
12e jaargang nr. 22, maart  2014

St. Maertens Nieuws.

Van de voorzitter

Redactie St Maerten neemt per 1 januari 2015 afscheid

Verderop in de Nieuwsbrief leest u het bericht van de redactie van St 
Maerten dat zij hebben besloten per 1 januari 2015 te stoppen. Het 
bestuur kan alleen maar aangeven dat zij de mededeling van de 
redactie enerzijds ziet als een groot verlies voor de HVM, maar 
anderzijds volledig begrip heeft voor dit besluit te stoppen na een zo 
lange actieve rol. Op het moment van afscheid zal de redactie in deze 
samenstelling ruim tien jaar aan St Maerten inhoud en vorm hebben 
gegeven. In dit tijdsbestek is het tijdschrift zonder onderbreking elk half 
jaar uitgegeven, een enorme prestatie. Ons tijdschrift St Maerten is in 
deze periode, zowel inhoudelijk als wat betreft uiterlijk, met recht het 
visitekaartje van de HVM geworden. De bijdrage van  Anneke Meijer, 
Annemarie Laker en Koos Kolenbrander aan de HVM  kunnen we dan 
ook niet anders dan met de grootste bewondering en erkentelijkheid 
benoemen. Aan het bestuur de niet lichte taak  uit te kijken naar een 
nieuwe redactie. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact 
opnemen met de secretaris of een van de redactieleden.



Jaarvergadering

De jaarvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 29 april a.s. 20.00 uur
in de zaal bij de Ontmoetingskerk  Julianalaan 26 te Maartensdijk.
Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen van de notulen van de vorige jaarvergadering op 
23 april 2013 (deze liggen ter inzage vóór aanvang van de  
vergadering)
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014 van de            
penningmeester
6. Rondvraag
7. Sluiting

Na de pauze verzorgt Leendert Noordergraaf de lezing "Het oude 
Egypte in tijd en omgeving" en gaat in op het ontstaan en ontwikkeling 
van het land van de farao’s. De heer Noordergraaf is 22 jaar docent 
geschiedenis geweest en heeft Egyptologie aan de universiteit van 
Leiden gestudeerd. Hij deed onderzoek op Kreta naar de relatie van 
Egypte met de Minoërs.

Jaarverslag  van de secretaris over 2013

Het bestuur vergaderde 6 keer en tweemaal werd er met de 
verschillende werkgroepen en redactie gezamenlijk vergaderd. 
Eind 2013 was het ledental 340 leden, tegenvoer 336 leden eind 2012.

De volgende activiteiten vonden plaats:
In maart kwam de Nieuwsbrief nr. 20 uit met de agenda van de 
jaarvergadering en verslagen van de penningmeester en de secretaris. 
Op 9 april  verzorgde Han Baartmans een klank- en beeldpresentatie
over  historische  binnensteden  in  Nederland.  Op  23  april  werd  de
ledenavond  gehouden   waar  35  leden  de  presentielijst  getekend
hebben. Na het officiële gedeelte gaf de heer Wybe Zoutman een lezing
over de ‘Vrede van Utrecht’. Van maart t/m oktober was er in het kader
van  900  jaar  De  Bilt  samen  met  de  Historische  Kring  De  Bilt  een
reizende  tentoonstelling  door  de  Blitse  kernen  ingericht  over  het
ontstaan en de geschiedenis van Oostbroek tot Westbroek.
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In mei verscheen Sint Maerten nr. 44. Op 31 mei  vond de jaarlijkse
excursie plaats naar Willemstad en het windturbinepark van Essent bij
de Volkerak. In september was het weer Open Monumentendag met als
thema “Macht en Pracht”.  Met hulp van vele actieve leden werden er in
de  Raadtkamer  voorwerpen,  kaarten  en  foto’s  vertoond  over
Eyckenstein.  Ook  waren  er  leden  als  gastvrouw/heer  en  als  gids
aanwezig  op  o.a.  de  begraafplaats  van  de  Hervormde  Gemeente
Groenekan en  Fort Ruijgenhoek.
Nieuwsbrief nr. 21 kwam uit met daarin aankondigingen van de 
najaarsactiviteiten. In oktober was er over het Landinrichtsplan 
“Noorderpark” door de heer Co Grootendorst, agrarisch taxateur.  In 
november vond  een lezing plaats over Koninklijk Burgers Zoo 1913-
2013 door Mevrouw Johanna van Nieuwstadt- van Hooff.

