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www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl
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Vijf jaar Fairtrade

In Het Lichtruim wordt zaterdag 5 november het eerste lustrum 
van De Bilt Fairtrade gevierd. In 2000 begon in Nederland de cam-
pagne om gemeenten te stimuleren Fairtrade te worden. In 2011 
ontving De Bilt de titel Fairtrade Gemeente, wat samenviel met het 
tienjarig bestaan van Wereldwinkel De Bilt, een belangrijke part-
ner van de Fairtrade Werkgroep. 

Inmiddels zijn er wereldwijd zo’n 2000 en in Nederland 67 Fairtrade 
Gemeenten, die alle voldoen aan een aantal criteria. Van 27 oktober tot 
6 november vindt de Nationale Fairtrade Week plaats. Daarbij hoort op 
zaterdag 5 november een feestelijke ochtend in Het Lichtruim waarop 
organisaties en bedrijven hun producten presenteren. Tijdens deze af-
sluitende bijeenkomst worden wellicht ook anderen geïnspireerd mee 
te doen aan de Fairtrade Gemeentecampagne’. 
De Werkgroep Fairtrade De Bilt zoekt versterking om ook scholen, 
scoutinggroepen en kerken te stimuleren fairtrade te worden. Voor 
informatie over de Werkgroep: fairtradedebilt@gmail.com, tel. 06 
28597605 (www.fairtrade-debilt.nl). 

Overschot zorgbudget 
De gemeente De Bilt verwacht in 2016 een overschot op het budget voor de zorg. 
Het gaat om een geschat bedrag van ruim 1 miljoen euro. Het overschot betekent 

niet dat er onvoldoende zorg is verleend. 

Het College verwacht voor 2016 
ongeveer 2,4 miljoen over te hou-
den op nieuwe Wmo-taken (zo-
als dagopvang en begeleiding), 
tegenover tekorten van 650.000 
euro voor jeugdhulp en 650.000 

euro voor huishoudelijke hulp. 
Wethouder Brommersma: ‘Het 
overschot van ruim een miljoen 
euro blijft natuurlijk beschikbaar 
voor het sociaal domein. En we 
hebben intussen niet stilgezeten’.  

Voornemen
De wethouder doelt onder andere 
op het voornemen om in 2017 in 
te zetten op ruimere ondersteu-
ning en waardering van mantel-
zorgers. Ook overweegt het col-

lege om voor een grotere groep 
inwoners de eigen Wmo-bijdrage 
in zorgkosten af te schaffen. 
Daarnaast is de verwachting dat 
de algemene voorziening voor 
huishoudelijke hulp moet wor-
den aangepast, vanwege een uit-
spraak van de Centrale Raad van 
Beroep, met hogere kosten tot ge-
volg. ‘Ons beleid is en blijft erop 
gericht om de meest kwetsbaren 
in de gemeente goede zorg te bie-
den’, aldus Brommersma.

Opening waterverbinding 
Van Boetzelaerpark

De nieuwe waterverbinding tussen de Biltse Grift en de vijver in het Van Boetzelaerpark 
wordt zaterdag 29 oktober officieel geopend. Er is, in opdracht van de gemeente De Bilt met de 
financiële steun van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, in de afgelopen acht maanden 

aan gewerkt. Bovendien heeft de grote weide van het park een metamorfose ondergaan.

Daarna is er, voor diegenen die 
dat willen, een werkochtend in 
het park. De vrijwilligers gaan 
aan de slag aan beide kanten van 
het bruggetje in het park. Door 

drastisch te snoeien in de plant-
vakken langs het water wordt de 
zichtlijn tussen de beide vijverde-
len hersteld. Ook gaat een groep 
vrijwilligers aan de slag gaan met 

de voorbereidingen voor het op-
hangen van veertig nestkastjes. 
Aanmelden om mee te werken 
kan via: 
info@vriendenboetzelaerpark.nl

Boeven in de Leijen
In de nacht van 16 op 17 oktober hielden dieven flink huis in de 
Bilthovense wijk De Leijen. Ze stalen onderdelen uit minstens 6 
auto’s. Vermoedelijk maakten de dieven rond 4 uur ’s nachts hun 
ronde door de wijk. Een bewoner hoorde rond die tijd 2 keer een 
claxon afgaan. De dieven maakten vooral airbags maar ook ra-
dio’s en navigatiesystemen buit.

