
Voorzitter L ous de Raadt - Nolst T re-
nité opent de bijeenkomst en vertelt 
allereerst iets over de locatie van het 
kerkje Blauwkapel en waarom deze 
voor dit evenement is uitgekozen. De 
eerste gegevens over een kapel date-
ren van 1408. Waarschijnlijk hebben 
zij betrekking op de huiskapel van 
de familie van Veen. Deze familie 
bewoonde de heerlijkheid Veen, een 
versterkte boerderij aan de Gagel-
dijk op een steenworp afstand van 
de huidige kapel. Dit gebied werd 
vroeger Voordorp genoemd en was 
een parochie van de S int Jacobs-
kerk, de tegenwoordige Jacobikerk, 
in U trecht. In 1451 moest de kapel 
plaatsmaken voor de huidige kerk. 
In 1505 kwam de kapel in het bezit 
van de familie van Wijck. Bij de ver-
bouwing die kort daarna plaatsvond, 
werd de kapel voorzien van een hou-
ten tongewelf. Het nieuwe plafond 
en de wanden werden blauw geschil-
derd. Vanaf die tijd sprak men van de 
‘Blaauwe C apel’. Het kerkdorp werd 
daarna Blauwkapel genoemd in plaats 
van Voordorp. Volgens mevrouw de 
Raadt beschouwen Maartensdijkers 
de enclave Blauwkapel nog steeds als 
hun grondgebied, hoewel het thans 
behoort tot het territorium van de 
stad U trecht. In ieder geval was dat 
aanleiding om voor de presentatie 
van de kaarten en registers uit 1832 
voor deze huidige onderwegkerk te 
kiezen. 

De Bilt al eerder
Voorzitter Arend Pietersma van de 
S tichting Provinciale Atlas U trecht 
vertelt, dat van de voormalige gemeen-
te De Bilt in 1999 - dus ruim voor de 
samenvoeging - al een kadastrale atlas 
is verschenen. E venals Maartensdijk 
werden ook Harmelen en Vleuten De 
Meern slachtoffer van gemeentelijke 
herindeling en volgens Pietersma 

besloot de provincie U trecht als zgn. 
zoengeld extra geld beschikbaar te 
stellen voor die gemeenten, die van 
de kaart dreigden te verdwijnen. Hij 
vertelde verder, dat toen in 1832 het 
Kadaster werd ingevoerd de provin-
cie U trecht bestond uit 96 gemeenten. 
Dit aantal bestaat in de kadastrale 
administratie nog steeds. De vroegere 
gemeente Maartensdijk bestond in 
1832 uit Maartensdijk, Westbroek en 
Achttienhoven. Op 35 kaartbladen 
waren 7414 percelen verspreid en 
stonden in dat jaar 332 huizen inge-
tekend. De leden van de Historische 

Vereniging C ardinaal, Dragt, S iksma, 
T hiessen en Verbeek-Grim hebben 
alle gegevens vanuit de Oorspronke-
lijk Aanwijzende T afels (OAT ’s) in de 
computer ingevoerd. Voorzitter Pie-
tersma noemde dit monniken- resp. 
nonnenwerk. Alleen al omdat ook 
deze klus succesvol was afgerond 
was deze dag een zeer heuglijke te 
noemen.

Burgemeester
Mevrouw de Raadt - Nolst T renité 
overhandigt vervolgens het eerste 
exemplaar aan burgemeester Arjen 
Gerritsen. Z ij bedankt daarbij het 
gemeentebestuur voor de verleende 
support. Gerritsen zegt erg blij te zijn 
met deze 18de uitgave van de kadas-
trale atlas en bedankt allen, die aan de 
totstandkoming ervan hebben meege-
werkt. Hij vertelt voor het eerst in de 
Blauwkapelse enclave te zijn en hij 
betreurt het dat dit gedeelte niet meer 
tot burgerlijk De Bilt behoort, omdat 
het naar zijn mening de identiteit 
weergeeft van die vroegere gemeente 
Maartensdijk. Hij wenst de Histori-
sche vereniging geluk bij deze uit-
gave en hoopt op een gretige aftrek 
bij de verspreiding ervan.

Historicus
Na een gewaardeerd muzikaal inter-
mezzo van organiste T iny van E euw-
ijk verzorgt de plaatselijke historicus 
Anne Doedens een lezing met als titel 
‘Grondbezit als spiegel van de tijd, 
Maartensdijk in 1832’. Het is niet 
de eerste keer dat Doedens met de 
plaatselijke oppervlakten zich bezig 
heeft gehouden. In het allereerste 
nummer van het tijdschrift S t. Maer-
ten van de Historische vereniging van 
december 1988 verscheen er al een 
artikel van zijn hand met de alleszeg-
gende titel ‘Dorpen met geschiedenis 
in gemeente zonder verleden’. In dat 

artikel noemt hij Maartensdijk histo-
risch gezien een willekeurige samen-
voeging van kernen en gebieden, 
die ieder hun eigen ontwikkeling en 
belang hadden. Hij stelt daarbij even-
eens terecht vast, dat Maartensdijk 
‘in de vorm van 1988’ pas bestond 
sedert 1957. De annexatiedrift van 
U trecht leidt in 1954 tot de inlijving 
van een groot stuk van de gemeente 
(T uindorp) en om de gemeente Maar-
tensdijk levensvatbaar te houden tot 
de annexatie door Maartensdijk van 
Westbroek.
Doedens verstaat de kunst om histo-
rische feiten door zijn betrokken en 
gedreven wijze van presenteren op 
een uiterst interessante manier aan 

de man (of vrouw) te brengen. Met 
een kwinkslag en een anekdote weet 
hij zijn gehoor te blijven boeien. In 
zijn lezing komt hij in (een ruime) 
vogelvlucht vanuit het jaartal 1085 
via 1350 en 1530 en via 1795 en 
1807 in 1832 (invoering Kadaster) 
terecht en schoolt hij zijn toehoor-
ders met begrippen als schuldmudde 
(belasting), enque ste (draagkracht) en 
verponding (eerste vorm van grond-
belasting). E n passant stelt hij ook 
nog - en opnieuw - het ontstaansjaar 
van de gemeente De Bilt ter discussie. 
Al in 1085 wordt over het bestaan 
van Achttienhoven en dus van de 
gemeente De Bilt gesproken?  
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

OOK BEZORGSERVICE

DE  JONG &  GRE VE N
m ak elaardij  o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Meijers en Zn BV
I nstallatiebedrijf
G as-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

G roenekan 0346 - 21 12 91 WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Heerlijkheid en zoengeld in Blauwkapel
door H enk  van de B unt

Donderdag 18 december jl. werd het eerste exemplaar van de Kadastrale atlas van Maartensdijk in het 
kerkje van Blauwkapel aangeboden aan burgemeester Arjen G erritsen. Bij de overhandiging hield de 
Maartensdijkse historicus Anne Doedens een inleiding met als titel’  G rondbezit als spiegel van de tijd;  
Maartensdijk in 1832’ . E r was grote belangstelling van genodigden o.a. van de Historische Vereniging 

Maartensdijk en de Stichting P rovinciale Atlas te Utrecht, die gezamenlijk de bijeenkomst
hadden georganiseerd.

Van deze nieuwe uitgave is nog een beperkt deel verkrijgbaar voor 23,50 
euro bij De Historische Vereniging Maartensdijk, t.a.v. Mevr. E .Both-Vos-
kuil, Merellaan 49, 3738 E D Maartensdijk, tel. 0346 212248,
e-mail:  w.j.both@ casema.nl.

M evrouw  de R aadt -  N olst T renité  
overhandi gt he t eerste ex em plaar aan 
bur gem eester A rj en G erritsen.

E n passant stelt A nne Doedens he t ontstaansj aar van de gem eente De B ilt -  
opnieuw  - ter disc us sie.

Volgens P ietersm a besloot de provinc ie U trec ht  als z gn. z oengeld ex tra geld 
besc hi k baar te stellen voor die gem eenten, die van de k aart dreigden te ver-
dw ij nen.
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P .K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

31 december - 19.00 uur
Ds. R. Alkema en Pastor G. de Wit

1 januari - geen dienst
4 januari - 09.30 uur

Ds. W. L amfers, Weesp
Kapel Hollandsche R ading

1 januari - geen dienst
4 januari -11.00 uur

Ds. W. L amfers, Weesp

St. Maartenskerk Maartensdijk
1 januari - 10.30 uur

Pastor de Wit
3 januari - 19.00 uur en

4 januari - 10.30 uur
E ucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse G emeente 
De Boskapel G roenekan

Grothelaan 1a
31 december - 19.00 uur

Ds. P. Pannekoek

P .K.N. - Herv. Kerk G roenekan
31 december - 19.30 uur

Ds. C . Hoogerwerf
4 januari - 10.00 uur

Ds. P.C . van Keulen, Hoog Blokland
4 januari - 18.30 uur

Kand. J.A. de Kruijf, Oud Alblas

Hersteld Hervormde Kerk 
G roenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

31 december - 19.30 uur
Ds. A.T . van Andel

1 januari - 10.00 uur
E erwaarde hr. E . van Baren,

Vriezenveen
4 januari - 10.30 en 18.00 uur
E erwaarde hr. B. Klootwijk,

Vriezenveen

Ned. G er. Kerk Westbroek
31 december - 19.00 uur en

1 januari - 10.00 uur
Ds. J.F . E zinga

P .K.N. - Herv. Kerk Westbroek
31 december - 19.00 uur en

1 januari - 10.00 uur en
4 januari - 10.00 uur
Ds. M. van der Z wan

4 januari - 18.30
Ds. M.J. S chuurman, Ilpendam

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

31 december - 18.30 uur en
4 januari - 10.00  en 18.30 uur 

Ds. G.H. Kruijmer
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Geboren
26 december 2008

Bram
Z oon van

Roy en Karen Odinot
Kon. Wilhelminaweg 401

Groenekan

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster:  Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

G especialiseerd in: T huis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking U itvaart 

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

G een crematie

Op Nieuwjaar weer inter-
religieuze vredesdienst

 
door H enk  van de B unt

Ook dit jaar zal er een interreligieuze bijeenkomst zijn op de Wereldvrede-
dag, donderdag 1 januari 2009 om 12.00 uur in de S t.Michaë lkerk. Bij deze 
kerk, gelegen aan de Kerklaan, werd drie jaar geleden in aanwezigheid van 
de Biltse burgemeester de Biltse Vredespaal opgericht. 
In deze Vredesdienst zullen Joden, moslims en christenen lezen in hun 
heilige geschriften. T hema is:  ‘Met Abraham op weg naar….. ‘. E r is veel 
dat ons vanuit het verleden bindt. E n er is veel dat ons bindt in het streven 
naar een toekomst van vrede. Vaak meer dan we vermoeden. Van joodse, 
islamitische en christelijke zijde wordt dat toegelicht. 
 
