp en de gemeente De Bilt. 17 november 
20 08 beschouwen de leden van het beraad als oprichtingsdatum. Men heeft bewust de naam ‘ Dorpsberaad 

Westbroek’  en niet ‘ Dorpsraad Westbroek’  gekozen. 

v.l.n.r. :  Marcel Pisa, F rans Bakker, Jaap Veldhuizen en Jan H ennipman.

Winterweer

H et heldere winterweer bracht prachtige zonsondergangen met zich mee. 
Langs de ' W eg op de E gelshoek'  in H ollandsche R ading werden wij getrof -
f en door dit bijzondere plaatje. H et warme winterlicht schijnt precies door 
het raam van het prieeltje. (f oto:  Annemieke van Z anten)



Zondag 25 januari is er om half acht ’s avonds een Taizé -viering in de Imma-
nuëlkerk aan de Soestdijkseweg-Zuid nr. 49 in De Bilt (toreningang). De 
naam Taizé  is afkomstig van de F ranse plaats Taizé . 

Daar komen jaarlijks tienduizenden jongeren bijeen. Het karakter van een Tai-
zé -viering is wezenlijk anders dan een normale kerkdienst. Er is meer plaats 
voor zang, stilte en gebed. Het thema van de viering op 25 januari is: ‘Van 
harte vergeven’. Wil je op de grond zitten, neem dan een eigen zitkussentje/
kleedje/ bankje mee. Tijdens de viering kun je een lichtje komen aansteken en 
gebedsintenties opschrijven. Er wordt in verschillende talen gezongen met het 
Taizé -koor en instrumentalisten o.l.v. Tony ten Veen, met F rans Sellies achter 
de toetsen. 

Over de lezing kun je zelf nadenken. Na de meditatiestilte worden de voor-
beden gebeden die zijn opgeschreven. Na de dienst is er koffie en thee en 
informatie over de komende Taizé -reis. Iedereen is welkom!
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

25 januari - 9.30 uur en 

Kapel Hollandsche R ading
25 januari - 11.00 uur 

Ds. R. Alkema

S t. Maartenskerk Maartensdijk
24 januari - 19.00 uur en

25 januari - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse G emeente 
De Boskapel G roenekan

Grothelaan 1a

25 januari - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P.K.N. - Herv. Kerk G roenekan
25 januari - 10.00 

Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk

25 januari - 18.30 uur

Prof. dr. J. Hoek, Veenendaal

Hersteld Hervormde Kerk 
G roenekan

Groenekanseweg 32

(De Nijepoortschool)

25 januari - 10.30 en 18.00 uur

Ds. R.P. van Rooijen, Houten

Ned. G er. Kerk Westbroek
25 januari - 10.00 uur

Hr. A. Doornebal, Nieuwegein

25 januari - 18.30 uur

Ds. D.J. de Lange, Nijkerk

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
25 januari - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan

25 januari - 18.30 uur

Ds. B.J. van de Kamp, Hierden

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

25 januari - 10.00 uur

Ds. G. Wassinkmaat, Hoevelaken

25 januari - 18.30 uur

Ds. P.J. Krijgsman, Benthuizen
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

G especialiseerd 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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van 
 begrafenissen in Maartensdijk, Hollandsche Rading, 

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 034 6  281  71 1
Dag en nacht bereikbaar

G een crematie

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Onze Grand’pa, Onze Opa is overleden

( Pé )  P. S . M. de Bruin

Wij zullen jouw wijsheid en gezelligheid missen,
gelukkig zijn er voor ons altijd de jne herinneringen.

Saskia, Mark, Jerome, Z oë , Pippa /  R obert, Saskia, Joshua /  
Koen, N oor en Mats.

* G roningen, 11 februari 1926 † U trecht, 14 januari 2009

Geboren
15 januari 2009

Ilse
Dochter van 

Efred Kool &  Inge de Jong
Nassauhof 8
Maartensdijk

Afscheid ds. Hoogerwerf 
Na vijftien jaar gezorgd te hebben voor delen van de kerkelijke gemeente 
Groenekan gaat de hervormde predikant dominee Cor Hoogerwerf een 
andere invulling aan zijn leven geven. Op donderdag 22 januari 2009 om 
19.30 uur is er een officieel afscheid in de kerk aan de Groenekansweg. 
In deze afscheidsdienst zal de vertrekkende predikant zelf voorgaan. Aan-
sluitend zal hij door kolonel ds. 
P.M. van der Meulen (Hoofd Krijgs-
machtpredikant) worden bevestigd 
tot predikant met een bijzondere 
opdracht ten dienste van de Protes-
tante Geestelijke verzorging bij de 
Krijgsmacht. 

Met ingang van 1 juli 2008 is de 
hervormde gemeente Blauwkapel-
Groenekan als preekplaats naar vijf-
tig procent gegaan, wat te maken 
heeft met het teruglopende aantal 
leden. Ds. Hoogerwerf neemt wel 
afscheid van de kerkelijke gemeen-
te, maar niet van Groenekan zelf, 
omdat hij met zijn vrouw en vijf kin-
deren in de pastorie blijven wonen.

De kerkenraad van Groenekan heeft 
ds. G.H. Kruijmer te Lage Vuusche 
gevraagd consulent (predikant die 
een vacante gemeente tot raadsman 
dient) te worden. Ds. Kruijmer heeft 
hierin toegestemd [ HvdB] . 

22 januari 2009 neemt ds. H ooger-
werf  af scheid van Groenekan en 
wordt hij bevestigd tot legerpredi-
kant.

Bilthovense Kring 
voor Wijsbegeerte

Prof.dr. Gerd Junne is hoogleraar Internationale Betrekkingen bij de afdeling 
Politicologie van de Amsterdamse Universiteit. Voorts houdt hij zich bezig 
met de interactie tussen globalisering (een voortdurend proces van wereld-
wijde economische, politieke en culturele integratie) en privatisering en de 
invloed van nieuwe technologieën op internationale betrekkingen. Zijn exper-
tise is veelzijdig: wereldhandelsstructuren;  biotechnologie, informatietechno-
logie, internationaal milieubeleid en de Derde Wereld. Voor de Bilthovense 
Kring voor Wijsbegeerte en Psy chologie verzorgt Gerd Junne op 26 januari 
a.s. een lezing, getiteld ‘Grenzeloze economie in een begrensde wereld’

Nederland profiteert sinds de Gouden Eeuw van de stapsgewijze globalise-
ring. Veel landen op het zuidelijke halfrond zijn sterker aan de negatieve kan-
ten van het globaliseringproces blootgesteld. Globalisering heeft vele kanten: 
de intensivering van handel en kapitaalstromen, verbeterde informatie over 
andere werelddelen, een toenemend toerisme, veel migranten. Deze verande-
ringen gaan niet zonder slag of stoot;  zij roepen veel conflicten op. Veel van 
de zogenaamde ‘interne conflicten’ in verre landen zijn een direct gevolg van 
‘globalisering’. Door de opkomst van 
nieuwe ‘grootmachten’ als China en 
India komt werkgelegenheid elders 
op de tocht te staan. Voor de meeste 
Nederlanders zullen echter ook in 
de toekomst de kansen groter zijn 
dan de bedreigingen. Maar voor de 
wereld als geheel leidt globalisering 
niet overal tot meer welvaart, maar 
vooral tot een toenemende internatio-
nale ongelijkheid.
De lezing is op 26 januari 2009 van 
20.00 tot 22.00 uur in De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3, Bilthoven. Losse 
kaarten zijn tot 19.45 uur verkrijg-
baar aan de zaal voor 8,50 euro. 
Info vooraf via e-mail: gnjvannieuw-
stadt@ hetnet.nl

T aizé -dienst 

Metamorfose- 
massage

Stichting Bodhisattva verzorgt een 
cy clus Metamorfosemassage in 
2009 op zes zaterdagen vanaf 24 
januari 2009 en vervolgens op 31 
januari, 7 februari en 7,14 en 21 
maart in de Vrije School, Weltevre-
den 6 De Bilt. Metamorfosemas-
sage is een massage die het lichaam 
aanmoedigt te ervaren. Het is een 
natuurlijke manier om de levens-
kracht in balans te brengen. Door 
de bewuste ervaring wordt het her-
stellend vermogen van het lichaam 
geactiveerd, waardoor je in staat 
bent opener en meer ontspannen 
in het leven te staan en vreugde te 
voelen. Een behandeling bestaat 
uit een zachte aanraking van de 
reflexzone van de wervelkolom op 
voeten, handen en het hoofd. De 
massage heeft zijn oorsprong in de 
voetreflexologie en is gebaseerd op 
de boeddhistische levensfilosofie. 
De techniek is betrekkelijk eenvou-
dig te leren en overal é n op jong 
en oud, toe te passen;  de theorie is 
zeer interessant! Voor aanvullende 
info: Mevrouw A. Dijkstra, tel: 
0347 371492 of 06 28373039. Zie 
ook  www.stichtingbodhisattva.eu 



Dit beeld van de kunstenaar Paul 
Vendel (1963) zou in 1996 geplaatst 
worden als een van een groep van 
zeven levensgrote mannen- en vrou-
wenbeelden op de daken van het toen 
net geopende winkelcentrum en zorg-
centrum in de gemeente Maartens-
dijk. Door het materiaal, de vlinders, 
de doorzichtigheid en het opgerichte 
hoofd, uitkijkend over de daken naar 
de lucht en de hemel, straalt dit beeld 
kracht en hoop uit. Zeker ook als het 
in het donker subtiel wordt uitgelicht 
en het beeld licht vangt zonder het uit 
te stralen: een geconcentreerd lichtend 
beeld. Plaatsing ging uiteindelijk niet 
door omdat er vanuit een deel van de 
bewoners van Maartensdijk bezwaar 
kwam toen ' Koos'  als proef tijdelijk 
op een in aanbouw zijnd dak werd 
geplaatst: het zou vanwege de vage, 
abstracte naaktheid onzedelijk zijn. 
Ondanks gepassioneerde betogen van 
de initiatiefnemers - de bestuurder 
van de toenmalige Stichting De Zon-
nehof en vertegenwoordigers van de 
Mondriaan Stichting die betrokken 
was bij de opdracht aan Paul Vendel 
om de schitterend uitgewerkte en 
vormgegeven beeldengroep toch te 
plaatsen, was de tegenstand van dit 
deel van de bewoners van de gemeen-
schap Maartensdijk te massief. 

Maartensdijk in 1994
In het Maartensdijk van 1994 ont-
stond het plan het in aanbouw zijnd 
zorgcentrum, annex winkelcentrum te 
verfraaien met een sculptuur. Er werd 
een kunstcommissie geformeerd die 
in contact kwam met de Mondriaan-
stichting in Amsterdam. Deze schoof 
op haar beurt een aantal kunstenaars 
naar voren, uit wie Paul Vendel werd 
gekozen. Koos Kolenbrander weet 
het nog precies: ' Via de gemeente 
werd deze kunstenaar met mij, omdat 
ik veel van het dorp wist en weet, in 
contact gebracht.’ Nadat Paul Vendel 

met Koos Kolenbrander een oriënta-
tieronde door het dorp had gemaakt, 
creëerde hij een proefontwerp - zeven 
figuren met ingewerkte vlinders - dat 
ter beoordeling aan de kunstcommis-
sie werd getoond. Die ging er mee 
akkoord, ervan uitgaande dat de groep 
geslachtloos zou worden uitgebeeld. 
Kolenbrander: ' Paul toog aan het werk 
en vroeg mij als naaktmodel voor de 
hoofdfiguur. Mijn vrouw Nelly had 
er geen enkel bezwaar tegen, dus 
stemde ik toe. Ik werd helemaal inge-
pakt in folie en vervolgens met tape 
omwikkeld. Van die cocon werd een 
mal gemaakt. Paul belde me later op 
met de mededeling, dik tevreden te 
zijn met het resultaat' . 

E igen bezit
Maar dat betekende wel dat Paul Ven-
del in zijn streven naar anatomische 
volmaaktheid vond dat het geslachts-
deel niet mocht ontbreken. Aange-
zien de folie de mannelijkheid van 
Koos Kolenbrander niet aan de mal 
had prijs gegeven, veroorloofde Paul 
Vendel zich de artistieke vrijheid, zijn 
eigen bezit als model te laten dienen 
om het vervolgens aan de mal toe 
te voegen. Daarna werd het beeld, 
vervaardigd uit doorzichtig polye ster 
als proefopstelling op het bouwwerk 
neergezet. De bedoeling was immers 
dat het allengs als onderdeel van 
een beeldengroep op het dak van het 

winkelcentrum zou worden geplaatst, 
met aangepaste verlichting binnenin 
en rond het doorzichtige materiaal. 
En overdag als speels object voor de 
zon. 

Commedia
Vervolgens werd er enige tijd later 
in de plaatselijke Ontmoetingskerk 
een discussieavond belegd met Paul 
Vendel, de Mondriaanstichting en 
de kunstcommissie over het eerste 
resultaat. Koos Kolenbrander: ' lk was 
achterin gaan zitten om ongestoord 
te kunnen luisteren, hoe de avond 
zou gaan verlopen. Als voornaam-
ste bezwaar kwam op die bewogen 
bijeenkomst telkens naar voren ' dat 
het beeld storend was voor volwas-
senen en vooral voor kinderen' . Bij 
voortduring werd schande gesproken 
over wat de regionale en landelijke 
pers inmiddels had genoemd ' de pie-
mel van Koos'  die zo onverbloemd 
te kijk werd gezet. ' En dan te weten 
dat die niet eens van mij was' , aldus 
de laconieke Koos Kolenbrander die 
nu schijnbaar broodnuchter op de 
onbedoelde Commedia Dell'  Arte kan 
terugkijken. 

Huiskamer
De groep is dus nooit afgemaakt en 
' Koos'  werd in de huiskamer van 
Paul Vendel te Amsterdam geplaatst. 

De stichting Cordaan (hier behoort 
ook Dijckstate toe), de gemeente 
Diemen en Woonstichting De Key 
zijn zeer verheugd dat dit nu unieke 
beeld, immers los van de voorgeno-
men groep van zeven beelden, toch 
geplaatst wordt. Op een heel mooie 
plek, op het dak tussen de vier torens 
van het zorgcentrum Berkenstede in 
Diemen. ' Koos'  is van alle kanten te 
zien en kijkt trots over Diemen uit. 