De Politie Midden-Nederland bevestigt dat er die nacht bij meerdere au-
to’s in de Leijen is ingebroken. Daarbij ging het om diverse automerken. 
Door de buitgemaakte airbags is er ook veel schade aan dashboards en 
sturen. De politie geeft aan dat het geen structureel probleem van deze 
wijk is. Dergelijke inbraakgolven in één nacht zijn een landelijk pro-
bleem. Voor de politie is het dan ook moeilijk om preventief op te treden. 
De politie adviseert bewoners om gelijk 112 te bellen als zij iets verdachts 
zien of horen. De kans dat de daders gepakt worden is dan het grootst.

In 2011 kreeg gemeente De Bilt het predicaat Fairtradegemeente.

De feestelijke openingshandeling wordt verricht door wethouder Anne Brommersma en hoogheemraad Guus 
Beugelink van De Stichtse Rijnlanden.

In de Fairtrade week
kopje eerlijke koffie

€ 1,-
HESSENWEG 168 DE BILT
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

30/10 • 10.30u - Prof. dr. V. Brümmer
Pr. Gem. Zuiderkapel

30/10 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer
30/10 • 18.30u - Ds. P. van Duijvenboden

02/11 • 14.30u + 19.30u - 
Ds. R.W. de Koeijer, Dankdag
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

30/10 • 10.30u - Mevr. L.C. Spelberg, 
Gedachtenisdienst 

Evangelische Gemeenschap
Koperwieklaan 3

30/10 • 10.00u - De heer Cees van Nes 
R.K. Kerk O.L. Vrouw

30/10 • 10.30u - pastor H. Eppink  
m.m.v. het Bilthovens Kamerkoor

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

30/10 • 10.15u - Ds. J. Schelling
30/10 • 16.30u - Ds. P. v.d. Velde
02/11 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed, 

Dankdag
De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk
30/10 • 10.00u - Ds. G. de Goeijen, 

Zendingsdienst + Voorb. H. Avondmaal
30/10 • 19.00u - Ds. K. Hage

02/11 • 19.30u - Ds. H. de Leede, 
Dankdag

Pr. Gem. Immanuelkerk en
Pr. Gem. Opstandingskerk

30/10 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 
Samendienst met Opstandingskerk 

in Immanuelkerk
R.K. St. Michaelkerk

30/10 • 10.30u - Communieviering, 
parochianen J. Meijer en I. Elsevier

Volle Evangelie Gemeente
30/10 • 10.00u - Spreker Bert Niehof

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

30/10 • 10.30u - Ds. G. M. Landman
Herv. gemeente Blauwkapel 

30/10 • 15.30u - Prop. G.A. van Ginkel
02/11 • 10.00u - Ds. M. Baan, Dankdag

Herst. Herv. Kerk
30/10 • 10.30u - Leesdienst

30/10 • 18.00u - ds. G. Meuleman
02/11 • 14.00u + 19.30u - de heer J. de 

Boer, Dankdag
Onderwegkerk Blauwkapel
30/10 • 10.30u - Ds. C. ’t Lam  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

30/10 • 10.00u - Samen(-gedachtenis-)
dienst in en met Ontmoetingskerk M’dijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

30/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
30/10 • 18.30u - Prop. N.F.L. de Leeuw 

02/11 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Dankdag

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
30/10 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra 
02/11 • 10.00u + 19.30u - 
Ds. A.J. Britstra, Dankdag
PKN - Ontmoetingskerk

30/10 • 10.00u - ds. R. Alkema, 
Samen(-gedachtenis-)dienst met Kapel 

Hollandsche Rading
30/10 • 17.00u - R. van Renswoude 

m.m.v. Sparks of Joy   
St. Maartenskerk

30/10 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

30/10 • 10.00u - Ds. P. Busstra 
30/10 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

02/11 • 19.30u - Ds. P. Veldhuizen, 
Dankdag

PKN - Herv. Kerk
30/10 • 10.00u + 18.30u - Ds. M. van 

der Zwan 
02/11 • 11.00u + 19.00u - Ds. M. van der 

Zwan, Dankdag

Oud papier 
Westbroek
Op zaterdag 29 oktober zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 29 oktober wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of het 
goed gebundelde papier tijdig aan 
de weg te zetten.

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Open Deur viering

Op zondag 6 november is de 
laatste Open Deur viering in de 
St. Michaëlkerk, Kerklaan 31 in 
De Bilt. Daarin wordt terugge-
blikt op het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid door alle zeven 
werken van barmhartigheid nog 
een keer de revue te laten pas-
seren. Aanvang 10.30 uur.