Medewerking wordt verleend door priester H. van Doorn, namens het paro-
chieverband van de drie Biltse parochies, Mevr. H.Hekker - Wesselingh, 
organist in de S t.Michaelkerk, Imam M.W.Jabri van de Marokkaanse Mos-
kee De Bilt, Mevr. Kathleen de Magtige - Middleton, rabbijn in L onden en 
da. M.Oskam - van Z wol predikant namens de Protestantse Gemeente De 
Bilt.
Voor meer informatie:  Henk van Doorn, Park Arenberg 90, 3731 E V De 
Bilt, T el. 030 2129525 of 030 2200025, e-mail:  htmvandoorn@ planet.nl.

De B iltse vredespaal:  O p 1 j anuar i 2006 onthul d in he t bij z ij n van de vroe-
gere eerste bur ger A lex ander T c he rnof f . De paal staat bij  de ingang van de 
St . M ic hae lk erk  in de B iltse k ern van dez e gem eente. De tek st ‘ M oge vrede 
he ersen op aarde’  staat er in vier talen op:  A rabisc h, E ngels, H ebreeuw s 
en N ederlands.

ANBO in begin 2009
Op maandag 5 januari 2009 zet de ANBO De Bilt-Maartensdijk het nieuwe 
jaar in met een spetterende Nieuwjaarsreceptie in verzorgingscentrum De 
Koperwiek aan de Koperwieklaan, in Bilthoven. De aanvang is om 14.00 uur.
T ijdens het uitwisselen van goede wensen wordt men op aangename wijze 
bezig gehouden door het S hantykoor  ‘Windstilte’, muzikaal ondersteund door 
accordeons, mondharmonica, grote tram, wasbord en tamboerijn. Ook niet 
leden zijn van harte welkom.

Bij schapen die om school bivakkeren

is geen benul van wat kinderen leren

maar ze denken misschien

als ze die kinderen zien

we hopen dat ze wel leren scheren

G uus  G eebel Limerick

Lustrum- en nieuwjaarsreceptie 
van I VN E emland

In 2009 bestaat de afdeling E emland van het IVN (Vereniging voor natuur- 
en milieueducatie) 75 jaar en dat wil het bestuur op een grootscheepse wijze 
vieren. In de loop van 2009 zullen diverse activiteiten in het kader van dit 
lustrum worden georganiseerd. 
Op zaterdagmiddag 3 januari is de start met een bijzondere nieuwjaarsre-
ceptie, waarbij de bezoekers op een unieke, vrolijke en toch ook serieuze 
wijze zullen worden verrast met een optreden van dominee Gremdaat. Paul 
Haenen heeft zijn medewerking hiervoor toegezegd. Iedereen is welkom op 
deze receptie, die om 15.00 uur en wordt gehouden in de aula van de Mon-
tessori S chool in S oest aan de Gaesbeekerhof 57, achter Artishock. Verdere 
info bij Max Kruijtzer, tel. 035 6010488, e-mail:  kruijtzer@ zonnet.nl of 
Rob T iepel, tel. 035 5421345, e-mail:  rech.tiepel@ inter.nl.net.

Academisch Hospice
Demeter bekent kleur

Het eerste academische hospice in Nederland - Academisch Hospice Deme-
ter in De Bilt - bestaat anderhalf jaar. In die periode is veel tot stand geko-
men en hebben al ruim 50 patië nten er een laatste thuis mogen vinden.
De medewerkers van het hospice worden door velen geï nspireerd en 
gesteund en voelen zich en hun werk dan ook breed gedragen. E en stimu-
lans om de beweging en de ontwikkeling van het huis (en tuin), maar boven 
alles de geboden zorg te blijven verbeteren. 

Het streven om zo goed mogelijk te werken is vorm gegeven door de idea-
len te formuleren en met beelden en gedichten te illustreren. Daarvan is een 
boekje gemaakt, dat wordt uitgebracht onder de naam ‘Gouden Idealen’. 
Op de Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 2009 om 17.00 uur in de Rudolf 
S teinerschool te De Bilt zal het eerste exemplaar worden aangeboden aan 
burgemeester Gerritsen van de Bilt. Na 6 januari is het boekje verkrijgbaar 
voor 12,50 euro. Informatie daarover vindt u op www.hospicedemeter.nl

E r w as goede belangstelling bij  de M aartensdij k se Volk sk erstz ang. B ez oe-
k ers hoor den van verre trom petm uz iek  en z agen dic ht erbij  brandende vuur -
k orven en lantaarns. De Si nt M aartenk erk  aan de N ac ht egaallaan w as m ooi 
versierd. E r w as ook  een bij drage van h et k inderk oor van De K ievitsc hool  
m et een har tverw arm end optreden m et ‘ M y  little Drum m erboy ’  [ M D] .



Jan uari
Het nieuwe jaar begint met een scha-
depost voor de gemeente van 25.000 
euro door vandalisme. ‘Wat mij ech-
ter nog het meest teleurstelt is dat 
we het bijna vanzelfsprekend gaan 
vinden dat de boel tijdens de jaarwis-
seling zo vernield wordt’, zegt burge-
meester Gerritsen tijdens de nieuw-
jaarsreceptie op 3 januari. ‘S chrik om 
golfbaan en conferentiecentrum op 
grondgebied Maartensdijk’, kopt De 
Vierklank. De golfbaan zal vervol-
gens nog vaak de kolommen van dit 
blad vullen. De schoolhaan van het 
Groenhorst C ollege wint de wedstrijd 
hanenkraaien. Verzorger S tefan van 
de Pol krijgt de beker van leraar C or 
L am. In de Nootjes wordt een halve 
cent uit 1922 voor vier euro te koop 
aangeboden. 

Februari
Burgemeester Arjen Gerritsen is op 1 
februari een jaar in functie. Acteurs 
van C .P.J. uit Westbroek creë ren drie 
avonden een ziekenhuis in hun dorp. 
Bezoekers beleven veel plezier aan 
‘E en gekkenhuis in ’t ziekenhuis’. 

Wereldnieuws en gebeurtenissen van 
om de hoek worden bij kapper Hans 
S tevens besproken met Vierklank-
verslaggever Martijn Nekkers. T Z  3, 
de ploeg van trainer/coach Maarten 
van Ginkel, wordt op overtuigende 
wijze kampioen en promoveert naar 
de reserve derde klasse. De Vierklank 
brengt het nieuws over een flatgebouw 
in bos Beukenburg. Het bericht zorgt 
voor veel consternatie. In de Nootjes 
wordt een niet beklede smeedijzeren 
wieg te koop aangeboden.

Maart
De raadsleden E bbe Rost van T onnin-
gen en Désirée S chmalschlä ger nemen 
het initiatief voor een werkgroep 
Duurzaamheid. Dijckstate bestaat 
tien jaar. S ojater brengt de nieuwe 
voorstelling S tripz. Veel ‘slachtoffers’ 
bij de Regionale Rampenoefening 
in de sporthal Kees Boeke in Bilt-

hoven. Johan de Z eeuw van C 1000 
slaagt voor de kwaliteitscheck. Het 
(P)raad(s)huis in Maartensdijk trekt 
veel bezoekers. In Groenekan krijgt 
het narcissenbos in Bos Voordaan 
een opknapbeurt. C hristine S teneker 
uit Westbroek doet een oproep haar 
te helpen bij het verzamelen van 

uilenballen. Behalve dat, zijn er in 
Westbroek ook etterballen die bus-
hokjes vernielen. Herman Doornen-

bal wordt koninklijk onderscheiden. 
In de Nootjes wordt nog steeds een 
oranje tonnetje met groene deksel te 
koop aangeboden.

April
Modehuis Nagel houdt op 2 april een 
modeshow in het L eendert Meeshuis. 
De Wilde Metaal bestaat veertig jaar. 
Het bedrijf wil graag in Maartensdijk 
blijven en niet naar L arenstein verhui-
zen, want ‘De Bilt is geen Maartens-
dijk’. In december blijkt dat De Wilde 
toch naar L arenstein gaat. Historicus 
Anne Doedens is ook internationaal 
actief. Op 7 april houdt hij een lezing 
in het Duitse C oesfeld over de ont-
staansgeschiedenis van de gemeente 
De Bilt. Behangen is een vak apart. 
Koos Kolenbrander beschrijft in Kiek 
nou toch ’s effe an… hoe Maartens-
dijkse behangers wanden in woningen 
verfraaiden. Arie van der Vlies volgt 
Wijnand Hennipman op als fractieas-
sistent van de S GP. Johan Dragt is in 

de veronderstelling naar een trouwerij 
te gaan, maar blijkt op het gemeente-
huis een Koninklijke onderscheiding 
te krijgen. Monumentenambtenaar 
Douwe T ijsma krijgt eveneens een 
Koninklijke onderscheiding. Alle 
dorpen hebben een uitgebreid pro-
gramma voor Koninginnedag. Het 
aanbod in de Nootjes van 80 gratis 
af te halen oranje terrasstenen komt 
daarbij wellicht goed van pas.

Mei
De hervormde gemeente van West-
broek krijgt M. van der Z wan uit 
Wierden als nieuwe dominee. E r 
zijn dreigende ontwikkelingen rond 
vliegveld Hilversum. De Maartens-
dijkse herensocië teit ‘De 4-spraak’ 
bestaat vijf jaar. Bij de wielerronde de 
Maartensdijkse Acht wordt Peter van 
L eeuwen winnaar bij de Amateurs-
A. X ander Moerman is winnaar bij 
de Amateurs-B. Op fort Ruigenhoek 
in Groenekan wordt het kunstfesti-
val KAAP gehouden. Kunstenaars 
uit binnen- en buitenland richten zich 
speciaal op jonge bezoekers. Begin-
nende 17 mei is er vier zaterdagen 
lang gezelligheid op het Maertens-
plein. E r zijn heel veel activiteiten. 
Z o wordt vlak bij kapper Hans S te-
vens een demonstratie schapensche-
ren gehouden. Voor tien euro wordt 
in de Nootjes een buitenhok voor een 
konijn of cavia aangeboden.
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U w makelaar in 
het hart van Nederland 

wenst u een fijne 
jaarwisseling!

www.nellekealbers.nl

Wij danken 
u voor het 

vertrouwen in 
het afgelopen 

jaar en wensen u 
een voorspoedig 

2009.

Woonstichting 
SSW 

wenst iedereen 
een goede 

jaarwisseling!!!

 Maertensplein 26A 
telefoon 0346 - 211380

Een gezond 
en gelukkig nieuwjaar 

toegewenst

 Restaurant

Groot in kleine en grote feestjes!

www.restaurantfloyds.nl

Schildersbedrijf Oostveen BV 

en alle medewerkers 

wensen u 

een fijne jaarwisseling toe!!!

E en greep uit wat De Vierklank
in 2008 bracht

door G uu s G eebel

De Vierklank gaf in 2008 weer verslag van allerlei gebeurtenissen dicht bij huis. Trouwe bezorgers brachten 
het plaatselijke nieuws elke woensdag aan huis. Dit overzicht is een willekeurige greep uit al die nieuwsfeiten. 

I n De Vierklank gaat het om wat mensen in de woonomgeving bezighoudt. Soms wordt plaatselijk nieuws 
ook landelijk nieuws, zoals de explosie van de bunker op Larenstein.

St ef an van der P ol ontvangt de bek er 
van leraar C or L am .