Pomp
Maartensdijkers mogen later ‘naar 
de pomp’ lopen. Het Maertensplein 
kreeg een kunstwerk van Hedda 
Willem Buijs in de vorm van een 
abstracte, granieten dorpspomp in de 
plaats van ‘Koos’. 460 Maartensdij-
kers maakten via een enquê te hun 
ideeën over een drietal voorgelegde 
ontwerpen kenbaar. 165 ervan kozen 
voor het ontwerp van Buijs;  even 
zoveel koos voor een ander ontwerp. 
De kunstcommissie van Maartens-
dijk wist gelukkig wel van pomp en 
pompstok toen zij opnieuw een knoop 
moest doorhakken en koos voor de 
pomp Volgens hen sloot de pomp 
prima aan bij de belevingswereld van 
de inwoners van Maartensdijk. Het 
hoge beeld zou ook goed passen bij 

de architectuur van het plein en de 
omringende gebouwen. 
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advertentie

Ingezonden mededeling
Midwinterborrel door T heater in ‘ t Groen

Op zondagmiddag 25 januari verzorgt Theater in ‘t Groen een midwinter-
borrel in dorpshuis De Groene Daan. Aan het begin van het nieuwe jaar 
staan we graag nog eens stil bij de succesvolle opvoeringen van Een Mid-
zomernachtsdroom op F ort Ruigenhoek. Zes uitverkochte voorstellingen 
op een rij! Desondanks zijn er nogal wat mensen die geen kaartje hebben 
bemachtigd. Inmiddels is er echter een dvd van de voorstelling verschenen, 
samengesteld door Hans Brouër, die we tijdens deze middag zullen presen-
teren. Het gaat hierbij om een volledige registratie van de voorstelling met 
prachtige beelden en unieke geluidsopnamen. Een leuk aandenken van een 
bijzonder evenement in Groenekan. 

De midwinterborrel vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur. Alle medewerkers 
van Theater in ’t Groen en andere belangstellenden zijn van harte uitgeno-
digd. Uiteraard is de dvd van de voorstelling tijdens deze middag te koop 
(kosten 10 euro). Later dit jaar zal de ‘making of’ verschijnen, een dvd die 
een kijkje achter de schermen biedt van dit project;  uiteindelijk waren er 
125 medewerkers bij betrokken die voornamelijk uit Groenekan afkomstig 
zijn. Het is mogelijk om in te schrijven voor beide dvd’s die samen 15 euro 
kosten. (Voor mensen die vooraf ingetekend hebben en voor medewerkers 
van Theater in ’t Groen geldt een lager tarief).

U kunt de dvd ook bestellen (e-mail info@ theaterinhetgroen.nl). Voor 
bestellingen buiten Groenekan moeten er helaas portokosten berekenend 
worden.

Klankbord
T reinramp Harmelen

Donderdag 8 januari was de datum 
waarop 47 jaar geleden de treinramp 
bij Harmelen plaatsvond. Onder de 
93 doden was mijn jeugdvriendje Piet 
Plomp. 
Elk jaar opnieuw moet ik op die dag 
aan hem denken. Begin 1940 waren 
Piet, zijn broertje en zijn ouders van-
uit een dorp in de buurt, drie huizen 
naast ons in Gouda komen wonen. 
Taai, actief, en net als ik, tien jaar 
oud. Wij werden direct vrienden met 

grote plannen voor de toekomst en 
zworen eeuwige trouw. We lazen de 
boeken over de drie musketiers en 
schaften ons houten degens aan. We 
speelden Robin Hood met boog en 
pijlen en natuurlijk waren we Winne-
tou en Old Shatterhand. We waanden 
ons op de prairies en in de wouden 
van het Wilde Westen. Alleen... die 
waren er in Gouda niet. Wij maak-
ten lange fietstochten naar vliegveld 
Waalhaven in Rotterdam om vlieg-
machines op de grond te zien. Tijdens 
de oorlogsjaren stroopten we de boe-
rendorpen af om spruiten te plukken 
en melk te kopen. 

Piet en ik zijn langzaam uit elkaar 
gegroeid. We kregen verkering, ver-
vulden de dienstplicht, verhuisden 
en trouwden. Piet is in Gouda blijven 
wonen en werd beroepsmilitair. Toen 
op 8 januari 1962 in de ochtend de 
trein van Gouda naar Amsterdam bij 
Harmelen in botsing kwam met de 
trein van Utrecht naar Rotterdam, 

zat Piet met zijn vader in de coupé  
waar de ene trein in volle vaart de 
andere ramde en volledig vernielde. 
Er zaten er nog meer in die ik kende, 
waaronder een oom van mij, die er 
goed vanaf kwam. Gelukkig had mijn 
zuster net die trein naar Amsterdam 
gemist. 

Ruim dertig jaar later was ik toeval-
lig voor een reparatie in een garage in 
Woerden. In het kantoortje trof ik een 
andere klant van mijn leeftijd die me 
bekend voorkwam. Ook hij zag aan 
mij iets bekends. Hij vertelde dat hij 
uit Gouda kwam en ik zei mijn naam. 
Zijn reactie was hilarisch: ‘Kees Pij-
pers!’, riep hij, ‘dat kan niet! Die is 
dood!’ Het is heel apart om zoiets te 
horen. ‘Nou’, zei ik,‘helemaal niet. 
Ik ben het echt. Hoe kom je daar nou 
bij?’ ‘Kees Pijpers,’ zei hij,’ zat in die 
geramde trein bij Harmelen.’ Ik heb 
gelukkig het misverstand opgelost. 

Kees Pijpers

‘ Koos’  heeft z’ n bestemming gevonden
door H enk van de Bunt

Op vrijdag 13 februari 2009 wordt een letterlijk uniek beeld onthuld op het dak van het zorgcentrum 
Berkenstede in Diemen. Het beeld heet ' Koos'  en is gemaakt naar het model van Koos Kolenbrander, de 

dorpshistoricus van Maartensdijk. Het model werd door Paul V endel in doorzichtig polye ster gegoten 
waarbinnen vlinders en motten uit een oude collectie zijn opgenomen.

H et model naast het model.

I n 1 996 werden er ook stripverhalen aan ‘ de zaak’  gewijd.

U iteindelijk geen sta(a)ndbeeld 
‘ Koos’  in Maartensdijk, maar een zit-
tend beeld van Koos bij de pomp.



Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
F ax: 030 - 2200650
E-mail: info@ peperkamp.info

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

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,-

PEUGEOT
206 1.4 16V QUICK SILVER, ZILVER MET, AIRCO, RAD/CD, LMV, 27.000KM ........................  `05 €. 9.250,-
307 SW 1.6 16V LPG G3, GRIJS MET, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV, 120.000KM ................  `04 €. 9.950,-
307 2.0 HDI 5 DRS, ZILV MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, 162.000KM ..................  `03 €. 7.450,-
406 COUPE 3.0 V6 AUT, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ESP, LMV,
CRUISE C, RAD/CD, ABS, AIRB, REGENS, SCHUIFD, 180.000KM ........................................  `00 €. 7.950,-
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
CITROEN  PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM .................................................................................  `06 €. 15.950,-
CITROEN C8 2.2 16V LPG G3, D GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,
2X SCHUIFD,LMV,PARKEERS,REGENS,RAD/CD,TREKH, 200.000KM ..................................  `04 €. 13.950,-
CITROEN PICASSO 1.8 16V CHRONO, PAARS/GRIJS MET, ER, CV, SB,
CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD, ABS, 101.000KM ................................................................  `06 €. 10.950,-
CITROËN XSARA 1.6, 5DRS, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, 145.000KM ..................  `03 €. 6.950,-
CITROEN PICASSO 1.8 16V, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 109.000KM ..............  `00 €. 5.950,-
RENAULT MODUS 1.6 16V AUT,`07,BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,
CRUISE C, RAD/CD, LMV, AIRBAGS, MLV, 3.300KM .............................................................  `07 €. 16.950,-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V AUT LPG G3, D BLAUW, CC, CLIMATE, 200.000KM ..................  `02 €. 5.950,-
FORD WINDSTAR MPV 6 PERS AUT, GRIJS/GROEN MET, ABS,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ESP, ER, CV, SB, APK T/M FEB 2009, 180.000KM ..................  `98 €. 3.950,-
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,-
SUZUKI ALTO 1.1 AUT 5DRS, ROOD MET, ER, CV, SB, RAD/CASS, 9.700KM ......................  `02 €. 4.500,-

BUDGET CARS
CITROËN XANTIA 1.8 16V, NIEUWE APK, ZO MEENEMEN, .................................................  `96 €. 750,-
CITROEN SAXO 1.1I, ROOD, 3DRS, CV, SB, NIEUWE APK, 90.000KM .................................  `97 €. 2.500,- 

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Groene kool .............. 400 gram 0,69

Goudreinetten ............. 2 kilo 0,99

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

Galia Meloen .............500 gram 0,99

Vers gesneden

Soepgroente Jonagold

Handappels 0,99
250 gram 2 kilo

Vers van de Traiteur

Alleen donderdag
Champignons .................................................. doos 0,49
Alle Rauwkostsalades .................................................

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

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

 ........................................................
200 gram

1,00

De allerbeste

0,49
Jonagold

Landwaart groente en fruit

Klassieke Jambalaya .......................... 100 gram 0,99
Jachtschotel .................................... 100 gram 0,99
Capucijnersschotel ............................ 100 gram 0,89
Complete maaltijd:

Mooie

Vers gesneden

Zalm op z'n Italiaans of
Kabeljauw op z'n Hollands 5,95
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De informatieavond stond onder lei-
ding van communicatiedeskundige 
Joan Smithuis. Wethouder Arie-Jan 
Ditewig van Openbare Ruimte schetst 
eerst de geschiedenis van de ontwik-
keling van het plan voor het centrum 
van Bilthoven. In november 2007 
stemde de gemeenteraad unaniem in 
met het voorstel om de spoorweg-
overgang te ondertunnelen. Er werd 
daarna besloten tot een integrale aan-
pak voor het centrumgebied. Met 
het masterplan wordt een grote stap 
gezet. Het plan geeft een beeld van 
de ontwikkeling van het totale cen-
trum. ’Er is veel creativiteit aan de 
dag gelegd om alle functies en voor-
zieningen daar in te passen. Daarbij 
staat voorop het dorpse en groene 
karakter te behouden en tegelijkertijd 
een kwaliteitsslag te maken’, aldus 
wethouder Ditewig.

Laren als voorbeeld
Het Masterplan Centrum Bilthoven 
is december 2008 aan B en W gepre-
senteerd. Wethouder Ditewig ziet 
het Gooise Laren als voorbeeld voor 
het nieuwe centrum. Hij streeft geen 
kopie van dit dorp na, maar wel de 
uitstraling ervan. ‘Het college vindt 
het plan een uitstekend uitgangspunt 
voor de verdere uitwerking.’ Kees-Jan 
Bandt is de projectmanager voor het 
hele gebied. In grote lijnen geeft hij 
de stappen aan die doorlopen moeten 
worden. ‘Eerst wordt het masterplan 
voor het hele gebied gepresenteerd. 
Daarna de timing op detailniveau naar 
een stedenbouwkundig plan. Vervol-
gens komt er een inrichtingsplan.’ 
De realisatie gaat gefaseerd plaats-
vinden, zodat het gebied bereikbaar 
blijft en winkels open kunnen blijven. 
Er moeten nog onderzoeken verricht 
worden op gebied van milieu, geluid 
en bodemverontreiniging. Als eerste 
wordt de aanleg van de tunnels opge-
pakt. Hierover bestaat met ProRail 
een principeakkoord. Het streven is 
eind 2009 met de werkzaamheden 
te beginnen. Begin dit jaar wordt 
begonnen met het uitwerken van de 
deelprojecten. 

Inrichting
Stedenbouwkundige Liesl Vivier 
van bureau BDP.Khandekar licht in 
hoofdlijnen toe hoe het centrum er 

met dit plan uit gaat zien. Rijke-
lijk groen en veel ruimte voor voet-
gangers en fietsers. Voorkomen gaat 
worden dat het doorgaande verkeer 
door het dorp rijdt, dus komt de 
parkeergarage aan de rand van het 
gebied. De parkeergarage onder De 
Kwinkelier wordt uitgebreid. Er komt 
in totaal 4.500 vierkante meter win-
kelruimte bij. Verder komen er 320 
nieuwe woningen met parkeerplaat-
sen. De leefbaarheid, uitstraling en 
aantrekkingskracht wordt verhoogd 
door boven de winkels woningen te 
bouwen. Daardoor blijft het gebied 
ook na sluitingstijd attractief. Aan 
de randen van het centrumgebied 
is hoogbouw tot maximaal vijfhoog 
gepland. Er komen autovrije pleinen 
en het winkelgebied wordt zoveel 
mogelijk aaneengesloten. Voor horeca 
zijn plaatsen ingericht op het zuiden, 
zodat terrassen in de zon komen. 

Klankbordgroep
Voorzitter Coen Jager vertelt dat de 
Klankbordgroep Centrum tot een 
unaniem advies aan B en W over 
het plan is gekomen. Dit advies gaat 
naar de gemeenteraad om te dienen 
bij de besluitvorming. De klankbord-
groep constateert met genoegen dat 
veel van hun inbreng is overgenomen 
en beschouwt het voorliggende plan 
als een coproductie. Jager heeft veel 
waardering voor de medewerking die 
de klankbordgroep van alle kanten 
kreeg. Het plan is in drie maanden tot 
stand gekomen. De klankbordgroep 

adviseert om het masterplan zoals dat 
nu voorligt politiek vast te leggen als 
kader voor de verdere ontwikkelingen 
van de deelplannen. ‘Dit plan is heel 
belangrijk om de samenhang te waar-
borgen. Als vertegenwoordigers van 
de bevolking zeggen wij, stel dit mas-
terplan politiek vast en pas op, ga niet 
shoppen uit de verschillende leuke 
onderdelen van dit plan. De kracht 
van het plan zit in de samenhang en 
de integraliteit. Op het moment dat je 
gaat shoppen is het plan weg en ook 
ons advies.’

Omgevingskwaliteit
Coen Jager constateert dat er de afge-
lopen jaren een enorme verslonzing is 
ontstaan. ‘Dat is alleen te keren door 
in te grijpen. Daarbij is het van belang 
dat je de openbare ruimte hoogwaar-
dig inricht. Meer veiligheid en meer 
omgevingskwaliteit.’ Voor de klank-
bordgroep is het dorpse karakter van 
groot belang. Vandaar dat gekozen 
is voor de lagere bebouwing aan de 
binnenzijde. ‘Zorg dat het kwaliteit 
uitstraalt.’ De groenstructuur wordt 
versterkt en in lijn gebracht met de 
omgeving. Ook groene lanen in het 
centrum. De Soestdijkseweg krijgt 
weer bomen op het gedeelte waar die 
nu ontbreken. Ook met invaliden en 
ouderen is rekening gehouden. De 
Kwinkelier blijft voor de klankbord-
groep een moeilijk element waarover 
helderheid moet komen. Verder vindt 
Jager dat horeca best wat verspreid 
over het centrum mag worden. ‘Voor-
kom dat het een grote bouwput wordt 
en maak een goed vestigingsbeleid 
voor nieuwe winkels. Zorg dat het 
dorpsplein ook iets met allure is. 
Maak dat niet te klein want dan is 
het effect weg en zorg dat het goed 
aansluit op De Kwinkelier’, aldus het 
advies van Coen Jager.