Najaarsconcert in Westbroek

Zaterdag 29 oktober organiseert 
Muziekvereniging ‘Vrienden-

kring’ in Westbroek haar najaar-
concert 2016. Er is een zeer 
gevarieerd programma samenge-
steld. Na de pauze laten o.a. de 
saxofoonleerlingen de aanwezi-
gen genieten van een muziekstuk 
dat zij samen met hun muziek-
docent hebben ingestudeerd. De 
vereniging is blij met veel jong 
muziektalent. Aanvang 20.00 uur 
in het Dorpshuis, Pr. Christina-
straat Westbroek. 

Middagdienst in Maartensdijk

Op zondag 30 oktober organi-
seert de PKN-gemeente Maar-
tensdijk en Hollandsche Rading 
weer een middagdienst in de 
Ontmoetingskerk aan de Konin-
gin Julianalaan 26 in Maartens-
dijk. In deze dienst, die om 17.00 
uur begint gaat Ronny van Rens-
woude uit Maartensdijk voor en 
zorgt Sparks of Joy uit West-
broek voor de muzikale bijdrage. 
De middagdienst wordt afgeslo-
ten met de vertrouwde gezamen-
lijke maaltijd. 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 4 november kunt 
u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem 
in Maartensdijk bent u van harte 
welkom. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur en meedoen kost 3 
euro. Er is ook een loterij, voor € 
0,25 kunt u een lot kopen. Voor 
aanmelden: 0346 212366 of 06 
51832063.

Al bijna een jaar niet meer bij ons  
maar nog altijd glinstert in

iedere traan van ons verdriet
een mooie herinnering

Mark Johan Weber
Soerabaja 20-7-1948
De Bilt 31-10-2015

Selamat Tinggal 

Gerda, kinderen en kleinkinderen

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
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

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Ledenvergadering 
Oranjevereniging 

Op donderdag 24 november om 
20.00 uur wordt de jaarlijkse 
ledenvergadering gehouden van 
de Oranjevereniging Westbroek 
in de foyer van het Dorpshuis 
van Westbroek aan de Pr. Chris-
tinastraat. Het is gelukt nieuwe 
bestuursleden te vinden welke 
in deze bijeenkomst zullen wor-
den gekozen en voorgesteld. De 
commissies zullen een inkijkje 
geven in hun plannen voor het 
volgend verenigingsjaar.

Bazaar en rommelmarkt 

De jaarlijkse bazaar van WVT 
wordt in het verenigingsge-
bouw aan de Talinglaan 10 in 
Bilthoven gehouden op don-
derdag 27 oktober vanaf 14.00-
16.30 uur en vanaf 19.00 uur, 
vrijdag 28 oktober vanaf 19.00 
uur, zaterdag 29 oktober van 
13.00-15.00 uur. De rommel-
markt is zaterdag 29 oktober 
van 10.00 tot15.00 uur.

Alzheimercollecte 

Alzheimer Nederland wil 
dementie voorkomen en zelfs 
genezen. Tegelijkertijd zet men 
zich in voor verbetering van 
kwaliteit van leven voor mensen 
met dementie en hun naasten 
en daar is geld voor nodig. Van 
7 t/m 12 november wordt er 
gecollecteerd voor Alzheimer-
Nederland in Maartensdijk en 
Hollandsche Rading. 

Westbroek Ontmoet

In de planning van het program-
ma voor ‘Westbroek Ontmoet’ 
is een wijziging gekomen. Nor-
maliter zijn de bijeenkomsten in 
het Westbroekse Dorpshuis elke 
eerste dinsdag van de maand. 
Voor november is daar eenmalig 
een wijziging in. De eerstvol-
gende bijeenkomst is nu op 8 
november. In de volgende uit-
gave van De Vierklank wordt 
dan nader op de bijeenkomst 
ingegaan.

Taizéviering 

Zondagavond 30 oktober om 
19.30 uur is er in de Immanuël-
kerk in De Bilt, Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49 een Taizéviering 
met koor en instrumentalisten 
onder leiding van Els Firet. Een 
viering in de sfeer van het Fran-
se klooster in Taizé. Er wordt 
gezongen in verschillende talen 
en er is gelegenheid om stil te 
zijn. Iedereen, jong of oud, van 
harte welkom.

In liefdevolle herinnering.
31-10-2015 31-10-2016

Mark
voor altijd in ons hart.

Thijs, Nel en kinderen.
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Viering Allerzielen 
door Walter Eijndhoven

Op initiatief van de Raad van Kerken De Bilt e.o., de gemeente De Bilt en Tap Dela 
Uitvaartzorg is woensdagavond 2 november weer gelegenheid om overleden dierbaren 

op bijzondere wijze te gedenken. De bijeenkomsten vinden plaats op begraafplaats, 
natuurbegraafplaats en crematorium Den en Rust en in de Opstandingskerk

in combinatie met begraafplaats Brandenburg te Bilthoven.

