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Van de voorzitter, Beste Leden, 

De zomervakantie is weer voorbij en naar ik hoop heeft u allen een goede vakantie gehad waar dan 

ook in Europa of daar buiten. Waarschijnlijk zult u op uw vakantieadres genoten hebben van de 

lokale cultuur historie met haar erfgoed. Toevallig is dit ook het thema van de open monumentendag 

die dit jaar op zaterdag 8 september plaatsvindt. Meer informatie krijgt verderop in deze 

nieuwsbrief.  Een ander mooi initiatief dat u op dit moment kunt bezoeken is Cinema Buiten op 

bijzondere erfgoedlocaties in onze provincie. Voor meer informatie verwijs ik u naar 

www.hoogt.nl/cinemabuiten. Misschien ook interessant is dat deze week het digitale museum over 

de gemeente De Bilt online is gegaan. Het biedt een mooi en interessant overzicht van alle 

historische plaatsen met hun verhaal en gebeurtenissen. Voor meer informatie kunt 

www.onlinemuseumdebilt.nl bezoeken.    

Misschien is het u ook opgevallen en heeft u berichtgeving in de lokale pers gelezen over de namen 

die de verbrede viaducten van de A27 in onze kernen hebben gekregen. Het bestuur is hier zeer 

verbaasd over dat men voor deze namen heeft gekozen die geen directe connectie met de 

verschillende kernen hebben. Met name omdat deze namen op voorstel van de gemeente zijn 

aangebracht. Wij vinden het jammer dat de gemeente hierover geen contact met de Historische 

Vereniging Maartensdijk heeft opgenomen. Dan waren deze blunders waarschijnlijk of beter zeer 

zeker voorkomen!  Wij gaan hierover nog in overleg met de gemeente om deze fouten te herstellen.  

Ook dit jaar doet de Historische Vereniging Maartensdijk weer mee met de Clubkasactie van de 

Rabobank. De H.V.M. doet voor het derde jaar mee en het bestuur hoopt dat de stijgende lijn dit jaar 

voortgezet kan worden zodat wij u ook volgend jaar weer een aantrekkelijk programma met 

activiteiten kunnen aanbieden.  

Op zaterdag 20 oktober zal er een excursie georganiseerd worden naar huis Doorn waar op dit 

moment de tentoonstelling "Verzet en verdriet in beeld”, herdenkingssculpturen van twee 

wereldoorlogen, gehouden wordt. Op deze tentoonstelling zijn sculpturen te zien van Käthe Kollwitz, 

Ernst Barlach, Wilhelm Lehmbruck, John Rädecker, Zadkine en Mari Andriessen. Het programma 

volgt later. Mocht u meer informatie willen over de tentoonstelling kunt u op www.huisdoorn.nl 

meer informatie vinden. Verder zal er op 27 november een lezing gegeven worden en begin volgend 

jaar volgt een excursie naar het waterliniemuseum op fort Vechten bij Bunnik gecombineerd met een 

rondleiding op fort Rhijnauwen. Ook hiervan volgt later deze maand nadere informatie.  

Het bestuur heeft een privacyverklaring opgesteld waarmee wij aan de eisen van de AVG voldoen, dit 

mede met het oog op de nieuwe website die op dit moment door Jan Maasen gebouwd wordt. 

Omdat de termijn van een aantal bestuursleden afloopt wil ik wederom uw dringende aandacht 

vragen voor de invulling van verschillende functies zowel binnen het bestuur als binnen de 

programmacommissie. Misschien ten overvloede maar zonder bestuursleden en vrijwilligers kan de 

historische Vereniging Maartensdijk zijn activiteiten niet meer organiseren. Daarom doe ik een 

klemmend beroep op u om u te melden bij onze waarnemend secretaris Ineke van Bemmel. 

Desalniettemin wens ik u een goed begin van het nieuwe seizoen! 

 Gert-Jan Weierink, voorzitter 

http://www.hoogt.nl/cinemabuiten
http://www.onlinemuseumdebilt.nl/
http://www.huisdoorn.nl/


Vertoning filmbeelden op Open Monumentendag zaterdag 8 september 2018 

door de Historische Vereniging Maartensdijk. 

De Historische Vereniging Maartensdijk heeft filmbeelden uit eind 50er jaren binnen gekregen. 

Hierop zijn bijvoorbeeld veel spelende kinderen te zien op de schoolpleinen van het dorp 

Maartensdijk. De school met de bijbel toen nog aan de Molenweg en de openbare school aan de 

Dorpsweg. Dit laatste gebouw werd later het onderkomen van SOJOS en inmiddels is gesloopt. Er 

staan ook opnamen op van een viering van koningingedag, de vrijwillige brandweer en vele 

neringdoenden zoals het inmiddels verdwenen beroep van kolenhandelaar. De molen “De Hoop” 

stond nog op de Molenweg !. We hebben geen jaartal maar vermoeden dat de opnamen kort voor of 

kort na 1960 zijn gemaakt.  Wij hopen dat er mensen zijn die de filmbeelden zullen herkennen en 

misschien namen weten van mensen die te zien zijn.  

Op zaterdag 8 september 2018 om 11.00 en om 14.00 uur in de Brandweerpost Maartensdijk. Kon. 

Wilhelminaweg 9, 3738 JZ Maartensdijk willen wij de filmbeelden vertonen. Tussen de 

voorstellingen door, tussen 10.00 en 16.00 uur, zullen wij nog beelden van de presentaties 2017 uit 

de diverse kernen (Westbroek Hollandsche Rading, Groenekan en Maartensdijk) tonen !. Wij hopen 

op een grote opkomst en beloven u een leuke terugblik naar een periode van ongeveer 57 jaar 

geleden.  

De toegang tot deze activiteiten is gratis.   

Indien gewenst, voor meer informatie over de Historische Vereniging kunt u uw vragen daar stellen.  

 

 

 

 

 

 

 