Politiek
Wethouder Ditewig kijkt tevreden 
terug op de avond. ‘Het gemeente-
bestuur wil zij aan zij met de klank-
bordgroep verder opereren.’ Vanuit de 
zaal worden zorgen geuit over de toe-
name van het verkeer dat het nieuwe 
centrum zal aantrekken. Ook de par-
keerproblematiek voor omwonenden 
komt ter sprake. Het communicatie-
traject rond het project moet ervoor 
zorgen dat deze zaken goed worden 
opgelost. De commissie Openbare 
Ruimte behandelt het Masterplan 
Centrum Bilthoven op 12 februari. 
Op donderdag 26 februari neemt de 
gemeenteraad een besluit.

Massale belangstelling voor Centrumplan
door Guus Geebel

De grote zaal van het H.F. Witte Centrum in De Bilt puilde woensdag 14 januari uit bij de 
voorlichtingsbijeenkomst over de plannen voor het centrum van Bilthoven. Om iedereen een plek te 
kunnen geven moest zelfs een scheidingswand geopend worden. De projectmanager voor het gebied, 

het stedenbouwkundig bureau en de klankbordgroep verzorgden een presentatie over het Masterplan 
Centrum Bilthoven. Na de presentaties gaven deskundigen toelichting bij thematafels.

Klankbordgroep Centrum 
bestaat uit:
•  Hart voor Bilthoven
•  Ondernemersvereniging  

Winkelcentrum Bilthoven
•  Ouderenraad
•  ROVER
•  Gehandicaptenplatform
•  Fietsersbond
•  Scholen

De voorlichtingsbijeenkomst trok honderden belangstellenden.

Voorzitter Coen Jager van de Klankbordgroep (links) met wethouder  
Arie-Jan Ditewig.

Stedenbouwkundige Liesl Vivier van 
bureau BDP.Khandekar licht het plan 
toe.

Dat wil ik - vanuit 
Australië - effe kwijt...

Zoals men natuurlijk weet, bestaan er vergevorderde plannen voor een golf-
terrein in het gebied nabij het historische Prinsenlaantje in Maartensdijk. 
Als oud-inwoner van Maartensdijk, voormalig eigenaar van de buitenplaats 
Rustenhoven en oud-conservator van het voormalige Barometermuseum 
aldaar, voel ik mij ten zeerste betrokken en wil er graag wat over zeggen:

Ik ben mij wild geschrokken toen ik het kaartje zag waarop de geplande 
golfbaan bij Maartensdijk stond aangegeven. Het gaat hier niet om zomaar 
wat lapjes grond, maar om een enorm weidegebied dat bijna even groot is 
als de gehele bebouwde kom van het aangrenzende Maartensdijk! In eerste 
instantie had ik mij niet gerealiseerd dat het om een dergelijk omvangrijk 
gebied ging en ik zie nu pas goed in hoe ingrijpend en bedreigend deze 
geplande ingreep zal zijn voor de dorpskern van Maartensdijk. Weer een 
mooi stuk wandel- en fietsgebied kapot en een teloorgang van fraaie, rus-
tige plekjes. Weer een plakje van de steeds kleiner wordende salamiworst, 
die ecologisch Nederland heet.

Mijn vrouw en ik wonen nu negen jaar in het dorp Denmark in het zuiden 
van West-Australië. Onze gemeente heeft een oppervlakte ruim 1.800 vier-
kante kilometer, dat is meer grond dan in de hele provincie Zeeland en fors 
groter dan de hele provincie Utrecht. Denmark is rijk aan wouden en stran-
den, maar zo rigoureus als de kolonisten er in de vorige eeuw woudreuzen 
kapten en grond ontgonnen, zo voorzichtig zijn we met z’n allen nu. Overal 
liggen projectontwikkelaars op de loer om weer een plakje natuur weg te 
snijden, maar de Aussies hebben hun les geleerd. Je kunt niet onbeperkt 
doorgaan met roofbouw plegen. En ondanks de duizenden vierkante kilo-
meters moois waartussen we wonen, wordt er dan ook gevochten om elke 
hectare natuur. Toen er in Denmark een nieuw ziekenhuis werd gepland 
nabij de dorpskern aan de Denmark River, stond het halve dorp op zijn 
achterste benen vanwege het verlies van weer een stukje moois. En het ging 
hier maar om een stuk van 3,5 hectare moeras, dat is slechts een twintigste 
deel van die 70 hectare ecologisch waardevol weidegebied die de Gemeente 
de Bilt ten gerieve van een groep golfliefhebbers om zeep wil helpen.

Al wonen wij dan 14.000 kilometer van Nederland, mijn vrouw en ik heb-
ben er wel 52 jaar lang gewoond, waarvan bijna 25 jaar op buitenplaats 
Rustenhoven in Maartensdijk dat een prachtig plattelandsdorp is met een 
rijke geschiedenis en een bijzondere omgeving van bos- en weidegrond. Het 
dorp heeft nog steeds een speciaal plekje in ons hart. Kom vooral niet aan 
‘ons’ Maartensdijk en als ik de berichten lees hoe denigrerend en respect-
loos er wordt omgegaan met de serieuze en steekhoudende argumenten die 
worden ingebracht door onder meer de Stichting Behoud Prinsenlaantje en 
Ommelanden, dan wordt het mij koud om het hart. Hoe halen de Gemeente 
de Bilt en de betrokken raadsleden het in hun hoofd om de Maartensdijkers 
met dit plan op te zadelen?

Een terrein ter grootte van honderd (!) voetbalvelden voor een selecte 
groep golfliefhebbers die het waarschijnlijk geen zier uitmaakt dat 70 
hectare mooi groengebied moet sneuvelen, zolang ze zich maar op hun 
elitespeelplaats kunnen vermaken met hun veredeld knikkeren. Is dat nu de 
beloning voor het oude dorp Maartensdijk dat zich al node moest schikken 
in de samenvoeging met de Bilt? Zoiets is te gek voor woorden. Ik zie deze 
ingreep als een aanfluiting voor Maartensdijk en breek bij deze dan ook een 
lans voor al diegenen die hun weidegebied willen behouden en roep op tot 
massaal en intensief verzet tegen die golfbaan, zodat de gemeente de Bilt 
dit onzalige plan zo spoedig mogelijk afblaast. Het welzijn van ongerepte 
flora en fauna gaat ons immers allen aan!

Mijn advies aan Maartensdijk: Laat uw landschap niet verknallen door een 
stel ballen!

Bert Bolle, Schrijver, en Oud-conservator Barometermuseum  
Maartensdijk



Adverteren in 

de V ierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

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

Kon. Wilhelminaweg 461  
Groenekan

Tel. 0346 - 211 215

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

OP DE WINTERCOLLECTIE VAN 
DAMES-, HEREN-, KINDER- EN

BABYKLEDING*
* M.U.V. BASISARTIKELEN

50%50%

HALVE PRIJZEN

KOOPJESREK!!
MET DIVERSE ARTIKELEN
NU 2 STUKS VOOR € 5,-

 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.

Mini-Azalea  1,95

Blauwdruifje in pot 
 3 voor 3,95

Amaryllis bos 3,95

Lenteprimula 3 voor 3,95

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

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

Wil Jansen
gaat met de VUT!

Maandag 26-01 is haar 
laatste werkdag en voor 

iedere klant is er een 
verrassing!

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

Knippen en 
kamstreepjes

€ 29.95

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



 De Vierklank 7 21 januari 2009

Pim Hasenbos is gestart met een 
welpengroep van kinderen tussen de 
8 en 11 jaar. Een eigen gebouw was 
er nog niet, maar er mocht gebruik 
gemaakt worden van het Rode Kruis-
gebouw dat destijds stond aan de 
Dorpsweg waar nu Sojos gevestigd 
is. Later is er een bouwkeet aange-
schaft, die een plek kreeg aan de 
Clauslaan. Daarna heeft de groep 
meerdere tijdelijke locaties gehad 
voordat het eerste echte clubhuis, 
dat bijna geheel door het toenmalige 
bestuur en enkele ouders, is gebouwd 
en betrokken. Omdat daarna het plan 
Prinsenhof gerealiseerd werd op deels 
het scoutingterrein is de groep ver-
trokken naar de tijdelijke locatie van 
de velden en sportkantine van de 
korfbalvereniging die al vertrokken 

was naar hun huidige locatie. Al weer 
een aantal jaren is Agger Martini nu 
gevestigd aan de Dierenriem, waar 
ze een mooi eigen scoutinggebouw 
hebben op een mooie locatie met veel 
eigen buitenruimte.

S couting
De verschillende leeftijdsgroepen 
worden binnen de scouting aange-
geven door middel van speltakken. 
Elke speltak heeft specifieke scou-
tingactiviteiten. Elke opvolgende 
groep vraagt meer van de leden;  in 
de jongste groep, de bevers, zitten 
momenteel 10 kinderen van 5 tot 7 
jaar. Hun leiding doet veel voor ze 
en elke zaterdagmiddag komen ze 
bij elkaar. De volgende groep is die 
van de kabouters en de welpen. De 

leeftijd van deze groep kinderen loopt 
van 8 tot 11 jaar. Van deze groep 
wordt meer gevraagd: de kinderen 
moeten meehelpen met opruimen en 
ze hebben ook specifieke taken tij-
dens het jaarlijkse kamp namelijk, 
zorg dragen voor de eigen spullen, 
afwassen, etc. Elke zaterdagochtend 
komen ze samen. 
Bij de speltak scouts zitten 8 jonge-
ren van 11 tot 15 jaar die elkaar elke 
zaterdagmorgen ontmoeten. De vol-
gende groep is die van de Explorers. 
Helaas is deze groep voor jongeren 
van 15 tot 18 jaar niet goed vertegen-
woordigd;  er is slechts é é n lid. De 
laatste groep is de stam voor iedereen 
van 18 jaar en ouder. Deze groep kent 
25 leden, die veelal als leiding of als 
bestuurslid werkzaam zijn. Ze komen 
elke vrijdagavond samen en hebben 
tienmaal per jaar een specifieke acti-
viteit. 

Kris Hekhuis
Kris Hekhuis (32 jaar) is al 25 jaar 
lid van een Scoutingclub. Eerst in 
Leusden en de laatste zeven jaar is 
ze lid van Agger Martini. ‘Het is fijn 
om bij de scouting te horen’ vertelt 
ze. ‘Vorig jaar liep ik voor mijn 
HBO studie Diermanagement stage 
in Engeland. Ik heb toen opgezocht 
waar de dichtstbijzijnde scoutingclub 
zat en me daarbij aangesloten. Gelijk 
contact met een hele groep mensen. 
Heel fijn. En dat kan dus op heel veel 
plekken in de wereld’. Sinds dit jaar 
werkt ze bij Safaripark De Beekse 
Bergen en heeft ze wat minder tijd 
voor de scouting. ‘Maar daarvoor 
was ik toch zeker tien tot vijftien 

uur per week bezig met scouting en 
nooit was het vervelend’. Ze vindt 
de Maartensdijkse Scoutingclub een 
vrije club. Er zijn wel rangen en 
standen maar daar wordt heel soepel 
mee omgegaan. ‘Deze scoutingclub 
heeft niets militaristisch. Natuurlijk 
zijn er mensen die de leiding hebben, 
maar die gaan daar normaal mee om. 
Wel hebben we ons eigen tenue en 
dat moet iedereen aan hebben bij een 
opkomst. Een blouse en een das met 
baret en voor de oudere leden mag het 
ook een hoed zijn. Ook hijsen we aan 
het begin van de bijeenkomst de vlag, 
maar het tenue en de vlag hijsen zijn 
de enige vaste dingen binnen Agger 
Martini. Verder doen we waar we 
ons goed bij voelen en dat wisselt per 
keer. Soms knutselen, soms sporten, 
soms iets in de natuur. Dat laatste 
sluit aan bij wat ik leuk vind;  wilde 
dieren. Maar het varieert en dat maakt 
scouting aantrekkelijk’. 

Ju bileum
Het veertig jarig bestaan gaat het 
gehele jaar gevierd worden. De feest-
commissie bestaat uit F emke Lodder, 
Arja Lam en Kris Hekhuis. Hun eerste 
activiteit was een toneelstuk voorbe-

reiden met de jeugd en de traditionele 
boerenkoolmaaltijd. ‘Alle jeugdleden 
hebben we gevraagd om mee te doen 
met het toneelstuk. Ze konden uit ver-
schillende onderdelen kiezen: decors 
maken, toneel spelen en zingen. Om 
half twee afgelopen zaterdag werd 
iedereen verwacht in het scoutingge-
bouw en hier werd de gehele middag 
hard gewerkt. Na de boerenkoolmaal-
tijd zijn we naar De Vierstee gegaan 
waar we het toneelstuk op zouden 
voeren voor ouders, grootouders en 
andere belangstellenden. Er waren 
bijna honderd mensen. Ze hebben 
kunnen zien hoe Agger Martini de 
afgelopen veertig jaar heeft gewerkt. 
Het was een fijne avond’, aldus Kris 
Hekhuis. De rest van het jaar zul-
len er nog meer jubileumactiviteiten 
volgen. ‘Via de Vierklank zullen we 
iedereen daarvan op de hoogte bren-
gen’, besluit Kris Hekhuis. 

Leden welkom
Scoutingclub Agger Martini kan nog 
best wat jeugdleden gebruiken, vari-
erend in de leeftijd tussen de 5 en 18 
jaar. Via de site van Agger Martini 
(www.aggermartini.nl) kan men con-
tact met deze scoutingclub leggen.

V eertig jaar Agger Martini
door Marijke Drieenhuizen

 
Dit jaar bestaat de Maartensdijkse S coutinggroep Agger Martini 40 jaar. Al in 1967 werd vanuit het 
Hoofdkwartier der Nederlandse Padvinders aan de gemeente Maartensdijk de vraag gesteld om een 
padvindersgroep op te zetten. In 1969 is, door de inmiddels overleden, Pim Hasenbos Agger Martini 

opgericht. De naam van de scoutinggroep is een vrije vertaling van Maartensdijk in het Latijns. 

Kris H ekhuis is al 25 jaar lid van een Scoutingclub:  ‘ H et is f ijn om bij de 
scouting te horen’ . 

N a de boerenkoolmaaltijd ging men naar De Vierstee. E r waren bijna honderd 
mensen. Z e hebben kunnen zien hoe Agger Martini de af gelopen veertig jaar 
heef t gewerkt.