K apper H ans St evens aan h et w erk .

Z elf s in W estbroek  w orden bus hok j es 
vernield.

De narc issen in G roenek an staan prac ht ig de lente ui t te stralen.

G erben en H enk  de W ilde bij  een 
k uns tobj ec t dat veertig j aar De W ilde 
M etaal in beeld brengt.

H et dom ineesec ht paar van der Z w an 
bij  de H ervorm de K erk  in W estbroek .

Vervolg op pagina 7

Een goed

2009
toegewenst!

Tot uw dienst!
 

www.debilt.sgp.nl



Adverteren in De Vierklank!
I ets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM .................................................................................  `06 €. 15.950,-

PEUGEOT
1007 1.4 GENTRY, ZILV GR MET, ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ..................  `06 €. 12.950,-
206 CC 1.6 16V , ZILV GRIJS, CLIMATE C, LEDER INT, ER, MLV, ESP,
CV, ABS, RAD/CD, LMV, APK T/M SEPT `09, 84.000KM ........................................................  `02 €. 12.950,-
206 X-LINE 1.4 5DRS, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 95.000KM ..................  `03 €. 7.000,-
207 1.4 16V XR, D BLAUW MET, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, 19.000KM ................................  `07 €. 12.500,-
307 SW 2.0 16V NAVTECH, ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB,
RAD/CD/NAV, LMV, ABS, AIRB, 82.000KM, ............................................................................  `04 €. 14.250,-
406 2.0 16V BREAK, D GROEN MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 160.000KM ..........................  `01 €. 5.950,-
407 XS 2.2 16V AUT, WIT, ZWART LEDER, CLIMATE C, CRUISE C,
RAD/CD, LMV, ABS, ESP, PARKEER HULP, AFN TREKHAAK, 68.000KM ..............................  `04 €. 14.750,-
607  2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM ...................  `03 €. 13.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C4 1.6 16V AMBIANCE,`05,5DRS, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, CRUISE C, 73.000KM ...............................................................  `05 €. 14.950,-
CITROËN EVASION 2.0 16V 8PERS, D BLAUW MET, CLIMATE C,
ER, CV, SB, TREKH, CRUISE C, RAD/CD, MLV, 185.000KM ..................................................  `01 €. 6.950,-
CITROËN C5 BREAK 1.6 16V HDIF, GRICE ICELAND, CLIMATE C,
CRUISE C, ABS, AIRBAG, RAD/CD, REGENS,170.000KM .....................................................  `05 €. 11.950,-
CITROËN XSARA 2.0 16V VTS COUPE, ICELAND BLUE, ABS, RAD/CD,
CRUISE C, CLIMATE C, LMV, AIRBAGS, MLV, SPOILER, 56.000KM .....................................  `03 €. 7.450,-
RENAULT MODUS 1.6 16V AUT, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,
CRUISE C, RAD/CD, LMV, AIRBAGS, MLV, 3.300KM .............................................................  `07 €. 16.950,-
RENAULT MEGANE 1.6 16V 5DRS, ZWART MET, CRUISE C, ER, CV, SB, LMV,
MLV, CLIMATE C, TREKH, REGENS, .....................................................................................  `03 €. 6.750,-
RENAULT SCENIC 1.9 DCI, D GROEN MET,CLIMATE C,ER,CV,SB, 200.000KM  ..................  `01 €. 6.950,-
FIAT IDEA1.4 16V AUT, GRIJS MET, AIRCO, ABS, CRUISE C, ER, CV, SB, 9.800KM ............  `07 €. 15.950,-
FIAT DOBLO 1.3 JTD, ZILV GR MET, SCHUIFD, ER, CV, SB, RAD/CD, 35.000KM .................  `07 €. 9.750,-

BUDGET CARS
CITROËN XANTIA,NIEUWE APK,ZO MEENEMEN .................................................................  `96 €. 7.50,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citro n • enault • nderhoud • P

ude Loswal 21, ilversum, tel. 035  21 335
ndustrieweg 3 , aartensdijk, tel. 03  21 5 0

 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.

Geluk wensen met: 

Geluksklavertje 4 in doosje   1,50

Anemonen bos 3,95

Hyacint in pot 3 voor  2,95

Blauw druifje in pot  1,50

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
w adres voor

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

OPRUIMING
DOE NU UW VOORDEEL

VANAF VRIJDAG 2 JANUARI

OP DAMES-, HEREN-, KINDER- EN BABYKLEDING
* M.U.V. BASISARTIKELEN.

DE LAATSTE WEEK VAN 
DE SLOGGI AKTIE

4E ARTIKEL GRATIS
LET OP!!

30% KORTING*

lektrotechnisch
nstallatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier 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
Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Alle luxe geuren o.a.
Calvin Klein-Boss- 
Davidoff-Lancôme-

Lacoste Em2
De 75 + 100 ml.

met 25% korting.
Wij wensen u een fijn 2009 toe.



Opvallend is hun groot gevoel voor 
humor. Piet van Woudenberg en 
Joop Rozier uit Maartendijk en Jan 
S chuurman uit Westbroek lachen heel 
wat af. Z owel onder elkaar met hun 
collega’s als tijdens ons gesprek. Ook 
hun echtgenoten hebben dat. L ogisch, 
als reactie op de spanning. De man-
nen werken altijd in de buurt. E rgens 
op een dak, in het plantsoen en in de 
winkel. Als de pieper gaat, gaan ze 
er als een schicht vandoor, want er 
zijn mensen in gevaar. Vorig jaar nog 
tijdens 129 uitrukken. ‘Het ergste is’, 
vertellen ze, ‘als je doden uit een auto 
moet trekken. S oms met hun bloed 
aan je handen. E n mensen en dieren 
zien die voor je ogen verbranden, 
maar waar je niets aan kunt doen. Je 
voelt je machteloos, maar je doet je 
werk.’ Z e vinden het een sport om 
als eerste op de kazerne te komen. 
Ook als het in de nacht gebeurt. De 
kledij ligt altijd gereed. Hun vrouwen 
helpen. Die zetten alvast de deur 
open, de fiets gereed of starten de 
auto, want elke seconde telt. E r moet 
hulp worden geboden. Is er dan geen 
angst onder de achterblijvers?  ‘Nou 
ja’, zeggen de vrouwen, ‘je raakt er 
aan gewend en je hoopt dat het goed 
zal aflopen.’

G asexplosie
‘Ik ben er al een paar maanden uit, 
maar heb nu alweer een beetje heim-
wee’, zegt Piet van Woudenberg (51). 
Dat is wel begrijpelijk want dertig 
jaar heeft hij het vuur bestreden en 
intussen het loodgieters- en instal-
latiebedrijf van zijn vader voortgezet. 
S oms zit hij ergens op het dak als het 
stil alarm hem roept en soms gebeurt 
het midden in de nacht. ‘Ik ben inder-
tijd gevraagd om bij de brandweer te 
komen. Ik was gewend om te klim-
men en met gereedschap om te gaan 
en wist hoe gebouwen in elkaar zit-
ten. Ik ben eens bij oefeningen gaan 
kijken en vond het heel interessant. 
Ik wilde meedoen, heb een proeftijd 
gedaan en al die cursussen gevolgd, 
want je moet alle delen van het vak 
leren.’ Piet is de enige van de post 
Maartensdijk die eens een ongeluk 
heeft gehad. Dat was in 1981 toen het 
café -restaurant van Beilo op de hoek 

van de Koningin Wilhelminaweg en 
de Groenekanseweg in brand vloog. 
‘Ik was op het dak bezig de pannen 
weg te halen. T oen ontplofte de zaak 
vlak onder mij. E en gasexplosie. ‘

I n coma
‘Koen v.d. Brink stond op de trap 
onder mij en zag me voorbij vliegen, 
samen met grote brokken steen. Ik 
vloog een meter of zeven in de rich-
ting van De Neut &  Z n. Z e vonden 
me in het donker in coma tussen de 
zwart gebrande brokken steen. Ik 
weet er niets meer van. Ik werd op 
de operatietafel wakker toen ze bezig 
waren mijn laarzen uit te trekken. Ik 
had een zware hersenschudding. E r 
zat een grote scheur in mijn helm. 
Die helm heeft me gered maar nog 
steeds, als ik op een bepaalde plek 
van mijn hoofd druk, voel ik waar 
dat brok mijn helm geraakt heeft. 
Na een dag of tien in het ziekenhuis 
van Berg en Bosch ging ik een aantal 
maanden in de ziektewet. Ik mocht 
niets doen. Pas later heb ik de draad 
weer opgepakt. Het ziet er naar uit dat 
mijn zoon van 19 mij zal opvolgen. 
Hij speelde al jong met een afgedankt 
brandweerpak en met oude brand-
weerslangen en was bij oefeningen al 
vaak slachtoffer.’ 

Avontuur
Jan S chuurman (60) van ‘bij de molen 
in Westbroek’ was even in de twintig 
toen hij begon en vertelt:  ‘Met een 
clubje van vier of vijf man zijn we in 
Westbroek bij de brandweer gegaan en 
ik heb het 37 jaar met plezier gedaan. 
Z e hadden gebrek aan chauffeurs en 
ik had een vrachtwagen rijbewijs dus 
werd ik chauffeur en dat vond ik het 
leukst. Maar ik heb ook wel in de 
ploeg de brand bestreden. Mijn broer 
zit er ook bij. Mijn vader zat al bij de 
brandweer en was heel fanatiek. Het 
is mooi werk. Je moet plotseling in 
actie komen. Dat is avontuur. Nee, 
mijn zoon en dochter hebben andere 
ambities. We hebben hier nu voor het 
eerst een jonge vrouw erbij. Z e is in 
opleiding. Onder elkaar hebben we 
heel veel pret gehad maar natuurlijk 
ook vaak verdrietige dingen meege-
maakt. Z o hebben we hier eens een 

man uit de vaart gehaald. De weg 
was spiegelglad en de man was met 
de auto het water in gereden. Hij lag 
onderste boven. De man was verdron-
ken maar we kenden hem niet. Dan 
is het wel triest, maar erger is het als 
een kind verbrandt, zoals een jaar of 
twintig geleden.’

 Languit plat
‘E en klein kind logeerde bij zijn oma. 
De gaskachel ging in de brand en toen 
wij kwamen was het kind al gestikt. 
Dat is heel verdrietig. Dat is erger 
dan een totaal afgebrande boerderij of 
huis. Maar nu is het voor mij voorbij. 
E igenlijk moet je stoppen bij 55 jaar, 
maar je kunt na keuring nog verlengen 
tot je 60 bent. Dan houdt het echt op. 
Ik vind wel dat de regels tegenwoor-
dig zo strak worden gemaakt dat je 
bijna niets meer mag. Je wordt teveel 
tegen jezelf in bescherming genomen. 
Vroeger liepen we gewoon het dak 
op, net als bij het schoorsteenvegen, 
maar dat mag tegenwoordig niet meer 
want als je uitglijdt lig je zo beneden, 
vinden ze. Je moet wachten op de 
hoogwerker. Ik vind dat je ook zelf 
in bepaalde situaties moet kunnen 
beslissen, als er levens van afhangen. 
Wij zijn gewoon mensen die risico’s 
durven nemen en de gevaren heus 
onderkennen.’ Mevrouw S chuurman 
vertelt hoe ze afgelopen zomer samen 
gelachen hebben toen Jan er plotse-
ling uit moest:  ‘T erwijl hij zich in de 
kleren hees ging ik de deur beneden 
open doen. Jan holde hard het huis 
uit maar het was meer een raar soort 
strompelen. Hij kon zijn klompen niet 
goed aankrijgen en even later ging hij 
languit plat.’ 
 