Groenekan februari 2012                                    Baldine van den Bosch, 
secretaris

Van de secretaris

Het bestuur van de Historische Vereniging ziet de groep enthousiast 
actieve leden graag nog meer groeien. Als u de vier  oude kernen van 
de voormalige gemeente Maartendijk een warm hart toedraagt, zich in 
wil inzetten in het archief of zich bezig wil houden met de digitalisering, 
inclusief bibliotheek of op een ander terrein actief wil zijn, kunt u contact
opnemen met de secretaris Baldine van den Bosch, tel. 0346-
212685/06-51702197, email: 
info@historischeverenigingmaartensdijk.nl.
In het regionaal historisch centrum Vecht en Venen in Breukelen, waar 
ook het archief van onze vereniging is ondergebracht, is tot 8 mei 2014 
een tentoonstelling te bezoeken “Topstukken rond de buitenplaats”.
In de supermarkt Plus in Bilthoven is tot 21 mei een sponsoractie voor 
verenigingen gaande. Bij elke € 10,- ontvangt u een voucher, waarmee 
u o.a. onze vereniging financieel kunt steunen.
Op zaterdag 13 september vindt de jaarlijkse Open Monumentendag 
plaats met als thema “Op reis”,  oude vervoersmiddelen, 
verkeersattributen, foto’s van oude wegen,  tolhuizen en voorwerpen 
zullen worden tentoongesteld in twee buitenplaatsen in de gemeente 
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De Bilt. Oldtimers, koetsen en oude fietsen zullen rondrijden binnen de 
gemeente.

Van de penningmeester

In deze nieuwsbrief wordt het financieel jaarverslag 2013 en de 
begroting 2014 gepubliceerd de eerste sinds ik begin 2013 ben 
aangetreden als penningmeester. Ik dank de vorige penningmeester de 
heer Rudi Tiessen voor zijn vele adviezen die hij heeft gegeven om de 
overdracht in goede banen te leiden. Bij deze nieuwsbrief is een 
acceptgirokaart gesloten voor de jaarlijkse contributie, de belangrijkste 
bron van inkomsten van onze vereniging. De contributie bedraagt nu 
€17,50 en ik vertrouw erop dat alle leden deze acceptgirokaart spoedig 
naar hun bankinstelling zullen sturen en wij hopen erop dat vele leden 
het contributiebedrag naar boven zullen afronden. Aan de kant van de 
uitgaven hopen wij de kosten te kunnen beperken door bijvoorbeeld de 
nieuwsbrief in de toekomst digitaal via de elektronische post te kunnen 
verzenden. Daarom roepen wij alle leden op om hun email adres aan 
ons door te geven.
G.A.B. Veldhuijzen.    
Financieel Jaarverslag 2013 en Begroting 2014 

LASTEN Begroting Werkelijk Begroting
2013 2013 2014

Lezingen, PR.  € 1.000,00  €        688,00  €            900,00
Excursies  € 1.250,00  €     1.270,00  €         1.250,00
Ledenadm. 
drukw.

 €    300,00  €        220,54  €            300,00

Secretariaat, porti  €    500,00  €        419,16  €            500,00
Bankkosten  €    150,00  €        161,96  €             50,00 
Bibliotheek  €      80,00  €          40,45  €              80,00
“St. Maerten”  € 4.000,00  €     3.378,32  €         3.700,00
Nieuwsbrief  €    470,00  €        571,12  €            470,00
De Raadtkamer  €    100,00  €        191,00  €            100,00
Diverse kosten  €    350,00  €        181,99  €            350,00
Afschr.Laptop  €      86,00  €          85,99  €              86,00
Voordelig saldo  €            -   €                -   €            109,00

 € 8.286,00  €     7.208,53  €         7.995,00
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BATEN
Contributie  € 5.950,00  €     4.644,00  €         5.495,00
Donaties  €    900,00  €        447,50  €            900,00
Excursies  € 1.000,00  €     1.296,00  €         1.350,00
Rente  €      35,00  €          69,68  €            100,00
Verkoop “St. 
Maerten”

 €    180,00  €        175,50  €            150,00

Nadelig saldo  €    221,00  €        575,85  €                    -  
 € 8.286,00  €     7.208,53  €         7.995,00

                                  
Balans per 31 - 12 – 2013
Inventaris en laptop  €        309,16
Bibliotheek  €          40,45
Depot Hist. Goederen  €        609,50
ING Rek. Courant  €     3.218,00
Zakelijke Spaarrekening       €     1.267,67

 €     5.444,78

Programma voorjaar 2014

Dinsdag 1 april 2014: De heer Dick Keijzer uit Landsmeer zal deze 
avond een lezing houden over het Noordhollands kanaal, “Het verhaal 
van het kanaal” Onder deze titel maken we een denkbeeldige reis van 
Amsterdam naar Den Helder langs en over het Noordhollands Kanaal, 
aangelegd in de periode 1819-1824 op initiatief van Koning Willem I 
naar een ontwerp van Ir. Jan Blanken.  De lezing  vindt plaats in de 
Ontmoetingskerk aan de Koningin Julianalaan te Maartensdijk en begint
om 20.00 uur; toegang vanaf 19.30 uur.