De expositie Outsider Art II laat 
recent werk zien van de getalen-
teerde kunstenaars van beide ate-
liers. Het betreft zowel een collectie 
schilderijen, als grafiek en keramiek. 
Deze specifieke vorm van kunst kan 

niet ondergebracht worden bij een 
bestaande kunststroming en heeft de 
naam Outsider Art gekregen. De kun-
stenaars hebben geen lange opleiding 
achter de rug maar maken kunst direct 
vanuit hun hart.

Outsider/ Insider
Veel kunstenaars, begeleiders en 
geï nteresseerden hebben afgelopen 
donderdag de officiële opening van 
Outsider Art II bijgewoond. Lies-
beth Bonis, adjunct directeur Werk 
en Dagbesteding bij Reinaerde, sprak 
de aanwezigen toe. ‘Wij zijn ontzet-
tend blij dat het RIVM ons opnieuw 
heeft benaderd met de vraag of de 
kunstenaars hun werk in de mooie 
centrale hal willen exposeren. De 
expositie heet Outsider Art II. De 
kunstenaars zijn binnen de kunstwe-
reld Outsiders maar juist vanwege 
de manier waarop zij vorm geven 
aan hun scheppingsdrang worden zij 
van Outsiders Insiders. Zij komen 
namelijk overal, zij exposeren op 
plaatsen, zoals in de Botanische Tui-
nen, het Centraal Museum en nu weer 
het RIVM waar menig kunstenaar 
alleen maar van kan dromen. De kun-
stenaars zijn allemaal ongeschoolde, 
gemotiveerde mensen die een eigen, 
herkenbare stijl hebben ontwikkeld. 
Samen met hun begeleiders in de 

twee ateliers maken zij kunst die het 
dichts bij hun belevingswereld staat. 
Op deze manier laten wij mensen 
met een handicap werk doen waar ze 
goed in zijn, werk dat betekenisvol 
is, werk dat maatschappelijk aanzien 
heeft, kortom werk dat er toe doet!’ 
Aan het slot van de toespraak ver-
richtte é é n van de kunstenaars, Ruth 
van der Neut, de openingshandeling 
door een lint door te knippen. Daarna 
kon iedereen onder het genot van een 
hapje en een drankje de kunstwer-
ken bekijken. Onder de exposanten 

zijn ook drie kunstenaars uit deze 
gemeente, Luuk van de Bult, Nathalie 
de Jonge en Roos Drieenhuizen. 

E xp ositie gratis toegankelijk
De expositie loopt tot en met 6 maart 
2009 en is op werkdagen van 09.00 
tot 17.00 uur gratis te bewonderen. 
Voor een bezoek aan de expositie is 
het wel noodzakelijk om een legi-
timatiebewijs te kunnen tonen. Het 
adres van het RIVM is Antonie van 
Leeuwenhoeklaan 9 in Bilthoven 
[ HvdB] .

E x positie Outsider Art II
Afgelopen week is de exp ositie Outsider Art II geopend in de centrale hal van het hoofdgebouw van het 
R IV M in Bilthoven. E r wordt werk geëxp oseerd van kunstenaars met een verstandelijke beperking van 
Kunstatelier de Heygr aeff in Z eist en Ateliers De Wijde Doelen in U trecht. Beide ateliers vallen onder de 

zorgorganisatie R einaerde.

De ex poserende kunstenaars van Kunstatelier de H ey graef f  en Ateliers De 
W ijde Doelen.

R uth van der N eut verricht de openingshandeling, Liesbeth Bonis (rechts 
naast haar) kijkt toe.
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advertentie

S amen voor De Bilt breidt uit
S amen voor de Bilt is hé t netwerk van maatschappelijk betrokken organisaties. S amen voor de Bilt 

stimuleert de inzet van kennis &  kunde, menskracht en middelen van het lokale bedrijfsleven ter versterking 
van de plaatselijke samenleving/ maatschappelijke organisaties vanuit de gedachte dat het voor alle 

deelnemers waarde heeft.

Samen voor de Bilt vervult de make-
laarsrol tussen bedrijf en samenleving 
door partijen bij elkaar te brengen en 
hen te adviseren en te ondersteunen 
bij het organiseren van betrokken 
projecten. Dit doen zij door matchma-
king van vraag en aanbod, stimuleren 
van kennis- en informatieoverdracht, 
bevorderen en faciliteren van onder-
linge dialoog en stimuleren lokaal 
MBO-Netwerk.

U itgebreid
Samen voor De Bilt heeft in 2008 haar 
netwerk, haar activiteiten en bekend-
heid verder uitgebreid. Er kan worden 
teruggekeken op een geslaagd betrok-
ken jaar en de doelstellingen zijn 
ruimschoots gehaald. Mede gezien de 
economische situatie zien bedrijven 
en organisaties het belang van onder-
linge samenwerking en de toegang 
tot een maatschappelijk betrokken 
netwerk. Het levert nieuwe contacten 
op, trotse en gemotiveerde mede-
werkers, het laat een sociaal gezicht 
zien aan de locale samenleving, het 
versterkt de mogelijkheden in het 
maatschappelijke veld en daarnaast 

het is ook gewoon leuk om samen iets 
te ondernemen.

U itbreiding
Om goed te kunnen blijven inspelen 
op de groeiende vraag is het nood-
zakelijk dat de huidige capaciteit zal 
worden uitgebreid. Het beschikbare 
aantal uren zal worden verdubbeld 

en hiervoor zoekt Samen voor De 
Bilt een nieuwe medewerk(st)er. Het 
gaat hier om de functie projectme-
dewerker voor 16 uur per week. Het 
functieprofiel is te vinden op de web-
site www.samenvoordebilt.nl onder 
vacatures. Meer informatie bij Ingrid 
Verheij van Samen voor De Bilt E: 
info@ samenvoordebilt.nl 

Meer inf ormatie bij I ngrid Verheij van Samen voor De Bilt E :  inf o@ samen-
voordebilt.nl

Het nieuwjaarsconcert van Muziek-
vereniging Kunst en Genoegen uit 
Maartensdijk op zondag 11 januari 
jl. in De Vierstee werd door meer 
belangstellenden dan waar op gere-
kend was bezocht. Gelukkig konden 

snel extra stoelen worden bijgezet.

Het harmonieorkest onder leiding van 
John Leenders en de slagwerkgroep 
onder leiding van Jan van Lienden 
brachten een gevarieerd programma. 

Het verhaal van de Klokkenluider 
van de Notre Dame - verteld door 
Jan van Lienden - bracht de muziek 
extra tot leven en de zaal was dan 
ook bij de uitvoering muisstil. Als 
verassing bracht de slagwerkgroep 
‘The Japanse drummer’ uitgedost in 
Japanse outfit een optreden. 

Je ugd
Verschillende muzikanten speel-
den een korte solo en ook de jeugd 
liet zich goed horen tijdens de mars 
‘Ambiance’ en het swingende ‘Bleus-
ville’. Tijdens de ‘Second Wals’ (waar 
Andre Rieux bekend mee is gewor-
den), werd vrolijk meegedeind. Het 
publiek werd een Gelukkig Nieuw-
jaar gewenst, ondersteund door een 
spandoek wat tegelijkertijd ontvou-
wen werd. Tot slot werd gezamen-
lijk de traditionele Nieuwjaarmuziek 
gespeeld (Radetzky  mars) waarbij 
door het publiek enthousiast werd 
meegeklapt werd [ HvdB] .

H et nieuwjaarsconcert van Muziekvereniging Kunst en Genoegen op zondag 
1 1 januari jl. in De Vierstee kende een goede belangstelling (f oto Marten de 
la Vieter).

In (parochie-)gebouw De Mantel in 
Maartensdijk kwamen op 7 januari 
zo’n zestig leden van de plaatse-
lijke KBO (Katholieke Bond van 
Ouderen) bijeen om elkaar een 
voorspoedig Nieuwjaar toe te wen-
sen. Tevens werd een aantal leden 
gehuldigd voor hun jarenlange 
inzet.

Voorzitter Jeanne Kersten blikt in 
haar toespraak terug op het afge-
lopen verenigingsjaar en geeft aan 
waar de KBO-afdeling dit jaar mee 
aan de gang gaat. Zij dankt de heren 
Sjef van den Thillart en Piet Gor-
dijn die na vele jaren redactiewerk 
bij het blad De Paddestoel, hun taak 

hebben overgedragen. Ook Riet van 
den Thillart wordt in de bloemetjes 
gezet voor haar aandeel bij het tot 
stand komen van het blad. Wil-
lem Gerritse vertelt als opvolgend 
redactielid dat de ‘nieuwe’ Padde-
stoel er door een aangepaste lay- out 
anders uit gaat zien. Hij hoopt dat 
het een deugdelijk communicatie-
middel zal blijven en roept de leden 
op vooral commentaar te leveren, 
om het blad nóg beter te maken. 
Als verrassing was er een optreden 
van De Persmuskieten. Informatie 
over de activiteiten van de KBO 
zijn te verkrijgen bij de secretaris, 
de heer Theo Andringa, telefoon 
030-2203528.[ GG]

E en gezellige bijeenkomst in met een 
hapje en een drankje in De Mantel.

Jon gerenraad op zoek 
naar nieuwe leden

Om de stem van jongeren te laten horen heeft de gemeente De Bilt een 
jongerenraad. Die raad ging op 29 maart 2007 formeel van start. Burge-
meester Gerritsen en Victor Jansen Schipper tekenden toen een convenant, 
waarin is vastgelegd dat de jongerenraad het gemeentebestuur gevraagd en 
ongevraagd adviseert. 

Promotor van de jongerenraad was Marcus van der Mast, die als gemeen-
teraadslid jongerenwerk ondersteunt. De jongerenraad wil een spreekbuis 
zijn bij de contacten tussen gemeente en jongeren. Op die manier heeft de 
raad invloed op plannen van de gemeenteraad die over jongeren gaan. De 
jongerenraad adviseert niet alleen, maar organiseert ook activiteiten voor 
jongeren. De raad zet zich in voor onder andere jongerenhuisvesting en 
speel- en hangplekken. De jongerenontmoetingsplaats (JOP) in Groenekan 
was een eerste wapenfeit. Om de stem van jongeren nog luider te laten 
klinken is de jongerenraad op zoek naar nieuwe leden. Ben je tussen de 16 
en 23 jaar en lijkt het je wat om mee te doen? Mail dan een motivatie en je 
CV naar Jongerenraaddebilt@ gmail.com [ GG] .

Voorzitter Victor Jansen Schipper na de ondertekening van het convenant 
in 2007.

G oede belangstelling Nieuwjaarsconcert

KBO zet leden in het zonnetje
Portretten in de bieb

In de bibliotheek Bilthoven in De Kwinkelier hangen tot en met 30 januari 
portretfoto’s gemaakt door leden van de F otoclub Bilthoven. Jaarlijks kiest 
de fotoclub een thema dat de leden dan uitwerken. Het thema voor 2008 was 
Portretten. De geëxposeerde foto’s zijn van Guus Hermens, Jan-Theo Varke-
visser, Peter van Raaij, Piet van Trigt, Jos van der Worp, Sijt de Bie, Remco 
de Graaff, Rob Holstvoogd, Helen Stumpf, Y von Mül ler, Rinus Alberti, Rob 
Moget enTon Bergmans. De werken zijn tijdens de openingsuren van de 
bibliotheek te

T wee portretten van Jos van der W orp.



De agenda ziet er als volgt uit:

1.  Mededelingen en ingekomen 
stukken

2.  Inventarisatie punten van toe-
hoorders

3.  Vaststellen verslag vorige 
vergadering(en) 

4.  Behandeling punten n.a.v. ver-
slag en actiepuntenlijst
Onder meer: 
- Beukenburg, openstaande vra-
gen, afrondende stappen?

- Verbreding A27 en Ring 
Utrecht, stand van zaken, acties?
- Verkeersituatie Groenekanse-
weg

5.  Grothebosje, Vijverlaan, Vijver 
Voordaan

6.  Wijkbezoek college 9 maart 
2009

7.  Lidmaatschap van de Utrechtse 
Vereniging van Kleine Kernen.

8.  Behandeling ingebrachte punten 
toehoorders

9.  Rondvraag

10.  Afsluiting, vaststellen volgende 
vergadering

Zodra beschikbaar kunt u de ver-
slagen vinden op de website van de 
Dorpsraad, www.dorpsraadgroene-
kan.nl. Daar kunt u ook de vergader-
stukken en dossiers vinden. Versla-
gen en agenda' s kunt u ook vinden 
op de website van de gemeente De 
Bilt: ‘www.debilt.nl, Dorpsgericht 
werken, naar de wijken, 4 (= Groe-
nekan), agenda’s en verslagen’.
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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 eind januari 2009.

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.

M ede de l ing:  H et gem eentenieu w s  is  v ol l edi g in de z e ru briek opge nom en. 

A l l een v oor  de  bekendm akingen en v ergu nningen is  een s el ectie opge -

nom en, w aarbij  in iede r gev al  al l e inf or m atie ov er de  dor ps kernen w or dt  

v erm el d. V ol l edi ge v erm el di ng v an de  bekendm akingen v oor  de  kernen De 

B il t en B il thov en s taan w ekel ij ks  in de  B il tB u is / B C  en op de  w ebs ite v an 

de  gem eente De B il t w w w .de bil t.n l .

Aanvragen om vergunning 
(artikel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Dorpsweg 71, 

oprichten stalinrichting/ voeder-
plaats;

Reguliere bouwaanvraag 1e fase
•  Westbroek, Kerkdijk 78, oprich-

ten veldschuur;
Lichte bouwaanvraag
•  Holl.Rading, Tolakkerweg 152, 

plaatsen terrasoverkapping;
•  Maartensdijk, Zwanenbloem 15, 

uitbreiden woning;
•  Westbroek, Burg. Huijdecoper-

weg 20, plaatsen dakkapel;
Sloopaanvraag
•  Maartensdijk, Marijkelaan t.o. 

huisnr. 69, verwijderen telefoon-
cel;

•  Maartensdijk, Pr. Bernhardlaan 

83, verwijderen asbesthoudende 
materialen;

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’. 

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 dinsdagmiddag 
is de afdeling tevens op afspraak 
open van 15.00 tot 19.00 uur. 
U kunt een afspraak maken via 
telefoonnummer (030) 2289180. 
Voor informatie over bestem-
mingsplannen en/of een gesprek 
met een plantoetser dient u altijd 
een afspraak te maken via boven-
genoemd telefoonnummer.