Doden 
Joop Rozier (58) zat twintig jaar bij de 
Post Maartensdijk. Hij is heel bekend 
door zijn zorg op de dierenweide, die 
hij al vanaf eind jaren tachtig dage-
lijks doet. Maar het blijkt dat hij en 

zijn vrouw met nog veel meer leuke 
dingen bezig zijn. Daar valt een boek 
over te schrijven. Nadat Joop eerst bij 
boomkwekerijen het vak had geleerd 
kwam hij bij de gemeente. T oen de 
brandweer mensen nodig had leek dat 
Joop wel wat, omdat je iets voor je 
medemens in nood kan doen. Ik zat al 
heel veel in vrijwilligerswerk en bij 
de brandweer ben je ook vrijwilliger. 
Als die pieper gaat, ook midden in 
de nacht, dan krijg je een soort adre-
nalineshot. Broek en trui aan over 
je pyj ama, klompen aan en hollen, 
want je wilt in drie minuten als eerste 
bij de auto zijn. Als je dan vele uren 
later thuis komt en je trekt je pak uit, 
dan sta je weer in je pyj ama. E r val-
len per jaar toch een aantal doden. 
Auto’s worden steeds ingewikkelder 
en dat merk je bij het knippen. E n 
er zijn veel meer gevaarlijke stoffen 
dan vroeger. Dus moet er ook meer 
worden geleerd.’ 

Knop om
Z ijn ergste zaak was op de Nieuwe 
Wetering, vertelt hij:  ‘E en jong stel 
kwam daar in frontale botsing. Z e 
waren overleden maar zaten zwaar 
bekneld. Dan zet je even bij jezelf de 
knop om. We hebben de auto afgedekt 
en naar de gemeentewerf gesleept en 
daar, zonder publiek erbij, de twee 
er uit geholpen. Het dode katje in de 
auto hebben we naar de dierenarts 
gebracht. Dat was heel heftig hoor. 
Maar thuis kan je het kwijt, hoewel 
het lang blijft hangen. Ik zie het zelfs 
nu nog voor me.’ Dan geeft Joop 
meer voorbeelden van dode dieren. 
Van katten, honden en een papagaai. 
E en keer stond er in Hollandsche 

Rading een paard in de vijver. T erwijl 
het water werd weggepompt en de 
strobalen in de vijver werden gesta-
peld, stond ik alsmaar met het paard 
te praten om het rustig te houden. 
E ens waren varkens door een luik in 
de stal in de gierkelder gevallen. Wij 
stonden onder de vloer in de smurrie 
die varkens door het gat omhoog te 
duwen. E n stinken dat we deden!’ 
Joop heeft het allemaal bijgehouden. 
In volle albums met foto’s, knipsels 
en notities. Daarbij ook het grote aan-
tal auto’s dat op de A 27 ter hoogte 
van De Bosberg onverklaarbaar door 
zelfontbranding werd verwoest. Blad-
zijden vol trammelant over alles wat 
er in die jaren is gebeurd en door de 
brandweer is bestreden.

 De Vierklank 5 31 december 2008

Verhalen van drie gedecoreerde
brandweermannen

door K ees P ij pers

Onlangs ontving een aantal brandweermannen op het gemeentehuis in De Bilt de Orde van Oranje Nassau 
uit handen van de burgemeester. Onder hen waren er twee uit Maartensdijk en é é n uit Westbroek. Wat 

weten we eigenlijk van hun werk? Hoe gaat dat als het stil alarm klinkt, overdag tijdens het werk of in het 
holst van de nacht? E n hoe gaan zij en het gezin om met spanning en gevaar? We zijn het eens gaan vragen.

P iet van W oude nberg m et een album  vol he rinneringen.

J an Sc huur m an poseert m et brandw eertrui  en he lm .

J oop R oz ier m et sc haal  en beertj e die 
hi j  bij  z ij n af sc he id k reeg.

Klankbord 
K arakter

Het gebeurde jaren geleden. Het 
verhaal gaat dat journalisten van 
landelijke dagbladen bij elkaar zaten 
(waarschijnlijk in een kroeg) en met 
elkaar nagingen wat nu eigenlijk het 
karakter was van de kranten waar 
voor ze werkten. In die tijd waren 
kranten nog echte kranten. E r waren 
nog geen gratis Metro’s, S pitsen of 
De Persen. De journalisten kwa-

men toen met elkaar tot de slotsom 
dat het karakter van de Volkskrant 
links progressief was, dat T rouw een 
C hristelijk-humaan karakter had, de 
T elegraaf een slecht, de NRC  een 
intellectueel en het Algemeen Dag-
blad helemaal geen karakter had. Z e 
waren het anoniem met elkaar eens 
dat dit laatste toch wel het ergste 
was wat er van een krant kon wor-
den gezegd. 

Z ou, waarde lezers van De Vier-
klank (hoewel natuurlijk maar een 
wekelijks huis-aan-huis blad) ook 
een karakter hebben?  E n zo ja wat 
voor karakter dan wel?  Progres-
sief? ?  Nou nee, ik dacht van niet. 
C hristelijk?  Z eker niet, De Vier-
klank is neutraal op het gebied van 
geloof (en politiek). Intellectueel 
dan?  E cht niet, dat past niet bij 
een huis aan huis blad. Maar een 
slecht karakter heeft De Vierklank 
toch ook niet. Oef, nu wordt het 
spannend want heeft de Vierklank, 

net als het AD, dan helemaal geen 
karakter ? ?  

De schrijvelaars van uw blad pro-
beren samen met de redactie iedere 
week de lezers zo goed mogelijk op 
de hoogte brengen van het nieuws 
in het verspreidingsgebied. Daar-
bij hebben ze een willig oog en 
oor voor alle kleine en grote zaken 
die met name in het voormalige 
Maartensdijk, van Westbroek tot 
L age Vuursche en van Hollandsche 
Rading tot Groenekan, van belang 
zijn. Z e leven mee met de gemeen-
schappen uit alle kernen. Kijk, nu 
zijn we er. De Vierklank heeft een 
menselijk karakter! Misschien denkt 
u daar heel anders over maar dan 
kunt u altijd terecht in de rubriek 
‘dat wil ik effe kwijt’. Maar ik ben 
er voor mezelf tegen het einde van 
dit jaar toch wel uit:  De Vierklank is 
net een mens….

M artij n N ek k ers



C1000 Maertensplein
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Ju ni
‘Met z’n allen houden we die baan 
tegen’, kopt De Vierklank. Dit keer 
gaat het niet om een startbaan van 
vliegveld Hilversum, maar een golf-
baan in Maartensdijk. Projectleider 
Bram Q uaak zegt tijdens een voor-
lichtingsbijeenkomst dat de gemeente 
bij de sloop van de bunker op L aren-
stein kiest voor een zo veilig mogelij-
ke manier, met de minste last voor de 
omwonenden. ‘Gewoon’ S port viert 
het tweede lustrum. De gemeente 
sluit een illegaal bewoond pand aan 
de Industrieweg in Maartensdijk. T Z  
bestaat veertig jaar. Joselien, Marjo-
lein en C olinda van Vliet uit West-
broek zijn alle drie geslaagd voor hun 
examen. Dus drie keer de vlag uit. In 
de Nootjes staat een konijnenhok met 
lade voor twintig euro te koop. 

Ju li
Op fort Ruigenhoek organiseert Muze 
in ’t Groen vijf keer de romantische 
komedie E en Midzomernachtsdroom 
van William S hakespeare. De sloop 
van de bunker blijkt op 7 juli toch niet 
zo veilig als een maand eerder werd 
voorgesteld. De gemeente haalt er 
wel de landelijke media mee. Bij C or 
en Willie Griffioen in Hollandsche 
Rading vindt een unieke gebeurte-
nis plaats. Koe T inie 35 krijgt twee 
kalfjes, maar met een tussentijd van 
vijf dagen. Wethouder Herman Mit-
tendorff van hondenpoepzaken neemt 
de hondenhaltes in Maartensdijk offi-
cieel in gebruik. Mopper moppert:  
‘Wij honden willen wel meewerken 
nu er hondenhaltes zijn! Nou onze 
baasjes nog…’  In de Nootjes worden 
veel jonge poesjes aangeboden. Van 
gratis tot 15 euro.

Augustus
De eerste Vierklank in augustus is 
bijzonder mager. Iedereen is met 
vakantie. E r is veel belangstelling bij 
de herdenking van de Japanse capitu-
latie op 15 augustus bij Jagtlust. Bert 
en Annemieke Bos heropenen hun 
winkel op het Maertensplein. Willem 
Kuus wint de houthakkerswedstrijd 
op het Houthakkersfeest in L age 
Vuursche. Born C ountry  start met 
een nieuwe groep:  ‘S low and E asy’ . 
Jasper en E lise Rey ersen uit Groene-
kan verzorgen een zonnebloem van 
3,50 meter. In de Nootjes wordt voor 
85 euro een rode kinderjeep aange-
boden. 

September
Henk van den Broek, agrarië r en 
tevens het enige gemeenteraadslid uit 
Westbroek (C DA) zegt van het raads-
werk te genieten. Openbare basis-

school De Kievit in Maartensdijk 
wordt een Daltonschool. De West-
broekse korenmolen De Kraai gaat 
gerestaureerd worden. Maartensdijker 
René Mijnders ontvangt de Medaille 

van Verdienste van de gemeente De 
Bilt. Hij was trainer van de Vrouwen-
Acht die bij de Olym pische S pelen 
zilver behaalde. Buitenplaats Rusten-
hoven in Maartensdijk bestaat 250 
jaar. Ruud Woutersen uit Hollandsche 
Rading wordt professor en draagt het 
fractievoorzitterschap van D66 over 
aan Anneke van Heertum. Burge-
meester Arjen Gerritsen plant samen 
met zijn collega Andrej Bananszyns ki 
een boom in Miescisko. In Maar-
tensdijk wordt een luchtballon gesto-
len. Bij S tal Arends zijn blijkens een 
Nootje bergen paardenmest gratis af 
te halen.