Vrijdag 6 juni 2014: Jaarlijkse excursie

Het wordt dit jaar weer een interessant programma waarin we het 
heden combineren met een boeiend verleden. 
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Onze eerste aanlegplaats is het Provinciehuis van Utrecht aan de A27, 
het voormalige Fortisgebouw. We worden hier ontvangen door mevrouw
Sandra Sue die het volgende programma heeft voorbereid:
9.30 uur            Ontvangst met koffie, thee en een gevulde koek 
9.45 uur        Film over de provincie Utrecht. Hierna kunnen vragen 

gesteld worden over het werk van de Provincie maar ook 
over het zogenaamde ‘nieuwe werken’ d.w.z. 
dat door het werken met Pc’s en tablets, de medewerkers
geen vaste werkplek meer hebben. 

10.20 uur          Rondleiding. O.a. de Statenzaal (onder voorbehoud 
dat er geen bijeenkomst plaats vindt op dat moment) en 
uitzicht vanuit de 16e verdieping. 

11.00 uur          Einde rondleiding. 
Vervolgens rijden we naar Utrecht waar we op het Neude ontschepen. 
Vandaar is het vijf minuten lopen naar het restaurant Oudaen waar we 
de lunch nuttigen en wel in een aparte zaal op de tweede verdieping 
met uitzicht op de Oudegracht.
Na de lunch vertrekt de bus voor een korte rit naar Vreeswijk aan de 
Lek waar we met een gids de Museumwerf bezoeken. Er is hier een 
binnen - en buitenmuseum met aan de kade boten uit de binnenvaart. 
Het geheel geeft een goed beeld van het leven aan boord van dit soort 
schepen, erg interessant. Op de terugweg zien we en wordt iets verteld 
over: de Vaartse Rijn, het Merwedekanaal, de Beatrixsluizen, het 
Amsterdam Rijnkanaal, het Lekkanaal en over een speciale sluis, de 
Plofsluis.
De bus staat om 09.00 uur op het Maertensplein in Maartensdijk en 
vertrekt om 09.15 uur naar Utrecht. We zijn omstreeks 16.30 uur weer 
terug in Maartensdijk.
De kosten van deze excursie bedragen € 32,50 pp, te storten op 
rekening 4400774 t.n.v. HVM te Maartensdijk. De betaling is tevens het 
bewijs van inschrijving. LET OP: u krijgt geen persoonlijke  uitnodiging.

Nieuwe redactie St  Maerten gezocht

Eensgezind hebben we als redactie  van St Maerten besloten per 1 
januari 2015 te stoppen.  Het lijkt ons goed na al die jaren het stokje 
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over te dragen, zodat er ruim baan komt voor een nieuwe redactie met 
nieuwe ideeën.
Koos Kolenbrander maakt al sinds 1999 deel uit van de redactie van 
ons lijfblad, terwijl Anneke Meijer en Annemarie Laker vanaf juni 2004 
hun medewerking verlenen.
De samenwerking, ook die met andere redactieleden die inmiddels 
gestopt zijn, was altijd voortreffelijk. Elke keer als er weer een nieuw 
nummer van de pers kwam, keken we met voldoening terug.
Het eerstkomende nummer dat in mei verschijnt, verhaalt de 
kerkgeschiedenis van Groenekan en Blauwkapel, geplaatst tegen de 
achtergrond van de kerkgeschiedenis in Nederland. Dit artikel is 
geschreven door Frank Klok, die daarvoor vele archieven en artikelen 
heeft geraadpleegd.
Het bestuur zal nu op zoek gaan naar een nieuwe redactie. 
Mocht u belangstelling hebben voor dit boeiende vrijwilligerswerk en 
nadere informatie willen dan kunt u een van ons bellen. 

Koos Kolenbrander 
Annemarie Laker
Anneke Meijer

Bestuur Historische Vereniging Maartensdijk 

Joost de Weerd (voorzitter) Gé  Veldhuijzen (penningm.)
p/a Vijverlaan 10 Dr.J.J.F.Steijlingweg 27
3737 RH Groenekan 3738 DA   Maartensdijk
0346-212576 0346 – 211195

Baldine van den Bosch (secretaris) Ineke van Bemmel
Vijverlaan 28 Prinsenlaan 35
3737 RJ Groenekan 3738 VE  Maartensdijk
0346 – 212685

Gert Veenendaal
Merellaan 43
3738 ED Maartensdijk

Redactie “St. Maerten”  
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Anne Marie Laker Anneke Meijer
Havikskruid 1 Prins Bernhardlaan 38
3738 TV Maartensdijk 3738 DP Maartensdijk

Koos Kolenbrander
Dorpsweg 62
3738 CG Maartensdijk

Programmacommissie

Geert Boorsma Hans van Looveren
Dennenlaan 5B Utrechtseweg 102
3739 KL Hollandsche  Rading 1213 TX Hilversum

Website: www.historischeverenigingmaartensdijk.nl 

Webmaster: Jan Maat

Gironummer: (IBAN) NL83INGB0004400774 t.n.v. Historische 
Vereniging Maartensdijk te Maartensdijk
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