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:

Groenekan:
•  1 berk, Kon. Wilhelminalaan 389 

(15-01-2009)
•  1 es, Ruigenhoeksedijk 45 

(15-01-2009)
•  1 els, Lindelaan, Gemeente 

(15-01-2009)
•  1 eik, Nieuwe Weteringseweg 52 

(15-01-2009)

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 en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kun-
nen binnen zes weken na de ver-
zenddatum van de kapvergunning 
een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Bilt, Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven.

Bilthoven, 21 januari 2009 

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

Roefeldag 2009 
zoekt vrijwilligers!

 
De Roefeldag gemeente De Bilt biedt 
kinderen in de leeftijd van 8 - 12 jaar 
de gelegenheid om een halve middag 
mee te draaien in een bedrijf. Het 
doel hierbij is om kinderen een kijkje 
te laten nemen in de wereld van de 
volwassenen. Om de Roefeldag op 3 juni 2009 in de zes kernen te kunnen rea-
liseren, zijn er vrijwilligers nodig! Er worden drie werkgroepen ingesteld: De 
Roefelredactie draagt zorg voor de publiciteit naar kinderen toe, de werkgroep 
Roefelplaatsen houdt zich bezig met het werven van bedrijven en de werk-
groep Roefeldag organiseert de opening van de Roefeldag in Maartensdijk 
en De Bilt.  De werkgroepen krijgen ondersteuning van de roefelorganisatie, 
bestaande uit stichting Animo, Samen voor De Bilt en de gemeente De Bilt.
Heeft u interesse om aan een van deze werkgroepen deel te nemen, neem dan 
vóór  1 februari contact op met Paulien Lemmen 030 – 220 17 02 (wo t/ m vr) 
p.lemmen@ stichting-animo.nl. 

De commissies 
vergaderen

De commissie van advies voor Bur-
ger en Bestuur en de commissie van 
advies Openbare Ruimte vergade-
ren op donderdag 22 januari om 
20.00 uur. Kijk voor de agenda’s op 
www.debilt.nl. 

Dorpsraad Groenekan vergadert 
Dorpsraad Groenekan vergadert op 26 januari 2009 om 20.00 uur in dorpshuis de Groene Daan

De vergadering is openbaar en toehoorders kunnen punten inbrengen.

De Koran hardop gelezen
‘De Koran is als een wandelstok. Sommige mensen hebben hem nodig om 
door het leven te kunnen, anderen niet’. (Kader Abdolah). Op zaterdag 31 
januari a.s. wordt een nieuwe bewerking van de hele Koran hardop gelezen.

Volgens de traditie is ze rond het jaar 600 na Chr. In Medina en Mekka aan 
Mohammed doorgegeven. Het woord Koran betekent: reciteren, hardop lezen, 
voordracht. De van oorsprong Iranese auteur Kader Abdolah bewerkte de 
Koran in hedendaags, begrijpelijk Nederlands. Hij spreekt zelf graag van een 
‘Polderkoran’, waarmee hij dit moeilijk toegankelijke boek toegankelijk wil 
maken voor alle Nederlanders. Zijn bewerking laat de Koran zien als een boek 
met wonderschone, poëtische taal, te lezen als é é n groot stuk poëzie.

Marathonzitting
Jaren geleden werd de Nieuwe Bijbelvertaling tijdens een marathonzitting 
hardop integraal voorgelezen. Dat zal op deze dag met deze Koranbewerking 
ook worden gedaan: uit eerbied en als kennismaking. Ieder is daarbij welkom;  
alleen wie iets wil voorlezen, dient zich vooraf aan te melden. Halverwege de 
dag zal imam Mohammed Wahid Jabri uit De Bilt enkele verzen uit de Koran 
in het Arabisch lezen, om te laten horen hoe ze in de oorspronkelijke taal 
klinken, zonder interpretatie van mensenzijde. De Koranleesdag wordt omlijst 
door de Utrechtse kunstenares Trix Arendsman. (www.trix.eu) 

Aanmeldingen
De lezingen zijn op zaterdag 31 januari van 10.00 tot plm.. 18.00 uur in de 
kerkzaal van de Woudkapel, Beethovenlaan 21 hoek Sweelincklaan, Bilt-
hoven. Aanmeldingen om zelf te kunnen voorlezen kunnen online worden 
gedaan, waarna informatie volgt. Ook anderen, die zelf niet willen voorlezen 
zijn de gehele dag van harte welkom in de Woudkapel. Toegang is vrij. Voor 
inschrijving en route zie de website van de Woudkapel: www.woudkapel.nl



Natuurlijk weet de in Amersfoort 
woonachtige van den Brink (35) dat 
het altijd gemakkelijk is om trainer 
te zijn wanneer de resultaten goed 
zijn. Dat geldt voor iedere sport op 
elk niveau. ‘Gaat het wat minder dan 
vind je meteen 20 coaches langs de 
kant die weten hoe het wel moet’, 
weet hij. In het seizoen 2007/ 2008 
behaalde hij met het tweede team van 
Tweemaal Zes het kampioenschap in 
de veldcompetitie. Vòòr  dat seizoen 
was hij nog verbonden aan zijn vorige 
vereniging De Meeuwen uit Putten 
waar hij in de hoofdklasse jarenlang 
een vaste waarde was. Bij die ver-
eniging deed hij z’n eerste ervaring 
op als jeugdtrainer en later als trainer 
van het tweede en derde team. Al tien 
jaar geleden behaalde hij overigens 
zijn trainersdiploma. Hij weet hoe 
belangrijk het niveau van een tweede 
team is in het geheel. Als dat goed is 
dan kan er gemakkelijk worden door-
gestroomd naar het eerste.

Kleine zaal
Kampioen worden in de zaal en mee-
doen om de bovenste plaatsen in de 

veldcompetitie. Dat zijn dit seizoen 
de doelstellingen van deze trainer en 
zijn team. De zaalcompetitie in de 
korfbalsport wordt steeds belangrij-
ker. Het spel is daar sneller, specta-
culairder, explosiever en genereert 
daardoor ook meer belangstelling 
van publiek en media. Dat heeft z’n 
weerslag op de hele ambiance er om 
heen. De accommodatie in De Vier-
stee is wat dat betreft onvoldoende. 
De afmetingen van het speelveld zijn 
correct maar de totale zaaloppervlak-
te is te klein volgens de normen van 
de KNKB. Er is te weinig ruimte 
tussen de lijnen van het speelveld en 
de muur. Tweemaal Zes speelt met 
dispensatie. Het is de vraag of die ook 
wordt verleend mocht de vereniging 
dit seizoen wellicht promoveren. Ook 
is het aantal beschikbare uren in De 
Vierstee niet voldoende om optimaal 
te kunnen trainen. Bovendien kan de 
club in de competitie slechts vijf keer 
‘thuis’ spelen. Twee keer moet voor 
een thuiswedstrijd worden uitgewe-
ken naar De Bilt. Ook de jeugd heeft 
te weinig tijd om in de zaal te oefenen 
en competitie te kunnen spelen. 

Keuzes
‘Het is een kwestie van keuzes maken’, 
is Van den Brink van mening. ‘Wan-
neer TZ als visitekaartje belangrijk 
is voor de gemeente dan zou ze de 
vereniging meer tijd in de zaal (Vier-
stee) moeten gunnen’. Daarbij heeft 
hij begrip voor het feit dat er meer 
verenigingen zijn die van De Vierstee 
gebruik maken. Het is een probleem 
dat volop de aandacht van het bestuur 
heeft, zoals ook al viel te lezen in het 
vraaggesprek met de voorzitter van 
de vereniging in De Vierklank van 
7 januari. Als ideale oplossing ziet 
de Tweemaal Zestrainer de situatie 
bij zijn vorige vereniging De Meeu-
wen, die naast de buitenvelden een 
eigen sporthal had, waar overigens 
ook andere clubs en de scholen uit de 
omgeving volop gebruik van konden 
maken. Een volgend punt van zorg is 
het kunstgrasveld. De kwaliteit hier-
van is momenteel slecht. Het moet 
hoognodig vernieuwd worden. Een 
andere wens daarnaast is een tweede 
kunstgrasveld. Het zou de mogelijk-
heden binnen de vereniging voor alle 
teams enorm verbeteren.

T echnische sport
Het is goed als er om de zoveel tijd 
een nieuw gezicht voor een team 
staat, weet Van den Brink. Dat houdt 
zowel de trainer als de groep scherp. 
Hij vindt niet dat het nodig moet 
zijn om zijn spelers te motiveren. 
‘Dat moet uit hen zelf komen’, is 
zijn mening. ‘Ze moeten hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen. De hui-
dige spelers zouden nog wat meer 
prestatiegericht moeten zijn’, vindt 
hij. Dat dit nog niet zo optimaal is 
houdt onder anderen verband met de 
cultuur van Tweemaal Zes. Die heeft 
altijd een grote sociale functie gehad 
in Maartensdijk. Van den Brink ziet 
en erkent de grote waarde daarvan, 
maar wanneer je mee wilt doen om 
de bovenste plaatsen van de hoogste 

afdelingen komt er toch meer bij 
kijken. ‘Mijn taak is om ze, indien 
nodig, te prikkelen en ze scherp te 
houden. Als het nodig is deel ik af 
en toe ‘een tikje’ uit’, zoals hij dat 
zelf verwoordt. ‘De groepsdyna miek 
is bij dit alles van groot belang. Je 
moet daarvoor de zaak onder druk 
zetten. Bovendien moet er natuurlijk 
ook stevig getraind worden. Korfbal 
is een technische sport. Ook wanneer 
de oefeningen niet altijd even leuk 
zijn eis ik inzet, ook als ik er niet 
zelf bij ben. Alleen dan mag je goede 
resultaten verwachten.’ Belangrijk is 
daarnaast dat de spelers ook kritisch 
naar zichzelf kijken, vindt hij. Toch is 
de trainer in het algemeen niet onte-
vreden over de ontwikkeling van de 
spelers binnen zijn groep. Net als zijn 
voorganger pleit Van den Brink voor 
meer individuele training van de spe-
lers. Dat komt het beste tot z’n recht 
in de zaal, waarbij we weer terug zijn 
bij het bekende probleem: gebrek aan 
de nodige uren hiervoor.

Professionalisering
Dit seizoen wordt Gert van den Brink 
bijgestaan door teambegeleider Mar-
cel Bos. Deze neemt de trainer tal van 
taken uit handen zodat de laatste zich 
helemaal kan richten op de training 

en coaching zelf. Het is een fase naar 
verdere professionalisering. De taak 
van de begeleider kan nog verder 
worden uitgebouwd, denkt Van den 
Brink. Omdat het voor hem de eerste 
keer is dat hij acteert als hoofdtrainer 
ervaart hij de ondersteuning van de 
begeleider als erg zinvol. Als voor-
beelden van de taak van deze assistent 
noemt hij het bekijken van video’s 
van de tegenstander, het contact met 
de scheidsrechters en allerlei hand- en 
spandiensten rond het team.

G eweldige sport
Korfbal is en blijft een geweldige 
sport vindt Van den Brink. Hij kreeg 
het korfbalgevoel van huis uit mee. 
Op vijfjarige leeftijd is hij al begon-
nen met spelen. Doordat het een 
gemengde sport is, ziet hij het als een 
goede afspiegeling van de ‘gewone 
maatschappij’. In deze sport kweek je 
saamhorigheidsgevoel, is zijn erva-
ring. Hij geniet er van als hij ziet hoe 
spelers zich in deze sport kunnen ont-
wikkelen. Een ontwikkeling die weer 
ten goede komt in hun persoonlijke 
leven buiten de sport. Een trainer dus 
met idealisme en ambitie die echter 
nu het kampioenschap in de zaalcom-
petitie als zijn eerste prioriteit ziet. 
Aan hem zal het niet liggen.

 De Vierklank 11 21 januari 2009

T rainer T weemaal Z es heeft ambities 
door Martijn N ekkers

G ert van den Brink is momenteel trainer van het eerste team van korfbalvereniging T weemaal Z es. Bij het 
begin van het seizoen nam hij het stokje over van Arjen van G inkel. Dat is goed uitgevallen. Z owel in de 

veldcompetitie als in de zaalcompetitie staat het eerste team bovenaan in de overgangsklasse. V an den Brink 
heeft het dan ook naar z’ n zin bij zijn nieuwe club. Hij heeft de ambitie om de vereniging nog

hoger op te brengen.

Bij de training wordt ook gelachen.

Gert legt het spelletje uit op de training.

Vorige week stond de laatste van 
de eerste zeven wedstrijden op het 
programma. In Zeeland werd F ortis 
eenvoudig verslagen met 8-20. De 
eerste returnwedstrijd was dit week-
end tegen Albatros. De ontmoeting 
in Maartensdijk werd met 21-12 
gewonnen en ook in Zwijndrecht 
kwam Albatros er niet aan te pas. 
Het werd uiteindelijk 13-17.

In een redelijk gevulde sporthal in 
Zwijndrecht nam Tweemaal Zes 
vanaf de start het initiatief. Vroeg 
in de wedstrijd werd al duidelijk dat 
een hoge uitslag er in dit duel niet in 
zat. Dit kwam voornamelijk doordat 
Albatros vanaf het begin extreem 
ging inzakken met de dames. Daar-
naast werd vaak de eerste bal ach-
terverdedigd waardoor het tempo 
volledig uit de wedstrijd gehaald 
werd. Aanvankelijk leek dit enigs-
zins te werken, hoewel Tweemaal 

Zes een voorsprong opbouwde van 
2-6. Aanvallend was Tweemaal Zes 
bij vlagen ietwat onrustig en werd er 
geregeld de bal verspild door mis-
communicatie. Verdedigend zat het 
aan de andere kant wel goed dicht. 
Albatros kwam terug tot 4-6, waar-
bij drie van de vier treffers uit een 
spelhervatting kwamen. Dit bete-
kende tevens de magere ruststand.

De tweede helft wilde Tweemaal 
Zes een aantal zaken aanvallend 
beter aanpakken. Albatros bleef 
op dezelfde wijze verdedigen en 
trachtte daarmee aan te haken. In 
tegenstelling tot de eerste helft wist 
Tweemaal Zes na rust meer geduld 
te bewaren en bleef ook veel langer 
in balbezit. Via een tussenstand van 
5-9 stond er halverwege de tweede 
helft een tussenstand van 9-13 op 
het scorebord. Albatros greep de 
laatste strohalm tot 11-13, maar 

daarna was het definitief gedaan. 
Via 11-15 stond er uiteindelijk een 
verdiende 13-17 eindstand op het 
scorebord. Tweemaal Zes speelde 
niet groots, maar wist op de juiste 
momenten toe te slaan.