Oktober
Hugo Mutsaers uit Hollandsche 
Rading wordt gemeenteraadslid voor 
GroenL inks& PvdA. Het onderzoeks-
rapport over de gang van zaken rond 
de sloop van de bunker op L arenstein 
brengt de gemeente weer landelijk in 
het nieuws. De Rekenkamercommis-
sie presenteert het onderzoek naar 
inhuur derden. De directeuren van 

de Biltse Muziekschool en De Werk-
schuit lichten hun plannen om te fuse-
ren toe. Marcella van E sterik wordt 
griffier in Wijk bij Duurstede. Jan 
S chuurman uit Westbroek neemt na 
38 jaar afscheid als brandweerman. 
Het is herfst. Annemieke van Z anten 
fotografeert een najaarsvlinder op een 
herfstaster. T hirza en Anna deden 
mee aan een knutselwedstrijd van de 

Rabobank en winnen een prijs. In de 
Nootjes wordt voor vijftig euro een 
Disney  meisjesscooter aangeboden. 
E lektrisch en paars roze.

November
S VM wint eindelijk, maar staat een 
week later weer met beide benen op 
de grond. S ojater bestaat vijfentwintig 
jaar en viert dat met een Grand C afé. 
De Vierstee bestaat dertig jaar. Het 
U trechtse S tatenjacht met de U trecht-
se C ommissaris van de Koningin Roel 

Robbertsen komt naar Rotterdam om 
het scheepsjournaal van De Delft aan 
burgemeester Ivo Opstelten te over-
handigen. Anne Doedens ontdekte 
het manuscript in 1989. Gemeente-
ambtenaren zijn actief in de vrijwil-
ligersweek. S interklaas is weer in het 
land en komt aan in alle dorpen. In 
De Vierstee vindt voor de vierentwin-
tigste keer de Muziekmarathon Maar-
tensdijk plaats. Het bestuur van de 
Oranjevereniging Maartensdijk stopt 
ermee. Weer wordt in de Nootjes een 

Disney scooter aangeboden. Nu een 
die met een accu 4 km/uur rijdt.

December
S taatsbosbeheer gaat fort Ruigenhoek 
beter zichtbaar maken. De Vierstee is 
na dertig jaar ook op zondag open. De 
gemeente gaat met de bevolking een 
visie voor het jaar 2030 ontwikkelen. 
Hella van S chaik en burgemeester 
Arjen Gerritsen zwaaien vrijwilligers 
lof toe op de jaarlijkse vrijwilligers-
avond in Dijckstate. Alle deelnemers 

aan de Broemcursus krijgen een cer-
tificaat. De eerste contracten voor 
Bedrijvenpark L arenstein worden 
getekend. Vijf brandweermannen krij-
gen een Koninklijke Onderscheiding. 
Op het Maertensplein is een extra 
koopavond met S terk S pul, glühw ein 
en erwtensoep. De Wilde Metaal 
koopt een kavel op L arenstein. De 
Hessenweg in de Bilt krijgt een derde 
ster. In de Nootjes staat voor tien euro 
een hometrainer te koop. Goed om af 
te vallen na de feestdagen. 
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advertentie

Drie geslaagden in é é n gez in, dus  drie vlaggen ui t.

E en M idz om ernac ht sdroom , de ont-
m oeting tu ssen gelief den door de 
m uu r.

G een tek st bij  nodig.

J asper en E lise bij  hun z onnebloem .

R us tenhov en op 12 septem ber 2 008.

Z ij  allen z orgen voor een plez ierig en veilig w ink elgebied.

A nne Doedens verw elk om t bur gem eester I vo O pstelten.

E en naj aarsvlinder op een he rf stas-
ter.



Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 8 januari 2009

Wij nodigen alle inwoners en besturen van verenigingen, instellingen en stichtingen uit om samen 
met het gemeentebestuur nieuwjaarswensen uit te wisselen op donderdag 8 januari 2009. 

Het doet ons genoegen dat de Persmuskieten tijdens onze receptie op hun eigen wijze kort terug blikken 
op het afgelopen jaar. Op de piano verzorgt Maarten Wiegant weer de muzikale omlijsting.

De receptie vindt plaats
in de Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven

van 19.30 – 21.00 uur

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling.

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,
 de secretaris de burgemeester,
 R.A.K. Huijbregts A.J. Gerritsen

De jaarwisseling: Houd het gezellig en veilig! 
De jaarwisseling is weer in aantocht! Om de feestelijkheden rond Oud en Nieuw zo probleemloos mogelijk te laten verlopen 

geldt een aantal regels. Tijdens de jaarwisseling houdt de politie extra toezicht en maakt de gemeente De Bilt
gebruik van het  “Supersnelrecht”. 

Aanpakken vandalisme
De politie werkt nauw samen met de 
gemeente, de brandweer en het Openbaar 
Ministerie om Oud en Nieuw feestelijk en 
veilig te laten verlopen. Alle ‘Hotspots’ 
voor vandalisme zijn in kaart gebracht en 
worden extra gecontroleerd. Ook heeft een 
aantal locaties gedurende de hele jaarwisse-
ling vaste politiebemanning. Agressie tegen 
hulpverleners is uit den boze. Voor wie zich 
misdraagt tijdens de jaarwisseling maken 
wij gebruik van het Supersnelrecht. Dit 
betekent dat mensen die tijdens de jaarwis-
seling een strafbaar feit plegen, al op 2 janu-
ari voor de rechtbank verschijnen. 

Houd de jaarwisseling dus gezellig én veilig! 

Kopen en afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag in 2008 alleen worden 
gekocht op maandag 29 december, dinsdag 
30 december en woensdag 31 december 
door personen van 16 jaar en ouder. Afste-
ken is alleen toegestaan op 31 december 
tussen 10.00 uur en 02.00 uur (nieuwjaars-
nacht).  Afsteken van vuurwerk buiten deze 

tijden is dus strafbaar! 

Kopen en afsteken  van vuurwerk
Vuurwerk mag in 2008 alleen worden 
gekocht op maandag 29 december, dinsdag 
30 december en woensdag 31 december 
door personen van 16 jaar en ouder. Afste-
ken is alleen toegestaan op 31 december 
tussen 10.00 uur en 02.00 uur (nieuwjaars-
nacht).  Afsteken van vuurwerk buiten deze 
tijden is dus strafbaar! 
Verkoopadressen met een verkoopvergun-
ning

De gemeente De Bilt heeft aan de onder-
staande verkoopadressen een verkoop-
vergunning verleend:
•  Bilthoven, Van den Akker BV, Oude 

Brandenburgerweg 45-47
•  De Bilt, Deco Home Jochem, Hessenweg 

154
•  De Bilt, EuropaTuin, Universiteitsweg 2
•  Groenekan, Fa. van der Neut & Zn, Groe-

nekanseweg 5/13
•  Hollandsche Rading, GroenRijk, Tolak-

kerweg 138.

Vreugdevuren niet toegestaan! 
In de gemeente De Bilt en omstreken is het 
aansteken van vreugdevuren niet toegestaan 
en dus strafbaar.

Opruimen vuurwerk
Een groot deel van de ongelukken rondom 
de jaarwisseling vindt plaats op Nieuw-
jaarsdag. Kinderen gaan regelmatig aan de 
haal met vuurwerk dat niet is afgegaan en 
kunnen zich hieraan ernstig verwonden. 
Ga daarom opgeruimd het nieuwe jaar in 
en begin al na het afsteken van het vuur-
werk met opruimen. U kunt vuurwerkres-
ten aanbieden bij het restafval in de grijze 
container. Vuurwerk dat niet is afgegaan 
kunt u nat aanbieden op de milieustraat. De 
gemeente zal ook haar steentje bijdragen 
aan de opruimwerkzaamheden door vanaf 5 
januari extra te vegen. 

Belangrijke Telefoonnummers
1-1-2, als elke seconde telt
0900 - 8844, geen spoed, wel politie

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie 
opgenomen, waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. Volledige vermelding van de bekendmakingen voor 
de kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.
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Vershof, Den Dolder, Hilvertshof en Gijsbrecht v. Amstel in Hilversum

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

Oud & Nieuw
Oliebollen

10 voor € 6,50

Beignet
€ 1,45

Appelflap
€ 1,20

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

training
STRESSREDUCTIE 

in Carpe Diem, Soestdijkseweg Zuid te Bilthoven
door ervaren therapeute 6 zaterdagochtenden 

vanaf 10 jan. '09
info/opgave Loes Geerlings tel. 06 51083080



I nzameling kerst-
bomen 2009

Op 8 en 9 januari halen wij de kerstbomen in de 
gemeente De Bilt op. U  kunt uw boom dus op 8 januari 
buiten leggen. Indien de boom die dag niet is opge-
haald, kunt u hem buiten laten liggen. Op 9 januari 
worden de resterende bomen opgehaald. Jongeren tot 
en met 15 jaar kunnen een leuke prijs verdienen met het 
inzamelen van bomen:

Win €150,00 met het ophalen van kerstbomen! 
Op 7 januari  kunnen jongeren tot en met 15 jaar op 
diverse plaatsen in de gemeente kerstbomen inleveren 
waarmee loten te verdienen zijn. Ook is het mogelijk 
om minimaal 20 verzamelde kerstbomen op één huis-
adres op te laten halen, waarvoor ook loten worden 
verstrekt;  dit kan al vanaf maandag 5 januari tot en met 
woensdag 7 januari. Wil je 20 bomen of meer laten 
ophalen?  Bel dan met 030 228 96 47 om hiervoor een 
afspraak te maken! 

Op woensdag 14 januari worden op deze pagina de 
winnaars bekend gemaakt. De winnaars kunnen daarna 
hun prijs tegen inlevering van het winnende lot ophalen 
bij het informatiecentrum (receptie) van het gemeente-
huis.

Hier volgen de spelregels: 
Voor iedere kerstboom die je brengt krijg je een lot, dus 
hoe meer kerstbomen des te groter is de kans op een 
prijs. E r worden 10 loten getrokken met de opeenvol-
gende prijzen:  

1e prijs:    € 150,- 6e prijs € 60,-
2e prijs  € 100,- 7e prijs  € 50,-
3e prijs   € 90,- 8e prijs € 40,-
4e prijs  € 80,- 9e prijs € 30,-
5e prijs  € 70,- 10e prijs € 25,-
 

De kerstbomen kun je op woensdag 7 januari tussen 
12.30 – 15.30 uur brengen op een van de onder-
staande locaties:

•  Westbroek: Holsblokkenweg op grasveld bij speel-
plek;  

• Groenekan: Versteeglaan bij speelplaats;
•  Hollandsche Rading: parkeerplaats bij de tennisba-

nen aan de C harles Weddepohllaan;
•  Maartensdijk: parkeerplaats SVM aan de Dieren-

riem;
•  De Bilt: parkeerplaats H.F. Witte centrum aan het 

Henri Dunantplein;
•  Bilthoven: parkeerplaats flat Kruisbeklaan tegenover 

de Kwinkelier, op parkeerplaatsen aan de achterzijde 
bij Klaver 2 – 20 in De Leijen, en bij de parkeerplaats 
op de Planetenbaan bij het winkelcentrum 
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Algemene P laatselijke Verorde-
ning en Drank &  Horecawet

Aanvraag terrasvergunning

Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat:

•  De heer M. Payadar een aan-
vraag terrasvergunning heeft 
ingediend voor Cafetaria de 
Rooy

Bovengenoemde aanvragen liggen 
gedurende vier weken  ter inzage 

in de kamer van de unit Bijzondere 
wetten op het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilt-
hoven. 