Door deze winst en het verlies van 
Oranje Wit (18-19 tegen GKV) en 
Nieuwerkerk (12-17 tegen SDO) 
heeft Tweemaal Zes uitstekende 
zaken gedaan. Aankomend week-
end komt Oranje Wit uit Dordrecht 
op bezoek. Oranje Wit is de enige 
ploeg die punten wist te pakken van 
Tweemaal Zes in deze competitie 
(15-12 in Dordrecht). De aanvang 
is om 18.30 uur. De (in oranje 
gehulde) supporters wordt aange-
raden vooral op tijd te komen van-
wege de verwachte grote publieke 
belangstelling.

T rainer Gert van den Brink overlegt met zijn spelers.

 De stand na 8 speelrondes is nu:

 1 Tweemaal Zes 1 8 7 0 1 14
 2 GKV 1 8 6 0 2 12
 3 Oranje Wit 1 8 4 2 2 10
 3 Nieuwerkerk 1 8 4 2 2 10
 5 VEO 1 8 2 1 5 5
 5 SDO 1 8 2 1 5 5
 5 Albatros 1 8 2 1 5 5
 8 F ortis 1 8 1 1 6 3

T weemaal Z es doet goede zaken





Het Gerrit Rietveld College 
heeft een gy mnasium, atheneum, 
technasium, havo en mavo afde-
ling binnen é é n gebouw. Je leert 
met behulp van veel verschillende 
leeractiviteiten. Je krijgt klassi-
kaal les om bij elk vak een goede 
basiskennis op te bouwen. Je kunt 
ook individueel of met een groepje 
uitleg krijgen wanneer je iets niet 
begrijpt. Daarnaast werk je tijdens 
de lessen ook zelfstandig of in 
groepjes aan opdrachten en oefen 
je allerlei vaardigheden: je leert 
presentaties te geven, problemen te 
analy seren, plannen van aanpak te 
schrijven, met elkaar samen wer-
ken en nog veel meer. Bij elk vak 
leggen de leraren uit wat het ver-
band is tussen wat je leert en wat 
er in de wereld om je heen gebeurt. 
Een deel van het onderwijs vindt 
ook buiten school plaats. Je gaat 
de school uit om opdrachten te 
maken, stage te lopen of onderzoek 
te doen, bijvoorbeeld in de buurt 
of bij bedrijven of organisaties in 
de stad of daarbuiten. Dat gebeurt 
met name bij het Technasium-vak 
Onderzoek &  Ontwerpen en in 
RIETVELD-uren Talent. Dat zijn 
speciale uren, waarin je leert ont-
dekken waar jouw interesse ligt 
en waar jij goed in bent. Daarom 
ook wordt er samen gewerkt met 
de Universiteit Utrecht, de Hoge-
school Utrecht, ROC ASA en ROC 
Midden Nederland. Dat alles maakt 

leren op het Gerrit Rietveld Col-
lege interessant, afwisselend en 
uitdagend!

Persoonlijk
Leerlingen van het Gerrit Riet-
veld College vinden hun school 
een gezellige, persoonlijke en 
vertrouwde school. Ze voelen 
zich er thuis. Dat komt door de 
manier waarop iedereen met elkaar 
omgaat. Dat komt ook omdat leer-
lingen betrokken zijn bij alles wat 
er op school gebeurt. Het Gerrit 
Rietveld is een school voor en door 
leerlingen, waar als leerling echt 
naar je geluisterd wordt. Het komt 
ook omdat de school op een spe-
ciale manier is ingericht. Modern 
onderwijs past niet in een ouder-
wets gebouw met lange gangen en 
lokalen met dichte deuren. Daarom 
wordt op het Gerrit Rietveld Colle-
ge les gegeven in moderne ruimtes 
waar plekken zijn voor klassikale 
uitleg en voor groepswerk. Waar 
ook ruimte is om zelfstandig aan 
de slag te gaan, bijvoorbeeld met 
computers. Je hoeft dus niet na elke 
les naar een ander lokaal te lopen, 
de leraren komen naar jou toe. Elke 
afdeling heeft zijn eigen team van 
leraren waardoor iedereen elkaar 
goed kent. Dat maakt de school 
snel vertrouwd. Leerlingen van 
havo/ vwo/ gy mnasium 1-2 hebben 
hun eigen domein. Ook leerlingen 
van mavo/ havo 1 - mavo 2 en mavo 

3-4 hebben hun eigen afdelingen in 
het gebouw. Leerlingen die in de 
derde klas of hoger zitten volgen 
lessen in ‘expertisecentra’. Alle 
vakken die met elkaar te maken 
hebben zitten samen in zo’n boven-
bouwdomein: Talen, Exact, Kunst 
&  Cultuur, Mens &  Samenleving 
en Bewegen &  Sport. Binnen de 
domeinen kent iedereen elkaar. Je 
komt telkens je medeleerlingen 
en docenten tegen. Dat maakt het 
onderwijs op het Gerrit Rietveld 
College heel persoonlijk!

T echnasium en T heaterKunst-
Klas
Het Gerrit Rietveld College is al 
vier jaar de enige school in Utrecht 
en omgeving die een technasium-
afdeling heeft. Het technasium is er 
voor havo- en vwo-leerlingen. Het 
technasium is een moderne oplei-
ding voor bè taonderwijs. Naast de 
gewone bè tavakken als wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde en bio-
logie, krijg je het vak Onderzoek 
&  Ontwerpen. Bij dat vak wer-
ken de leerlingen in projecten aan 
praktische, technische opdrachten: 
denken is gekoppeld aan doen, the-
orie aan praktijk! Daarom zijn de 
opdrachten echte opdrachten, gege-
ven vanuit en door het bedrijfsle-
ven en de beroepspraktijk. Elke 
opdracht wordt afgesloten met 
een presentatie aan medeleerlin-
gen, ouders en opdrachtgevers. Het 
afgelopen schooljaar is het Gerrit 
Rietveld College gestart met een 
TheaterKunstKlas opleiding. Leer-
lingen in mavo/ havo 1, havo/ vwo 
1 en gy mnasium 1 kunnen er voor 
kiezen elke week twee extra uren 
kunstonderwijs te volgen. De les-
sen zijn altijd een combinatie van 
verschillende disciplines, bijvoor-
beeld muziek en drama, of ont-
werpen en dans. Daarnaast werk je 
samen aan projecten over bijvoor-
beeld een film of een muziekuit-
voering die je met elkaar bezocht 
hebt. Natuurlijk doe je ook mee in 
een grote voorstelling, als acteur, 
belichter, decorbouwer of filmer.

S choolkeuze
E r zijn veel middelbare scholen in U trecht. Ook al lijken ze op elkaar, toch zijn ze allemaal verschil-
lend. Als je als leerling van groep 8 of als ouder bezig bent met de keuze voor een middelbare school, 
dan is dat niet gemakkelijk. Je  hebt veel vragen: G even ze er goed les? Kun je er een goed diploma 

halen? Hebben ze veel buitenschoolse activiteiten? Kun je er ook speciale vakken doen? Doen ze veel 
aan kunst of sport? Hoe is de sfeer? Kom ik bij vrienden en vriendinnen in de klas? Kun je er hulp 
krijgen als dat nodig is? Z ijn de leraren streng? Moet je al je huiswerk thuis maken of kan dat ook 
al op school? Op al deze vragen wil je een antwoord. Passen de antwoorden bij jou, dan past ook de 

school bij jou en wordt dat de school waar je graag naar toe gaat.

H et Gerrit R ietveld College organiseert tweeopen dagen en een open 
lesmiddag. De Open dagen zijn vrijdag 30 januari  van 1 9 .0 0  tot 
21.00 uur en zaterdag 3 1 januari van 1 1 .00 tot 13.00 uur. De open les-
middag is dinsdag 1 0 maart van 13.30 tot 15.00 uur [ H vdB] .

Karel Maat bij Fotoclub
Karel Maat, autonoom fotograaf, begon in binnen- en buitenlandse landschap-
pen te werken. Daarna jarenlang voornamelijk architectuur, variërend van 
telelensopnamen tot supergroothoek. De laatste tien jaar richt hij zich vooral op 
stads- en cultuurlandschappen. Karel Maat neemt objectief waar, maar geeft het 
geziene subjectief weer. Bijna altijd werkt hij langdurig aan projecten, hetgeen 
duidelijk wordt met het overzicht van onderwerpen waarmee hij lezingen in 
fotoclubs geeft. Lezingen die niet op fototechnieken gericht zijn, maar op de 
inhoud van de foto' s. Daarnaast geeft hij in fotoclubs workshops over het com-
poneren van foto' s, over creatieve fotografie en over documentaire fotografie. 
Bij de Nederlandse F otobond BNAF V heeft Karel Maat de titel BMK en is hij 
mentor, dat wil zeggen dat hij clubs een fotografische oppepper geeft. Op 26 
januari a.s. is Karel Maat te gast bij F otoclub Bilthoven e.o. in het H.F .Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4 te Bilthoven. De avond begint om 20.00 uur. 
Inlichtingen: tel. 0346 213363 of 030 2280609.

De Danssalon is weer in De Bilt
Op zaterdag 24 januari a.s. zijn alle liefhebbers van stijldansen weer van harte 
uitgenodigd voor een gezellige dansavond in cultureel centrum HF  Witte, 
Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De Danssalon is er iedere vierde zaterdag van 
de maand. De Danssalon is er voor liefhebbers van (stijl-)dansen (of u nog les 
volgt of al les heeft gehad maakt niet uit). Er wordt in de Danssalon een scala 
aan dansmuziek in strikt danstempo ten gehore gebracht waarop kan worden 
gedanst: Ballroom (o.a. qui ckstep, Engelse wals, tango), Latin American (o.a. 
samba, cha-cha, rumba, jive) Argentijnse tango, salsa, mambo, merenque , 
singledansen, country- line dancing, oude dansen en nieuwe trends. De eerst-
volgende dansavond in De Bilt is zaterdag 28 februari a.s. De zaal is open om 
20.00 uur;  een half uurtje later is de eerste dans. Correcte kleding (geen jeans) 
is gewenst en de entreekosten zijn 5 euro per persoon. 

K l ankbor d 
Controleurs

Een weekje Berlijn laat je kennismaken met een fascine-
rende stad met een beladen verleden. Er is goed openbaar 
vervoer waarvan de ruggengraat wordt gevormd door een 
uitgebreid U- en S-Bahnnet. Het lijkt wat onoverzichtelijk. 
Nog steeds kun je aan het lijnennet zien dat er tot 1990 twee gescheiden sy stemen 
waren, dat van Oost en van West Berlijn. 
Maar zoals gezegd, als geheel is het een goed sy steem met daarnaast bussen en 
veel trams. De laatsten voornamelijk in het voormalige oostelijke gedeelte van de 
stad. Als we op een ochtend in de S-Bahn zitten - het is niet zo druk - stappen er 
twee figuren binnen. De é é n ziet er wat haveloos uit. Het ty pe ‘straatnieuwsverko-
per’ (waarmee ik niets negatiefs over het fenomeen Straatnieuws wil zeggen). De 
andere is een gespierde knaap van het wat patserige sportschoolty pe (waarmee ik 
niets negatiefs over het fenomeen sportschool wil zeggen). Ze gaan naast elkaar 
zitten en kletsen wat. Zodra het treinstel zich in beweging zet springen ze op. De 
‘straatnieuwsverkoper’ komt op mij af. Ik verwacht dat hij me een bijdrage voor de 
nachtopvang gaat vragen of iets dergelijks. Maar dat is niet zo. ‘F ahrschein bitte!’, 
zegt hij. In zijn rechterhand zie ik een ‘Ausweis’ van de Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG). Zijn sportieve metgezel werkt een ander gedeelte van de trein af. Onopval-
lend en doeltreffend. Ik merk even later dat ze ‘beet’ hebben. Later in de week zie 
ik nog zo’n controleur in burger die in z’n eentje een heel treinstel afwerkt.
Toch heel wat anders dan de ‘overvalteams’ die je in de Rotterdamse Metro en ook 
op de tram naar Nieuwegein tegenkomt, soms wel acht man sterk. Vraag: wat is 
doeltreffender? Of is het Berlijnse sy steem in Nederland door toenemende agressie 
in het openbaar vervoer geen optie? Gelukkig is er op de buslijnen 138 en 58 die 
Maartensdijk met de grote wereld verbinden eigenlijk nooit Iets aan de hand.

Martijn N ekkers

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

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

Kaiserbroodjes
4 +1 gratis

5 Moorkoppen
€ 5,95

(normaal € 8,25)

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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



PERSONEEL GEVRAAGD

Welke flinke jongens 13-15 jr. 
Willen helpen OPRUIMEN in 
Tuin &  Bos. Goede beloning. 
Tel. 035-5771845

Hulp in de HUISHOUDING 
gevraagd. Aantal uren en tijden 
in overleg. Interesse? Bel 06 
53451230.

S C H O O N M A A K S T E R 
gevraagd voor 1 dagdeel per 
week in Maartensdijk. Tel. 06 
51953891.

Wij zoeken voor onze twee 
dochtertjes van 2 en 5 jaar een 
lieve ERVAREN OPPAS. Het 
gaat om maandag, dinsdag en 
donderdag van 8.00 tot 18.30 
uur. We wonen in Bilthoven. 
Tel. 06 16 54 00 52.

Wij zoeken vanaf 1 maart een 
oppas of gastgezin op dins-
dagmiddag van 15.00 tot 16.30 
uur voor onze zoon van 8 jr. in 
Groenekan. Tel. 0346 213598

PERSONEEL AANGEBOD

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

DIVERSEN

Kom eens langs bij BETTY ' S 
CORNER! Geknipt voor U! Bel 
voor een afspraak: 06-33722022 
Zorg voor uw haar!

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 viny l met 
kortingen tot 70 %  .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl

D.E. 50 - Hartelijk Gefeliciteerd! H.
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Sony  Home CINEMA Sy steem 
Zilver, in nieuwe staat, vaste 
prijs € 150,- tel. 0346-214065 of 
06-29506849.

Koelkast oud, maar werkt 
prima. € 25,-. Tel. 0346-282513

Koffie bijzettafel massief 
hout met tegelbovenblad, zeer 
degelijk en massief. € 25,-. Tel. 
0346-282513

Keukenbovenkasten, 1 dicht 
met deur rechts, 1 dicht 
met deur links, middenge-
deelte open, dichte kasten 
60bx80hx37d, middenkast 78 
cm. lang, crè mekleurig met 
leuke houtafwerking. € 30,-. 
Tel. 0346-282513

Hanglamp, Scandinavisch 
design, massief grenen +  glas. 
€2 5,-. Tel. 0346-282513

Gasstel Pelgrim, 4-pits beige 
i.z.g.s. Tel. 0346-282513

Miele wasmachine, combinette, 
bovenlade werkt prima. z.g.a.n. 
wit. € 25,-. Tel. 0346-282513

Mooie rieten kuipstoel. € 22,50. 
Bijpassend tafeltje met afneem-
baar bovenblad € 12,50. Met 
glasplaatje 50cm, kom speel-
goed in opgeruimd kinder-
schilderij Beatrix Potter, Pieter 
Konijn (20 x 25 cm). € 7,50. 
Tel. 06-54665050.

Zeven katoenen luiers € 1,- per 
stuk. Prachtig, bijna nieuw hob-
belpaard € 22,50. Metalen (tho-
net) stoel met webbing zitting 
€ 22,-. Tel 06-54665050.

GEVONDEN: F IETSSLEUTEL 
met metalen sleutelhanger +  
tekst: ‘2de prijs juniorentoer-
nooi’.  Tel. 035-5771399.

TE KOOP GEVRAAGD

Snorbromfiets ook versnelling, 
met of zonder kenteken, defect 
geen bezwaar. Bel Nick 0346 
213388

T e koop aangeboden

Nootjes

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

1. niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels, 
 de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.
2. 1-koloms advertenties met é é n 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   Voldaan

T e koop gevraagd

Personeel Aangeboden

Personeel G evraagd

Diversen 

FIE T S  S E R V ICE  CE NT R U M MAAR T E N V . DIJ K
G R U T T OLAAN 18  T el.0 3 46 -2 12 2 6 7
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.

S choonmaakbedrijf van V ulpen facilitair
Nu ook voor vloerbedekking reiniging www.van-vulpen-facili-
tair.nl  Tel. 035-5827277 b.g.g 06-54635503

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. T el. 
0 6 -5 49 6 7 9 8 5

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

G ezond 2 0 0 9  met  “ Weet hoe je eet® ” . Met het toonaange-
vende programma brengt u uw lichaam op het gewenste gewicht 
en herstelt u ook de gehele balans. Geeft inzicht in hoe u eet, 
beweegt,  en uw stofwisseling aanpast. Begin nu voor blijvend 
resultaat. Het programma heeft gunstige invloed op veel lichame-
lijke klachten. Weet hoejeeet.nl;  kenmerk enny .boogaard. Info/
coach: Enny  Doornenbal-Boogaard, 0346-212687

K l ankbor d 
Paardenmest
Eé n van de aardigste onderdelen in 
De Vierklank is natuurlijk de rubriek 
‘Nootjes’ met de kleine advertenties. 
Hoe men overigens ooit aan die naam 
is gekomen weet ik niet. Het is altijd 
het eerste wat ik lees in iedere nieuwe 
Vierklank. Elke keer weer boeiend 
om te lezen wat mensen kwijt willen 
of juist willen bemachtigen. Onder 
bepaalde voorwaarden is het adverte-
ren zelfs gratis. Achter ieder voorwerp 
zit wel een verhaal. Een radio pick-up 
(met nieuwe naald) is te koop voor 
maar € 15. Gratis af te halen: jaargangen van ‘Eigen Huis’. Een aluminium 
dakgoot voor voortent te koop voor € 10. Een zwart-wit poesje voor € 5.-. Een 
vloerpuzzel van Dora voor € 8 , (nieuw! staat er bij). En ook een scheermachine 
voor koe voor € 35, (nog nooit van gehoord). Kortom in de ‘Nootjes’ komt men 
zaken tegen waarvan de gemiddelde burger het bestaan niet zal vermoeden, laat 
staan dat hij ze zou willen hebben. Maar ook wordt er ‘een lokale dame’ aange-
boden voor 3 uur huishoudelijke werkzaamheden en is er een meisje van 14 jaar 
wat in Groenekan wil komen oppassen. Mijn favoriete advertentie is echter toch 
wel die van Stal Arends aan de Eikensteeg. Zij bieden paardenmest aan, gratis 
af te halen. ‘We hebben er bergen van’, staat er bij. Week ik week uit vinden we 
die annonce bij de ‘Nootjes’. Ik ben nog nooit bij Stal Arends geweest maar in 
gedachten zie ik een bedrijf wat omgeven is door gigantische bergen paarden-
mest. Die worden iedere dag weer hoger, de paarden kakken maar door. Ook zie 
ik mensen die regelmatig met lege emmers het terrein bezoeken om huiswaarts 
te keren met de nuttige inhoud. Het lijkt een ongelijke strijd. Stal Arends zal, zo 
vrees ik, op een dag helemaal bedolven worden onder de paardenmest. Daarom, 
beste lezers, help ze! Nu allen daarheen met emmers, pannen, kruiwagens of 
wat dan ook. Alleen dan zullen de eigenaren van Stal Arends het hoofd boven 
water (lees mest) kunnen houden. Het is nog niet te laat!

Martijn N ekkers 

S ojos Agenda
Kids Only Disco 
Ook in 2009 zijn er weer Kids Only Disco avonden 
in Sojos. Deze zullen gemiddeld eens in de maand 
plaatsvinden in Sojos en zullen worden georgani-
seerd door de afdeling kinderwerk van Stichting 
Animo. De eerstvolgende datum is aanstaande vrij-
dag 23 januari. Dus heb je zin om lekker te dansen, 
kom dan vrijdag allemaal naar de Sojos. De disco 
is bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar en duurt 
van 19.00 tot 21.30 uur. De entree is 1 euro. 
De volgende Kids Only Disco is op vrijdag 20 
februari (onder voorbehoud).

Het G eheim van Maartensdijk – LIV E
Op zaterdag 24 januari as. zullen er in Sojos weer 
vier regionale bands gaan strijden om een plaats 
in de finale van ‘Het Geheim van Maartensdijk”  , 
onderdeel van de provinciale bandwedstrijd ‘Grote 
Utrechtse Live Prijs’(GULP). Dit keer is het de 
beurt aan Iron Mike &  The Ironics, The Know It 
Alls, Ametheon en Nothing In Common. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur;  de eerste band 
speelt om 20.00 uur. De entree is gratis, dus niets 
weerhoudt je ervan om eens een avondje te komen 
genieten van vier erg leuke bands uit de buurt. Je 
kunt ook nog dan ook nog eens mee beslissen over 
de uiteindelijke winnaar.

R amp
 
De afgelopen tijd stond een beetje in het teken van 
twee dramatische gebeurtenissen. Op de eerste plaats 
de treinramp bij Harmelen, de fatale botsing tussen 
twee treinen had plaats op maandag 8 januari 1962. 
Nu al weer 46 jaar geleden maar voor de betrokke-
nen zal die dag eeuwig op het netvlies blijven. Twee 
weken geleden werd op Radio Twee uitgebreid aan-
dacht besteed aan dit afschuwelijke ongeluk waarbij 
93 mensen om het leven kwamen en 54 personen 
gewond raakten.
 
Ook de regionale televisie stond op 8 januari stil bij 
de treinramp via een gesprek met Hans F ictoor. Die 
heeft in eigen beheer een boekje uitgegeven met zijn 
persoonlijke herinneringen aan de gebeurtenis. Zijn 
vader Pieter was machinist op een van de treinen en 
kwam eveneens om het leven op die sombere, mistige 
maandag in 1962. 
 
Zelf heb ik ook nog enkele persoonlijke herinneringen 
aan de ramp in Harmelen. Ik was destijds achttien 
jaar oud en zat in de vijfde klas van het Sint Boni-
fatius Lyc eum. Dagelijks reisde ik per bus van mijn 
woonplaats Cothen naar Utrecht en wandelde ver-
volgens van het eindpunt op de Westerstraat richting 
Kromme Nieuwe Gracht waar het gym nasium toen 
was gevestigd. In die periode werd ik geconfronteerd 
met betrokkenen bij de treinramp. Die waren op weg 
naar de Buurkerk waar de slachtoffers ter identificatie 
lagen opgebaard. Het beeld van die droeve stoet zal 
me altijd bijblijven. 
 
Een tweede dramatische gebeurtenis uit die periode 
was de moord op John F . Kennedy , die op 22 novem-
ber 1963 werd vermoord. Juist nu in Amerika de 
‘nieuwe Kennedy’  aan de macht komt, zijn de beel-
den van die fatale aanslag weer geregeld vertoond. 
Een vrijdagavond om nooit te vergeten. Ik trainde als 
jeugdspeler bij de plaatselijke voetbalvereniging SVF  
toen rond negen uur het nieuws over de aanslag in 
Dallas ook tot ons doordrong. Onze leider Arie Odijk 
legde meteen de training stil en iedereen ging aange-
slagen huiswaarts om thuis via het televisiescherm de 
dramatische gebeurtenissen verder te volgen.
 
De volgende dag kreeg ik in Utrecht een extra editie 
die Dagblad Het Centrum in de loop van de nacht had 
vervaardigd, in handen gedrukt. Destijds werd ook op 
de zaterdagen les gegeven. Wij hadden het laatste uur 
aardrijkskunde van een lerares die meestal te maken 
kreeg met leerlingen die zo gauw mogelijk naar huis 
wilden. Zodra we de Domtoren twaalf uur hadden 
horen slaan, werden de tassen haastig ingepakt om 
huiswaarts te gaan. Behalve op die historische zater-
dag. Toen bleven we in de klas gezamenlijk lang 
napraten over de moord op Kennedy waarbij ook de 
extra editie van de krant op tafel kwam. 

A dv erteren in De V ierkl ank!

I ets  v oor  u ?

B el  dan  0346 21 19 92
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Basiscursus computerles
Wanneer u nog niet alles van com-
puters weet, maar ook als u niet 
(meer) zo bedreven bent, of als u 
gewoon alles nog eens wilt herhalen, 
is deze cursus geknipt voor u. Voor 
het volgen van deze cursus is het 
noodzakelijk dat u de computer kunt 
bedienen. Voor deze cursus wordt 
gebruik gemaakt van computers met 
Windows X P, maar er wordt ook aan-
dacht gegeven aan Windows Vista. 
Er starten binnenkort weer 2 nieuwe 
basiscursussen van 7 lessen. Start-
datum: donderdag 29 januari, tijd: 
10.00 tot 12.15 uur en woensdag 4 
februari van 10.00 tot 12.15 uur. De 
cursussen zijn in de computerruimte 
van de Maartensdijkse vestiging van 
SWO De Zes kernen De Bilt. De 
kosten bedragen € 70,00(incl. cur-
susboek) en de aanmeldingen kunnen 
bij SWO vestiging Maartensdijk, tel: 
0346 214161.
 
Werken met Kralen
Al eeuwen werken mensen met kra-
len. Met eenvoudige of moeilijkere 
technieken worden de mooiste resul-
taten bereikt. Op donderdagmiddag 
22 januari 2009 start een cursus van 6 
lessen in Westbroek om verschillende 
technieken te leren en om uw eigen 

gekozen model te maken. Wilt u lie-
ver mooie kaarten leren maken dan 
is er ook op deze 6 donderdagmid-
dagen de mogelijkheid om verschil-
lende technieken te leren. Deze beide 
cursussen bestaan uit 6 lessen en 
zijn tweewekelijks, te starten op don-
derdag 22 januari. De locatie is het 
Informatiepunt SWO in Westbroek 
(Rabobank). Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. 
Kosten: € 20,00 (excl. materiaal kos-
ten). Aanmelden bij SWO vestiging 
Maartensdijk tel: 0346 214161.

Filmmiddag
De SWO heeft een filmmiddag op 
dinsdag 27 januari, waarin F anfa-
re wordt vertoond. F anfare is een 
Nederlandse komische film uit 1958, 
geregisseerd door Bert Haanstra. De 
film werd opgenomen in het dorp 
Giethoorn en behoort tot de mijlpalen 
uit de Nederlandse filmgeschiedenis. 
De film speelt zich af in het fictieve 
dorpje Lagerwiede (jaren ' 50) dat 
een goede F anfare telt, Kunst en 
Vriendschap geheten. Deze F anfare 
wil deelnemen aan een concours en 
heeft een grote kans in de prijzen te 
vallen. Maar Krijns is een onwelge-
vallige muzikant en krijgt het aan 
de stok met Geursen. De 25-koppige 
F anfare valt pardoes uiteen in twee 

vijandige kampen. Beide heren moe-
ten een meerderheid zien te verwer-
ven om mee te kunnen doen aan dit 
concours. Dat wordt hommeles op de 
fraaist mogelijke manier! Dinsdag 27 
januari,14.30 uur in de cursusruimte 
van de SWO in Dijckstate. De kosten 
bedragen 2 euro incl. 1 kopje thee of 
koffie

Meditatie en beweging
Vanaf donderdag 5 februari start een 
nieuwe cursus ‘meditatie en bewe-
ging’ bij de Biltse vestiging van SWO 
De Zes Kernen De Bilt. De kosten 
bedragen 30 euro voor 8 lessen. Voor 
meer informatie: Biltse vestiging 
SWO, Jasmijnstraat 6 De Bilt, tel. 
030 2203490.

Aq uarel
Elke maandag kunt u een cursus aqua -
relleren volgen bij de Biltse vestiging 
van SWO De Zes Kernen De Bilt. 
U krijgt begeleiding bij het tekenen. 
De kosten bedragen 83 euro voor 16 
lessen. Voor meer informatie: Biltse 
vestiging SWO, Jasmijnstraat 6 De 
Bilt, tel. 030 2203490.

Computer E xt ra
Op maandag 2 februari start in de 
Schutsmantel een computercursus 
voor beginners, die wat extra tijd en 
aandacht nodig hebben. U leert in een 
heel rustig tempo de computer stap 
voor stap kennen. 
De kosten bedragen 100 euro voor 
8 lessen (incl. lesmateriaal). Voor 
meer informatie: Biltse vestiging 
SWO, Jasmijnstraat 6 De Bilt, tel. 
030 2203490.

In de laatste dagen van een kalen-
derjaar wordt men overstelpt met 
overzichten, beschouwingen en ver-
kiezingsuitslagen. Vaak druppelt dat 
in de eerste dagen van het daar aan-
sluitende jaar nog door en/ of wordt 
er alras met een nieuwe verkiezing 
gestart. Op persoonvanhetjaar.nl staan 
begin januari 2009 de reeds overleden 
Elvis Presley en Benny Nijman resp. 
1 en 2 en is André  Rieu (derde) kans-
rijk in de verkiezing van persoon van 
het jaar 2009.

Er zijn weer heel wat (uit-)verkiezin-
gen geweest: Jl. zaterdagavond 10 
januari kon men getuige zijn van de 
bekendmaking van het TV moment 
van het jaar (2008), maar al eerder 
zijn wij geï nformeerd geworden over 
de uitslagen van de verkiezing van 
het uitzendbureau, het studentenhuis 
en bijvoorbeeld van de VTL Erkend 
Opleider van het jaar. 