Gedurende deze termijn kan een 
ieder een zienswijze indienen bij 
het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.

Belastingverordeningen

De volgende verordeningen zijn 
door de gemeenteraad in de open-
bare vergadering van 18 decem-
ber 2008 vastgesteld:

•  Verordening hondenbelasting 
2009;

•  Legesverordening 2009 en bijbe-
horende tarieventabel 2009;

•  Verordening lijkbezorgingsrech-
ten 2009 en bijbehorende tarie-
ventabel 2009;

•  Marktgeldverordening De Bilt 

2009;
•  Verordening onroerendezaakbe-

lastingen 2009;
•  Precarioverordening 2009 en bij-

behorende tarieventabel 2009;
•  Verordening reinigingsheffingen 

2009;
•  Retributieverordening 2009 en 

bijbehorende tarieventabel 2009;
• Verordening rioolrecht 2009.

De datum van ingang van alle hef-
fingen is 1 januari 2009.

Bekendmaking van de verorde-
ningen heeft op 19 december 2008 
plaatsgevonden door opneming 
in het “R egister belastingveror-
deningen van de gemeente De 
Bilt" . Dit register ligt ter inzage 
in het gemeentehuis bij het infor-
matiecentrum. Hier kunt u de 
verordeningen ook inzien. Voor 
nadere informatie kunt u bij de 
unit Belastingen terecht.

T egen betaling van een legesbedrag 
kan een afschrift van de stukken 
worden verkregen.

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 U trecht, T  0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De Bilt:
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartens-

dijk
•  Maartensdijk: Opnieuw bestraten gedeelte voetpad Dorpsweg (deel 

van nr. 38 t/m 88) tot half januari 2009.

Openbare Veiligheid Concernstaf

Kerstvakantie Wijkservicecentra MENS
De Wijkservicecentra MENS in De Bilt West en Maartensdijk zijn vanaf 20 
december tot en met 4 januari gesloten. Op maandag 5 januari 2009 kunt 
u weer bij ons terecht voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn en 
zorg in de Gemeente De Bilt. 

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.

G ewijzigde openingstijden i.v.m.
de feestdagen:

G ladheidbestrijding in onze gemeente
Het beleid van gemeente De Bilt bij gladheid geeft prioriteit aan door-
gaande wegen, fietspaden en busroutes. Alleen wanneer naar verwachting 
(na overleg met het weer- en verkeersbureau) de gladheidperiode langer 
dan 3 à  4 dagen gaat duren, dan pas wordt ook op de binnenwegen de glad-
heid bestreden. Bij bushaltes en op oversteekplaatsen voor voetgangers 
die doorgaande routes kruisen, wordt gladheid (alleen overdag) handmatig 
bestreden.

Melding
Om gladheid te kunnen voorspellen of vast te stellen, beschikt de gemeente 
over een gladheidmeldsys teem, dat dag en nacht in de gaten wordt gehou-
den door een weer- en verkeersbureau. In eerste instantie meldt een weer- 
en verkeersbureau één uur voor de te verwachten gladheid via een oproep-
sy steem de dienstdoende strooiploeg en roept de gladheidscoör dinator op. 
Meldingen door politie en weggebruikers zijn ook mogelijk (030) 228 96 
47, of het algemene piketnummer 06 55 87 67 75.

Zout
Op de gemeentewerf is altijd een voorraad van minimaal 150 ton zout 
aanwezig. Dit is de hoeveelheid die nodig is om bij extreme gladheid 3 
dagen te kunnen strooien voordat er weer zout aangevoerd moet worden. 
Inwoners van gemeente De Bilt kunnen op de gemeentewerf zout halen om 
gladheid bij de eigen woning te bestrijden. 

Wilt u meer weten over gladheidbestrijding in De Bilt? Kijk dan op
www.debilt.nl.

G emeentehuis Bilthoven
Het gemeentehuis, Soestdijkseweg 
Zuid 173 in Bilthoven is gesloten 
op:  
 -  Donderdag 1 januari 2009 

(nieuwjaarsdag)
 -  Vrijdag 2 januari 2009 (collec-

tieve vrije dag)

Op woensdag 31 december 2008 is 
het gemeentehuis vanaf 15.00 uur 
gesloten.

Servicepunt Maartensdijk
Het servicepunt van de gemeente, 
Tolakkerweg 219 in Maartensdijk is 
gesloten op:  
- Donderdag 1 januari 2009

Milieustraat
De milieustraat is gesloten op:   
 - Donderdag 1 januari 2009 
 - Vrijdag 2 januari 2009
 - Zaterdag 3 januari 2009 

Op woensdag 31 december 2008 
is de milieustraat vanaf 15.00 uur 
gesloten.

Bestuur, directie en medewerkers van de 
Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn 

Heuvelrug wensen alle inwoners een 
voorspoedig 2009!
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F .A. HOOGVE L D vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. T el. 0346-
281558

Gratis af te halen! 
PAARDE NME S T , iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. S tal Arends, 
E ikensteeg 11a, Maartensdijk. 
T el 06-54753516

Merk T apijt en Viny l met kortin-
gen tot 70 %  .T el 06 30186342 
of kijk op www.mevoshop.nl

 De Vierklank 10 31 december 2008

NORE N met harde schoen, 
mt. 38. € 40,-. IJshockey  mt. 
39 en 43, kunstschaatsen mt. 
40. € 25,-. per stuk. T el. 0346-
282516

Diverse naamloze noren, hoc-
key - en kunstrijschaatsen. € 5,-. 
per paar. Diverse Viking schaat-
sen met lage en hoge pot. € 25,-.  
T el. 0346-211930

Damesfietsen met handremmen 
en versnelling. € 50,-. Rollators. 
€4 0,-. Diverse soorten douche 
stoelen. € 50,-. Po-stoel. € 50,-. 
Opklapbare toiletsteunen. € 15,-
. Per stuk. T el. 0346-211930

Handgrepen vanaf € 50,-. 
T oiletverhoger met opklap-
bare armsteunen. € 50,-. 
T oiletverhoger met wc-deksel. 
T el. 0346-211930

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje

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

Te koop gevraagd

Diversen 

FI E TS SE R VI CE  CE NTR UM MAAR TE N V. DI J K
G R UTTOLAAN 18 Tel.0346-212267
G eopend: 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 
NIE U WE - en gebruikte fietsen.

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock R ose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

Smit Technische I nstallatie Hollandsche R ading. E lektronische 
inbraakbeveiliging ing. huisautomatisering. L edverlichting v. 
huis en tuin. E lektro, data. Bel 06-50555387

Schoonmaakbedrijf van Vulpen facilitair
www.van-vulpen-facilitair.nl
T el. 035-5827277 b.g.g 06-54635503

Adverteren 
in De 

Vierklank!

I ets voor u?
Bel dan 

0346 21 19 92

Sojosagenda
Wil je data weten van activiteiten van S ojos, of bij-
voorbeeld foto’s bekijken, dan kun je de S ojos web-
site bezoeken. De website van S ojos is te vinden op 
www.freewebs.com/sojos1
 
Kerstvakantie
In de kerstvakantie is er in S ojos geen inloop i.v.m. 
de feestdagen en het voorbereiden en opruimen van 
het Oud- en nieuwfeest. Hierna de data waarop de 
verschillende activiteiten weer van start gaan in 2009. 
De inloop begint weer op donderdag 8 januari.
Spelletjesmiddag Sojos
Op de woensdag 14 januari 2009 zijn alle basis-
schoolkinderen vanaf 6 jaar weer welkom op de twee-
wekelijkse spelletjes- en knutselmiddag van S ojos. 
E r wordt uiteraard weer een superleuk programma 
aangeboden door Hassan en zijn enthousiaste vrijwil-
ligers. Deelname aan de middag van 14.00 tot 16.00 
uur is gratis. 
Kids Only Disco 
Ook in 2009 zijn er weer Kids Only Discoavonden 
in S ojos. De eerstvolgende datum wordt in de eerste 
week van 2009 bekend gemaakt. Dit zal naar alle 
waarschijnlijkheid 23 januari of 6 februari a.s. wor-
den. 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. 
Oud- en Nieuwfeest
E n natuurlijk is er ook dit jaar weer het traditionele 
Oud- en Nieuwfeest voor jong en oud Maartensdij-
kers in S ojos. Vanaf 1.00 uur (oudejaarsnacht) gaat 
het dak er weer af. De entree bedraagt 7 euro. De 
avond gaat door tot 5.30 uur.

Nieuwjaars-
concert

Z ondag 4 januari a.s. is er in C ultureel &  Vergader 
C entrum HF  Witte traditiegetrouw het Nieuwjaars-
concert, gegeven door het Groot Harmonieorkest 
van de Koninklijke Biltse Harmonie. 
E r staan bekende werken, die type rend zijn voor 
een nieuwjaarsconcert, op het programma zoals van 
Johan S trauss de Russische Mars, An der S chöne n 
Blauen Donau en een Grande Wals. De F lorenti-
nermars, De Ouverture voor Harmoniemusik van 
Mendelsohn, het bekende Adios Nonino en andere 
bekende composities staan ook op het programma.

De toegangsprijs is 6,50 euro ( C JP/65+  4,50 euro). 
Kaarten zijn vanaf maandag 29 december verkrijg-
baar bij het HF  Witte C entrum, Henri Dunantplein 
4 te De Bilt (tel. 030-2203954) en voor aanvang aan 
de zaal. Het concert begint om 12.00 uur. 

Cultuurhistorische 
excursie Landgoed 

Beerschoten
Z ondag 4 januari a.s. organiseert Het U trechts 
L andschap een natuur- en cultuurhistorische excur-
sie over L andgoed Beerschoten, De Holle Bilt 6 in 
De Bilt. Het startpunt van de excursie is om 14.00 
uur bij het Bezoekerspaviljoen op het landgoed. 
Deelname is gratis. 

T ijdens deze wandeling van ca. anderhalf uur ver-
telt de gids over de rijke historie van dit landgoed. 
Aan de vroegere eigenaren van dit gebied wordt 
aandacht besteed, alsmede aan de verschillende in- 
en uitheemse planten en bomen, die op dit landgoed 
voorkomen. Ook aan de overlevingsstrategieë n van 
plant en dier in de winterperiode wordt aandacht 
besteed. T enslotte wijst de gids u op de kenmerken 
van de gehanteerde landschapsstijlen. De opeenvol-
gende landschapsarchitecten hebben daarmee hun 
stempel op dit gebied gedrukt.

S tichting Het U trechts L andschap beschermt 
natuur én cultureel erfgoed in de provincie U trecht. 
Momenteel beheert zij ruim 4.500 hectare natuurge-
bied met daarop historische kastelen, landgoederen 
en molens. Deze excursie is uitermate geschikt om 
meer te weten te komen over cultuur en natuur 
in onze provincie. Voor meer informatie over de 
activiteiten van Het U trechts L andschap:  www.
utrechtslandschap.nl.

Bestel nu de ingebonden 

14e jaargang 

van De Vierklank
Net als vorig jaar is de complete jaargang van De Vierklank te 

bestellen. Alle Vierklanken die in 2008 verschenen worden 
op fraaie wijze gebundeld in een hard omslag. Het aantal 

exemplaren dat gemaakt kan worden is beperkt en uitsluitend 
verkrijgbaar op inschrijving. E ind januari worden alle boeken gemaakt.  

Dus wees er snel bij, want eerlijk is eerlijk, wie het eerst komt.

Ja, ik wil graag de complete ingebonden jaargang van De Vierklank 2008 
bestellen:

Aantal:   .............................................................................................................

Naam:   ..............................................................................................................

Adres:   ..............................................................................................................

Woonplaats:   .....................................................................................................

T elefoonnummer:   ............................................................................................

De kosten bedragen € 42,50 per exemplaar, deze voldoe ik contant bij het 
afhalen van het boek.

Knip deze bon uit en stuur hem naar De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461, 
3737 BE  Groenekan, of lever hem in op één van de bekende inleveradressen.

✄ 

Op zondag 4 januari 2009 organiseert IVN- De 
Bilt, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie 
een wandeling door het bos van E yc kenstein op de 
grens van Bilthoven en
Maartensdijk. Niet alleen halen de deelnemers een 
frisse neus;  er wordt ook gekeken hoe planten en 
dieren zich tegen de winter beschermen en er wordt 
op dier- en andere sporen gelet.
De wandeling start om 14.00 uur bij de parkeer-
plaats achter Restaurant De Mauritshoeve, Maar-
tensdijkseweg 9 te Maartensdijk.De wandeling 
duurt ca. 2 uur en staat onder leiding van natuurgid-
sen. Inlichtingen tel. 030 2283286 (Marijke S chets) 
of 0346 281384 (E nrico van Barneveld).

Ju bileum en Nieuwjaar
Afgelopen november was het 40 jaar geleden dat 
IVN De Bilt werd opgericht. Alweer 40 jaar zetten 
de vrijwilligers van deze vereniging zich in voor 
natuur en milieu in en om De Bilt. Op maandag 12 
januari wordt alsnog stilgestaan bij dit heugelijke 
feit tijdens de jubileum- en nieuwjaarsreceptie. 
E en goede gelegenheid om eens terug te blikken en 
herinneringen op te halen, maar ook om toekomst-
gericht vooruit te blikken.
L eden, oud-leden, donateurs en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom vanaf 20.00
uur in de Biltse vestiging van S WO De Z es Kernen 
De Bilt aan de Jasmijnstraat 6 in De Bilt.

Winterwandeling en 
receptie I VN De Bilt
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T ot de meest gebruikelijke rituelen 
van de jaarwisseling behoort het stu-
ren van een kaartje. Ondanks het 
intensief gebruik van de computer 
blijkt de traditie om een schriftelijke 
boodschap te sturen, nog uiterst hard-
nekkig. Ik kan dat alleen maar toe-
juichen. Dat komt in de eerste plaats, 
omdat ik niet verzot ben op elektro-
nische snelweg. Niet geheel toevallig 
was ik ook de eerste op de redactie 
die ooit struikelde over de snoeren 
die rond mijn bureau lagen. Met als 
gevolg dat de computer met toetsen-
bord met een daverende klap op de 
grond belandde. Vanaf dat moment 
had ik een haat-liefde-verhouding 
met dat gebruiksvoorwerp.

Maar rond de jaarwisseling kan ik 
me weer ouderwets uitleven. Onge-
veer 120 kaarten heb ik samen met 
mijn vriendin verstuurd. E en goede 
gelegenheid om weer eens in het 
namenlijstje te kijken en herinnerin-
gen op te roepen aan goede bekenden 
van vroeger, ook al heb je de meeste 
dierbaren min of meer uit het oog 
verloren. Maar aan het einde van het 
jaar kun je dat een beetje goedmaken 
met een mooie wens of zelfs een paar 

toepasselijke regels.
T ot de vaste adressen behoort bij-
voorbeeld de voormalige F C  U trecht-
trainer Ab F afie en zijn vrouw Wil. 
Mooie tijden hebben we met hen 
meegemaakt. Ab als succesvolle 
coach op de bank (drie maanden op 
rij ongeslagen, kom daar tegenwoor-
dig nog eens om) en zijn vrouw vlak 
voor ons bij de perstribune. Z e zat 
altijd (uit bijgeloof) op dezelfde plek 
terwijl haar man zijn auto steevast 
op dezelfde parkeerplaats neerzette. 
Allemaal rituelen die hoorden bij het 
behalen van een goed resultaat.

Winterkoninkje
Het lukt niet altijd om een vroegere 
bekende via een kaartje te bereiken. 
C o Adriaanse bijvoorbeeld die tegen-
woordig in Oostenrijk victorie kraait 
bij de club Red Bull S alzburg wordt 
per e-mail bediend. De vroegere spe-
ler van F C  U trecht ondertitelde zijn 
Kerstwens dit keer met als afzender:  
‘Winterkoning van Oostenrijk’. Dit 
omdat zijn club momenteel bovenaan 
staat halverwege de competitie. Als 
vast ritueel vraag ik C o altijd ieder 
jaar wanneer hij terugkeert als trainer 
in Galgenwaard maar een concreet 

jawoord is ook nu weer niet binnen-
gekomen.

G edoe
Natuurlijk ligt de doelgroep van mijn 
nieuwjaarswensen niet meer hoofdza-
kelijk in de sportwereld, nu ik me al 
enkele jaren geleden heb teruggetrok-
ken uit de woelige wereld van Gal-
genwaard. Al het gedoe rond Willem 
van Hanegem neem ik voor kennisge-
ving aan en ik lig er zeker niet wak-
ker van. Mijn zorg gaat veel eerder 
uit naar dierbare familieleden en het 
feit dat links en rechts de gezondheid 
zo langzamerhand te wensen over-
laat. Ik stuur hen een kaartje met de 
gebruikelijke tekst ‘een gezond 2009’ 
maar dit keer heeft dit ritueel veel 
meer betekenis dan vroeger. Ook de 
lezers van mijn column wens ik dat 
laatste van harte toe. Want in de waan 
van de dag waarin we tegenwoordig 
leven, is een goede gezondheid nog 
altijd het meest wezenlijke wat we 
elkaar kunnen en mogen toewensen. 
Waarvan acte.

H ans van E c ht elt

R ituelen

Dinsdagavond 23 dec em ber w aren de w ink els op he t M aertensplein alle-
m aal geopend. E r w erd van dez e ex tra m ogelij k he id om  k erstink open te 
doen, onder he t genot van een glas glühw ein, een k op erw tensoep en de 
m u z ik ale aanw ez ighe id van St erk  Spul  ( f oto)  goed gebrui k  gem aak t [ M D] .

Dat wil ik ‘ effe’  kwijt…
Aan het eind van het jaar willen wij alle mensen bedanken, die meehielpen 
om de actie voor de 6-jarige Patryk uit Miescisko in Polen tot een succes 
te maken. 
Begin dit jaar ontvingen wij een verzoek om financië le hulp voor ons 
gastgezin uit Polen. De hulp was nodig voor Patryk, die al vanaf zijn 18de 
levensmaand lijdt aan vroegkinderlijk autisme. E en vroegtijdige aanvang 
van de behandeling was van belang om de meeste ontwikkelingsachter-
stand weg te nemen en hem een goede kans te geven op een normale ont-
wikkeling in de toekomst.

De behandelingen zijn erg duur en worden in Polen niet vergoed door de 
zorgverzekering.
In mei jl. bezocht ik (L ies) de familie in Miescisko, en kon ik met eigen 
ogen zien hoe Patryk al was vooruit gegaan. Hij had inmiddels een aantal 
behandelingen gehad. Ik sprak ook met een onderwijzeres van Patryk die 
dit bevestigde. De familie was erg dankbaar en onder de indruk van de hulp 
die zij van ons ontving.

Via familie, vrienden en een groot aantal mensen uit Maartensdijk, Biltho-
ven en Groenekan bracht de actie voor Patryk 1335,00 E uro op. Dank lieve 
mensen namens Patryk en zijn familie.

L oui s Voorn en L ies Voorn-  van E sterik , M aartensdij k

Voor iedereen die haar of zijn goede 
voornemens waar wil maken slaan 
Badminton vereniging BC  Reflex 
en T afeltennis vereniging MT T V de 
handen ineen. Z ij organiseren geza-
menlijk gratis open sportavonden 
gedurende de gehele maand janu-
ari 2009 op de maandagavonden in 
De Vierstee. E r is gelegenheid om 
vanaf 19.15 tot 23.00 uur te sporten. 
Hoe lang je speelt en wat bepaal je 
natuurlijk zelf. 

Op deze avonden zijn ervaren trai-
ners aanwezig om de beginselen 
van de sporten uit te leggen. Het 
enige wat je mee hoeft te nemen is 
sportkleding en daaraan aangepast 
schoeisel en je bent verzekerd van 
een heerlijke, gezellige en sportieve 
avond. Badminton wordt gespeeld in 
de kleine sportzaal, langs de biblio-

theek, en tafeltennis in de (grote) 
sporthal. Wil je meer weten, kijk 
dan op www.badmintonmaartens-

dijk.nl of bel met F rans de Wit 
0346 214040 of S tefan Nahuijsen 
06 13041042.

W im  van E k  en L y da van de B u nt z ij n resp. voorz itter van taf eltennisvereni-
ging M T T V en badm intonc lub R ef lex . B eide verenigingen organiseren gez a-
m enlij k e open sportavonden in j anuar i 2009.

Het Woord &  Daad-comité S oest e.o. (waaronder Maartensdijk) organiseert 
op vrijdag 2 januari 2009 een verrassende winterwandeling in de bossen 
van L age Vuursche.

De ontvangst is om 15.45 uur op het recreatieterrein ‘de kuil van Draken-
steijn’ in L age Vuursche. (het recreatiegebied is gelegen nabij de Hoge 
Vuurscheweg ‘naast’ kasteel Drakensteijn). Om 16.00 uur start de wande-
ling door de bossen. Onderweg zijn er een aantal verrassende elementen 
aan de wandeling toegevoegd, zodat ook deze keer de wandeling weer een 
onvergetelijke ervaring wordt.

T erwijl de volwassenen en de kinderen die meewandelen hun wandeltocht 
maken, is er voor de jongste kinderen vanaf 4 jaar een mooi verhaal en doen 
zij een spannend bosspel. Na afloop van deze activiteiten wordt een kop 
erwtensoep aangeboden. Voor de kinderen zijn er pannenkoeken. Men kan 
zich warmen bij de vuurkorven. 

De kosten voor deze wandeling zijn 7,50 euro per persoon, 5 euro per kind 
en maximaal 25 euro voor een gezin. Aanmelden is gewenst. Dit kan tele-
fonisch op 035 6468266 (C arina Westeneng), op 035 6021268 (Atie Weste-
neng) of per email:  marijkedejongste@ kliksafe.nl. De opbrengst is bestemd 
voor de bouw van drie waterdammen in Burkino F aso. De E U  financiert de 
bouw van twee waterdammen. Regionale Woord en Daadcomités willen de 
bouw van de overige drie dammen bekostigen.