T raditie
Het jaar 2009 is het Jaar van de 
Tradities. ‘In een snel veranderende 
tijd, in een globaliserende wereld en 
in een multiculturele samenleving is 
er behoefte aan inzicht in de eigen 
tradities en die van de omgeving. Het 
Jaar van de Tradities wil een bijdrage 
leveren aan de bewustwording van 
het belang van tradities en rituelen’ 
aldus de organisatie die meldt dat het 
Sinterklaasfeest voor Nederlanders de 
belangrijkste traditie is. Maar 2008 
was ook het jaar van de spatie;  vooral 

gebruikt voor het scheiden van woor-
den. Strikt genomen is de spatie geen 
leesteken, maar de ‘lege’ ruimte tus-
sen de woorden zorgt er wel voor dat 
een tekst een stuk leesbaarder wordt. 

T aalpost
Het spatiejaar 2008 is dus ook al weer 
voorbij. Taalpost blikte onlangs hier 
nog eens op terug en kwam een grote 
verzameling onjuiste spaties op het 
spoor. Iedereen heeft er waarschijn-
lijk minstens eentje in zijn keuken-
kastje of koelkast staan: Op bijna 
iedere verpakking staat namelijk wel 
een Voedingswaarde wijzer. Een fiet-
senmaker maakte reclame met de 
tekst: ‘buiten band kopen, binnen 
band gratis’ en de Gemalenstichting 
bracht een gemalen gids uit. Waar-
schijnlijk per ons te bestellen? Taal-
post kreeg begin december 2008 in 
korte tijd ineens tientallen mailtjes 
over de posters van Knorr. In het 
hele land is in de bushokjes te zien 
dat Knorr de Groenten Soep vol stopt 
met groenten. En met onjuiste spaties. 
(Zitten er tussen de lettervermicelli 
eigenlijk ook spaties?) 

S patiesweg
Vele jaren heeft er in de online reis-
planner van NS op een prominente 
plek gestaan dat je ook een ' terug 
reis'  kon plannen. Afgelopen jaar 
stond er ineens terugreis. Aan het 
begin van het jaar 2008 verkocht 
Venco nog Drop toppers, maar rond 
de jaarwisseling stond er gelukkig 

Droptoppers op de vernieuwde ver-
pakking. De homepage van Google 
trekt vele bezoekers en het was een 
deel ervan een doorn in het oog dat 
daar ' advertentie programma' s'  met 
een onjuiste spatie geschreven stond, 
tot daar ergens in het afgelopen jaar 
ineens advertentieprogramma' s van 
werd gemaakt. 

T e kort
Volgens het Jeugdjournaal van 23 
februari 2008 zijn tegenwoordig 
de scheidsrechters te kort en dat is 
natuurlijk een groot probleem. Het 
schijnt dat ze er vooral bij basketbal 
en volleyba l last van hebben dat de 
scheidsrechters te kort zijn. Bij de 
andere sporten hebben ze meer last 
van een ' scheidsrechterstekort' , maar 
dat is dan weer iets heel anders. Dat 
is overigens wel waar ze in dit artikel 
op de website van het Jeugdjournaal 
op doelen. En dat tekort is jammer 
genoeg ook aan het begin van 2009 
nog steeds niet opgelost 

H enk van de Bunt

K l ankbor d 
S cheidsrechters te kort

S alvobeloften 
doen zichzelf tekort

Een maand geen wedstrijden spelen is het Salvo belofteteam slecht beko-
men. Het team wist zijn draai niet te vinden en verloor de wedstrijd tegen 
Prima Donna Huizen niet alleen met 1-3 en moest ook de fraaie 3de plek op 
de ranglijst aan dit team inleveren. 
Salvo heeft zichzelf een slechte dienst bewezen. Alle dames waren niet 
in hun beste doen en buitengewoon onregelmatig in hun prestaties. De 
meiden openden de wedstrijd zeer sterk en hielden de tegenstander onder 
druk. Zelfs met een 24-20 voorsprong kon het team niet voldoende kracht 
ontwikkelen om de set uit te maken. De onzekerheid sloeg toe en dat deed 
ook de tegenstander die de set nog wist te winnen met 26-24. In de tweede 
set ging het team weer voortvarend van start. Alles leek weer te kloppen 
maar dat was schijn omdat de tegenstander in die set slecht presteerde. Veel 
punten ontstonden uit fouten van Huizen. De set werd eenvoudig gewonnen 
met 25-18. Vanaf de derde set was de snit uit het team. Er werd nog maar 
mondjesmaat gescoord en de loomheid sloop in het team. De meiden kon-
den zich hier niet meer bovenuit werken. Huizen kreeg hierdoor vleugels 
en pakte beide sets met resp. 21-25 en 16-25. Door deze collectieve offday 
is Salvo de 3e plek kwijt aan Huizen en is de tweede positie op de ranglijst 
nu wel erg ver weg. Donderdag kunnen de beloften eerherstel zoeken bij het 
laaggeklasseerde SAS in Uithoorn.

T oernooi voor 
beginnende judoka’ s

Barry  Veldhuizen en Joost Brinksma zijn beiden lid van Judokan  
Maartensdijk en waren twee van de vele deelnemers aan het door Judobond 
Midden N ederland georganiseerde toernooi voor beginnende judoka’ s. Bei-
den wonnen voldoende partijen om in aanmerking te mogen komen voor de 
welverdiende gele oorkonde.

Klaverjassen bij S V M
Aanstaande vrijdagavond 23 januari kunt u weer klaverjassen bij SVM. In 
de kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk 
bent u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen 
kost 3 euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Hopelijk gaat DOS een keer stunten

en komen er gauw een paar punten

het wordt ze gegund

want geen enkel punt

is als een beurs zonder munten

Guus Geebel Limerick

Andere datum ‘ S amen E ten’
Met elkaar genieten van een heerlijke warme maaltijd? ‘Samen Eten’ biedt 
de mogelijkheid om aan te schuiven voor het diner. Men kan zich hiervoor 
aanmelden bij de betreffende contactpersonen: (Dorpshuis Hollandsche 
Rading) Mevr. G. Veenstra, tel: 035 5771380 en (Ontmoetingskerk Maar-
tensdijk) Mevr. M. Siemons, tel: 0346 212384. Beide dames verstrekken 
ook desgewenst inlichtingen over data en kosten.
Door omstandigheden is in Maartensdijk i.p.v. 29 januari nu op donderdag 
22 januari a.s. in nevenruimte van De Ontmoetingskerk aan de Julianalaan 
de tafel gedekt.



Poppen bij de vleet. Niet zo maar een 
paar, maar een huis vol. Van piepklein 
tot levensgroot en in alle maten en 
soorten. Overal in het huis aan de 
Veldlaan kijken ze je aan, schalks, 
guitig, pruilend of gewoon starend. 
Er zijn heel wat allochtonen bij. Nog 
nooit zoiets gezien. Ze staan en zit-
ten in alle kamers. Zowel boven als 
beneden, tot in het kleinste vertrek 
hebben ze hun plek. Er zijn ook een 

aantal dieren bij, harig en met zachte 
vacht. Terwijl we een forse wollige 
beer even aaien, kijkt de flinke Chi-
nese jonge damespop naast hem, ons 
jaloers aan. Natuurlijk wil je dan 
weten hoeveel het er zijn. Dochter 
Marys ka, zegt: ‘Een paar nichtjes zijn 
eens gaan tellen maar toen ze bij 550 
poppen waren zijn ze maar gestopt. 
Ze hadden er geen zin meer in. Dus 
precies weten wij het ook niet.’

Levensecht
Je moet toch een echte liefhebber zijn 
om jarenlang die poppen te verzame-
len en aan te kleden, want mevrouw 
van Beerschoten is elke dag aan het 
passen en breien om hen levensecht 
te maken. Alles maakt ze zelf. Tot en 
met de sokjes en de leren schoentjes. 
Terwijl vanuit de keuken een papa-
gaai machtige geluiden fluit, vertelt 
mevrouw van Beerschoten, alsmaar 
breiend over haar liefhebberijen. Want 
een andere hobby is werken in de tuin 
en zorgen voor de kippen. Maar pop-
pen zijn de hoofdzaak. ‘Vanaf begin 
jaren vijftig ben ik er mee bezig. Ik 
begon natuurlijk te breien voor de 
kinderen, vier zoons en een dochter 
en toen begon ik ook aan de poppen. 
Dat was toen mijn man en ik begin 
vijftiger jaren in Groenekan kwamen 
wonen. Eerst aan de Groenekanseweg 
achter het voormalige café , dat nu 
bekend is als ‘Naast de Buren’. Daar-
na woonden we boven de garage waar 
mijn man zijn bedrijf heeft gestart dat 
nu geleidt wordt door een van mijn 
vier zonen.’

Ontbloten
‘Nee, ik koop geen nieuwe poppen 
in een winkel maar oude, op rom-
melmarkten. Ik heb er een die door 

een kleinzoon op een parkeerterrein 
is gevonden. Als er van binnen wat 
aan de mechaniekjes mankeert dan 
repareert mijn zoon Jos dat. Die is 
erg handig. Vroeger ging ik nog wel 
eens naar de Maartensdijkse pop-
pendokter Korsman, maar die is er al 
lang mee gestopt. Ik krijg van diverse 
mensen lapjes. Nee ik verkoop mijn 
poppen ook niet. ‘Nou ja’, glimlacht 
ze, ‘het hangt natuurlijk wel van de 
prijs af.’ Opvallend is, dat er overwe-
gend vrouwtjespoppen zijn, maar ze 
zegt dat er ook wel jongenspoppen 
bestaan. Ze diept een keurig gekleed 
jongetje op en zegt nadrukkelijk dat 
het een echt jongetje is. Om aan 
twijfel een einde te maken start ze het 
ontbloten en ja hoor…hi j is helemaal 
echt.  

Maxi ma
‘Soms help ik wel een beetje maar 
werk er niet constant aan mee’, zegt 
dochter Marys ka, ‘Ik heb mijn eigen 
werk in de medische verzorging.’ Dan 
wijst haar moeder op een prachtig 
pastoortje in vol ornaat. ‘Ik heb lang 
geleden een pastoor gekend. Hij was 
studentenpastor in Utrecht. Hij liep 
altijd in gewone kleren maar ter vie-
ring van zijn 25 jarig jubileum kregen 

wij een uitnodiging in de Janskerk in 
Utrecht. Hij had een mooi soort pij 
aan en dat vond ik bijzonder. Die was 
in Nijmegen voor hem gemaakt, ver-
telde hij, en ik vroeg toen of ze daar 
nog lapjes van hadden. Daarna bracht 
hij zo’n pij mee met koord en alles 
wat er bij hoort. Dat heb ik helemaal 
verkleind nagemaakt. Die moet ook 
op de foto hoor. En natuurlijk ook 
Maxima.’

 De Vierklank 16 21 januari 2009

E en leven met poppen
door Kees Pijpers

Mevrouw van Beerschoten ( 82)  uit G roenekan leeft met poppen. Haar bedoeling is verzamelen. Z e doet dat 
al vele jaren en kleedt ze aan. Z e toont De V ierklank een speciale selectie. Alsmaar breiend wijst ze naar 

bijzondere exe mplaren en vertelt er over. 

Mevrouw van Beerschoten (82)  uit Groenekan leef t met poppen.

Poppen bij de vleet. N iet zo maar een paar, maar wanden vol. Van piepklein 
tot levensgroot en in alle maten en soorten.

‘ E n natuurlijk ook Max ima.’

M’ n wiegie was een stijfselkissie

In De Vierklank van 14 januari 
jl. stond het overlijdensbericht van 
Mevr. Gerritje Mur - van Asselt. 
Mevrouw Mur is 7 januari op 91 
jarige leeftijd te Bilthoven overle-
den en in Maartensdijk begraven. 
Bij de ouderen was zij bekend als 
‘Pop van Asselt’ die gedurende haar 
werkzame leven in menig huisge-
zin hielp wanneer er een kind was 
geboren.

In 1994 vertelde ze ons over haar 
jeugd en de tweejarige avondop-
leiding die ze als jong meisje in de 
jaren dertig van de vorige eeuw in 
het voormalige Koningin Wilhel-

minagebouw volgde. Het Wilhel-
minagebouw stond aan de Dorps-
weg 51 in Maartensdijk op de plek 
van het huidige Sojosgebouw. Na 
de lagere school gingen de meeste 
meisjes thuis of bij iemand anders 
in de huishouding werken. Je was 
dan ‘in betrekking’, zoals dat werd 
genoemd. En dan maar wachten tot 
het moment waarop ‘De Prins op 
het Witte Paard’ de baan op kwam 
rijden. Mevrouw Mur vertelde dat 
mejuffrouw Van der Knoop uit De 
Bilt iedere dinsdag- en donderdag-
avond van 17.00 tot 20.00 uur in het 
Wilthelminagebouw les gaf.  

Proper
Mevrouw Van der Knoop was streng 

en proper. Op dinsdagavond hadden 
de meisjes kookles en op donder-
dagavond naailes en theoretische 
vakken. De dorpsonderwijzer Van 
Donkersgoed gaf samen met zijn 
zoon Otto les in de theoretische 
vakken. Ook werd er les in kin-
derverzorging gegeven. De meis-
jes hadden van een groentekist een 
wieg gemaakt. Een grote pop werd 
vele malen per avond gewassen en 
gekleed. Aan het eind van het jaar 
werd de wieg verloot en deed daarna 
nog wel eens dienst als echte wieg. 
Een gebruik dat indertijd door de 
bekende Nederlandse zangeres Rika 
Jansen vertolkt werd met het liedje 
‘M’n wiegie was een stijfselkissie’. 

Op een f oto uit 1 934  poseren de meisjes aan het eind van de opleiding:  Z ittend v.l.n.r. Marretje Seldenrijk, Jannetje 
van Ginkel, Gerrie Spelt, mej. Van der Knoop, Maagje Kramer en Corrie van E s. Staand:  Corrie W ijnen, Marie 
Doornenbal, Van Ginkel (?) , Judith van de Bunt, Corrie van T ongeren, Marie Blankenstein, Martje van de Bunt, 
Anneke van E s, Geertje Schuurman, Jaanje van Oostrom, ‘ Pop van Asselt’  en meester Van Donkersgoed.
De juistheid van de weergegeven namen is niet zeker. Verbeteringen of  aanvullingen zijn welkom bij Koos Kolen-
brander, tel. 0346 21 1675.

De V ergeten kiek

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
29-1

Woe.
28-1

Vrij.
30-1

9,95

Roodbaarsfilet 
met bieslook/tijmsaus

of
Ouderwets draadjesvlees 

met aardappeltjes

Do.
22-1

Woe.
21-1

Vrij.
23-1.

9,95

Thaise kipschotel met rijst

of

Lamsstoofpot met

gekruide aardappelsVrij.
23-1.VOL

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Laatste week om uw volle boodschappen spaarkaart in te leveren

4 Tompoucen

Vers van
onze banketbakker

2,002,69