Verrassende Winterwandeling
Lage Vuursche

Naar aanleiding van de asbest-
vondst in basisschool De Rietakker 
te De Bilt, zijn door de gemeen-
teraad schriftelijke vragen gesteld 
aan het C ollege van Burgemeester 
&  Wethouders. In antwoord daarop 
bericht het C ollege 25 november 
2008 de raad te zullen informeren 
over de uitkomst van het gehouden 
onderzoek naar de aanwezigheid 
van asbest in de elf basisscholen, 
waar verbouwingswerkzaamheden 
ophanden zijn in verband met het 
aanbrengen van brandpreventieve 
voorzieningen. 

In de laatst verzonden ‘Medede-
lingen aan de Raad’ verstrekt het 
C ollege de volgende informatie:  
‘Behalve in basisschool De Riertak-
ker, vond het onderzoek plaats in de 
gebouwen van de Van Dijckschool, 
de Werkplaats Kindergemeenschap, 
de Montessorischool, de Jan L ig-

thartschool, de L aurensschool, de 
Poolster en de T heresiaschool te 
Bilthoven, de Bosbergschool in 
Hollandsche Rading en het scho-
lencomplex van OBS  de Kievit en 
de Martin L uther Kingschool in 
Maartensdijk. 

Maatregelen
Voor zover asbest is aangetroffen, 
zijn afspraken gemaakt over de te 
nemen maatregelen. Daarbij was 
uitgangspunt dat het asbest zoveel 
mogelijk wordt verwijderd, uitge-
zonderd de gebouwen die binnen 
afzienbare termijn aan de onderwijs-
bestemming worden onttrokken, 
voor zover die uitzondering uit een 
oogpunt van de volksgezondheid 
verantwoord is.

Het onderzoeksresultaat en de per 
locatie te treffen maatregelen ligt op 
de gebruikelijke wijze ter inzage.

Afgerond
In de Martin L uther Kingschool is 
er asbest aangetroffen in de ruimte 
waar de verwarmingsketels van de 
beide scholen van het scholencom-
plex staan. Deze ruimte heeft geen 
open verbinding met de scholen. E r 
is er in de school, uit zorgvuldigheid 
een luchtonderzoek geweest. E r zijn 
filters geplaatst en er zijn stofmon-
sters genomen, waarbij iedereen blij 
was dat bleek dat de lucht op school 
helemaal schoon was en is.

Intussen zijn de werkzaamheden in 
De Rietakker, de Jan L igthartschool 
en het scholencomplex van de Kie-
vit en Martin L uther Kingschool 
afgerond. De werkzaamheden in 
de overige scholen zijn gepland in 
de aanstaande voorjaarsvakantie en 
worden thans aanbesteed.

Asbestonderzoek bij basisscholen

Badminton en tafeltennis slaan
handen ineen



Voor het volgen van deze cursus is 
geen voorkennis of computer ervaring 
vereist. De vraag die centraal staat:  
Wat is een computer en hoe werkt 
deze?  U  leert een aantal begrippen 
kennen en het toetsenbord en muis 
gebruiken. Ook leert u hoe u een pro-
gramma moet openen en sluiten. Voor 
deze cursus wordt gebruikt gemaakt 
van computers met Windows X P, 

maar er wordt ook aandacht besteed 
aan Windows Vista. S tart van deze 
cursus is op dinsdag 6 januari en don-
derdag 8 januari en de cursus bestaat 
uit 3 lessen. De kosten bedragen 30 
euro. T ijd:  van 14.00 tot 16.15 uur in 
het computercentrum van de Maar-
tensdijkse vestiging van S WO De Z es 
Kernen De Bilt in Dijckstate aan het 
Maertensplein in Maartensdijk

E -mail en I nternet
In deze cursus leert u surfen op het 
internet en het ontvangen en ver-
zenden van e-mail. Het is een boei-
ende wereld van snelle communi-
catie en informatie. Moeilijk is het 
niet wanneer je eenmaal weet hoe 
het werkt. Voor deze cursus wordt 
gebruik gemaakt van computers met 
Windows X P. Voor het volgen van 
deze cursus is basiscomputerkennis 
vereist en enige vaardigheid in het 
bedienen van de PC  en met de muis. 
Deze cursus bestaat uit 4 lessen in 
het computercentrum van de Maar-
tensdijkse vestiging van S WO, start 
op woensdag 7 januari a.s. en duurt 
van 10.00 tot 12.15 uur. De kosten 
bedragen 40 euro.

L oes Geerlings werkt als haptonoom-
therapeut in Bilthoven. Z e is geboren 
en getogen in Rotterdam en kwam 
op vijfentwintigjarige leeftijd naar 
U trecht, waar ze nu nog woont. L oes 
begon in 1976 als fys iotherapeut. Z ij 
werkte toen veel met mensen met 
spanningsklachten, maar mocht er 
als fy siotherapeut minder mee. In 
1986 deed ze de basisopleiding aan 
de Academie voor Haptonomie. Dat 
beviel zo goed dat ze ook de vervolg-
opleiding deed. L oes deed daarna 
de opleiding tot haptotherapeut en 
rondde die in 1994 af. Na enige tijd 
liet ze de fys iotherapie helemaal los 
en ging zich alleen op de haptothera-
pie richten. ‘Ik heb altijd met mensen 
gewerkt door ze aan te raken. Als 
fys iotherapeut wat meer op het tech-
nische vlak en nu wat meer op het 
psyc hologische vlak.’ 

Wat is haptonomie
Haptonomie houdt zich bezig met de 
ontwikkeling van het gevoelsleven en 
met het contact tussen mensen. Hap-
sis is het Griekse woord voor gevoel, 
aanraking. In onze cultuur is het den-
ken erg voorop komen te staan. De 

haptonomie legt het accent weer terug 
bij het voelen. Van oorsprong is de 
mens namelijk een denkende voeler 
en geen voelende denker. De hapto-
nomie als wetenschap is ontwikkeld 
door de Nederlander F rans Veldman, 
die zijn carriè re evenals L oes Geer-
lings als fys iotherapeut begon. E en 
bekende haptonoom is T ed T roost, die 
de kant van de sporters is opgegaan 
en veel bekende voetballers heeft 
begeleid. Dat heeft beslist invloed 
op de bekendheid van de haptonomie 
gehad. 

Trainingen
Behalve individuele therapie doet 
L oes ook zwangerschapsbegelei-
ding met echtparen. Verder geeft zij 
verschillende trainingen. Z ij begon 
daarmee met een training over hech-
tingsproblemen met kinderen. Voor 
het bedrijfsleven gaf zij RS I trainin-
gen. De nieuwe training die op 10 
januari begint is een groepstraining 
stressreductie. ‘Dat is in deze vorm 
en op deze plek nieuw. Als het gaat 
lopen zou ik het een paar keer per jaar 
willen doen. De invalshoek van deze 
training is dat mensen op een ande-

re manier met stress leren omgaan. 
S tress hoort natuurlijk bij het leven, 
maar je kunt dat echt als een last 
ondergaan. Je kunt er echter ook op 
een actieve manier mee omgaan. Dat 
is eigenlijk wat we in de training aan 
mensen willen leren’, vertelt L oes 
Geerlings

Aanmelden
Voor de training stressreductie die 
op zaterdag 10 januari begint kunnen 
mensen zich nog aanmelden. De bij-
eenkomsten worden op zes zaterda-
gen van 10.30 tot 12.00 uur gehouden 
in het praktijkgebouw C arpe Diem, 
S oestdijkseweg Z uid 257, 3721 AE  
Bilthoven. De kosten bedragen 150 
euro voor de gehele training. De trai-
ning is gebaseerd op de fenomenen 
van de haptonomie, maar ook op de 
mindfulness, aandacht in het hier en 
nu.

Verdere informatie is te vinden op 
www.haptotherapiepraktijkloesgeer-
lings.nl. 
T elefoon 06 51 083 080, e-mail prak-
tijkloesgeerlings@ online.nl.
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Stress verminderen door training op
basis van haptonomie

door G uus  G eebel

Zaterdag 10 januari start haptonoomtherapeut Loes G eerlings een groepstraining stressreductie, gebaseerd 
op de principes uit de haptonomie. De training richt zich op mensen die een manier zoeken om beter met 

stress om te kunnen gaan. I n zes wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur worden oefeningen behandeld 
die volgens onderzoek tot vermindering van stress leiden. Aan de training nemen zes tot tien mensen deel.

H aptothe apeut  L oes G eerling start 10 j anuar i m et de training stressreduc tie.

Basisschoolleerlingen op 
snuffelstage 

Op uitnodiging van Bilthovense Bouwgroep De Jong hebben op 9 en 16 
december totaal 43 basisschool leerlingen van de Van E verdingenschool en 
de Jan L igthartschool in Bilthoven en De Bilt kennis gemaakt met verschil-
lende bouwwerkzaamheden. In een lege woning in het renovatieproject 
C entrum II hebben de kinderen een workshop gevolgd in metselen, tim-
meren, tegelen, dakpannen en rioleringsbuizen aanleggen. Op deze wijze 
wil het bouwbedrijf kinderen laten zien en ervaren wat er allemaal op een 
bouwplaats gebeurt en wat het resultaat is na de renovatie. 

Deze workshop is een onderdeel van een project dat bestaat uit totaal 3 
ontmoetingen. T ijdens de eerste ontmoeting, eind november jl., hebben de 
leerlingen middels een speurtocht de woningen in de oude situatie doorge-
lopen. De tweede ontmoeting was deze workshop en op 20 januari 2009 zal 
het project  tijdens een derde ontmoeting feestelijk worden afgerond. Dit 
maatschappelijke project wordt begeleid door S amen voor De Bilt. 

J aap St ek elenbur g ( B ilthov ens B ouw bedrij f  De J ong)  leert N assim  en I k ram  
panlatten slaan z odat de dak pannen goed blij ven liggen. ( F oto Sj oerd ten 
K ate)

De k erstm an langs de T olak k erw eg in H ollandsc he  R ading z w aait 2008 van 
har te u it. T ot volgend j aar beste Vierk lank lez ers!  E en veilige j aarw isseling 
toegew enst. ( A vZ )

Kennismaken met de Computer

Cafetaria de Gram
Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

20 jaar

Reccesie? Niet in Westbroek!

Eten met 4 personen 
voor nog geen € 2,- per persoon

Gezinszak normale friet 
+ 4 vleeskroketten of 4 frikandellen 

+ gratis beker saus voor slechts € 7,95

U vraagt niet of het kan, maar geniet ervan!!

Reisadvies aan huis!!
Een trip naar het reisbureau is niet meer nodig.
En dat voor dezelfde prijs!

Helen Brinkhuis tel. 06-52633573
mail: helenbrinkhuis@personaltouchtravel.nl

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Spaar nu voor een boodschappenpakket t.w.v. € 50,-

Zie onze
aanbiedingen

op pagina 6

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Za.
3-1

Do.
8-1

Woe.
7-1

Vrij.
9-1.

Nieuwe "à la carte" kaart

9,95

Oerhollandse Hazenpeper

of
Tompouce van zalm

met vismousse