Koosje Vos-Butijn, geestelijk ver-
zorger bij Hospice Demeter in De 
Bilt vertelt: ‘Op deze dag wordt 
onze verbondenheid met de over-
ledenen herdacht. Al meer dan 
duizend jaar vieren de katholieken 
deze dag in november’. In 998 
bepaalt abt Odilo, afkomstig van 
één der verbonden kloosters met 
Cluny, dat op de dag na Allerheili-
gen, de gestorvenen op bijzondere, 
liturgische wijze moeten worden 
herdacht. In de veertiende eeuw 
werd deze herdenking algemeen in 
de Rooms-Katholieke Kerk. Vos-
Butijn: ‘Niet alleen de Katholieke 
Kerk herdenkt haar overledenen. 
De Lutherse Kerk herdenkt haar ge-
storvenen op Eeuwigheidszondag, 
ook in november.Deze dag vindt 
altijd plaats op de laatste zondag 
voor het begin van Advent. Tegen-
woordig herdenken Katholieken en 
Protestanten gezamenlijk de over-
ledenen’. 

Sfeervol
Joke Temming, evenementenco-
ordinator bij coöperatie Dela vult 
aan: ‘De bijeenkomsten, die wij ter 
gelegenheid van Allerzielen organi-
seren zijn inmiddels een traditie in 
de gemeente De Bilt. En ieder jaar 
neemt de belangstelling toe. Het 
eerste jaar kwamen 45 mensen op 
ons evenement af, vorig jaar wa-
ren meer dan 500 belangstellenden 
aanwezig en dit jaar verwachten 
wij er nog meer’. Door alle bran-
dende kaarsen ziet de begraafplaats 
er heel sfeervol uit. Maar voordat 
iedereen met een brandende kaars 

naar het graf van zijn of haar ge-
liefde gaat, vindt een dienst plaats 
in de aula van Den en Rust en in 
de Opstandingskerk. Vos-Butijn: 
‘Tijdens de bijeenkomst in de ont-
moetingsruimte wordt gezongen en 
worden gedichten voorgedragen, 
met als thema: verlies, troost en 
vooruitzicht. Dit alles wordt afge-
wisseld met harpmuziek’. Op Den 
en Rust wordt de harpmuziek ver-
zorgd door Marjan de Haer en in 
de Opstandingskerk speelt Mieke 
Snoek op de harp.

Koud en nat
Bij de uitgang van de aula worden 
kaarsen uitgereikt en kan naar het 

graf of de urn worden gelopen, in 
groepjes of alleen. Temming: ‘Op 
Den en Rust staan ongeveer 2.000 
fakkels, verspreid over de hele be-
graafplaats. Ook op Brandenburg 
vindt een bijeenkomst plaats. Alle 
paden zijn verlicht, zodat iedereen 
de weg eenvoudig kan vinden op 
de begraafplaats. Natuurlijk kan 
het al best koud en nat in november 
en daarom hebben wij voor onze 
gasten een tent opgezet, waar zij 
warme chocolademelk of glühwein 
kunnen verkrijgen’. Bij terugkeer 
in de ontmoetingsruimte of in de 
hal van de kerk is iedereen vrij om 
nog wat na te praten met elkaar on-
der het genot van koffie of thee.

Twee
De bijeenkomst in de Opstandings-
kerk wordt verzorgd door Koosje 
Vos-Butijn. Zij is nu met emeritaat. 
Na de dienst in de Opstandingskerk 
kan iedereen naar het graf van zijn 
of haar geliefde. Dit geldt natuurlijk 
ook voor Den en Rust, na de dienst 
onder leiding van René Alkema, 
predikant Protestantse gemeente 
Maartensdijk en Hollandsche Ra-
ding. Bij beide begraafplaatsen is 

de ontvangst vanaf 17.00 uur, de 
dienst begint om 17.30 uur en de 
gang naar het graf met kaars begint 
om 18.00 uur. Temming: ‘Op Den 
en Rust vindt ook nog een tweede 
bijeenkomst plaats, vanaf 18.00 
uur. Deze begint dan om 18.30 uur 
en de gang naar het graf vangt aan 
om 19.00 uur. Voor beide locaties 
geldt dat iedereen van harte wel-
kom is, ook als men geen, of een 
ander geloof aanhangt’. 

Joke Temming en Koosje Vos-Butijn, organisatoren van Allerzielen. 

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Avond over generatiegesprekken 
door Henk van de Bunt

Onder de titel ‘Boodschap aan elkaar’ verscheen onlangs een gids voor gesprekken over 
zingeving en geloof tussen verschillende generaties. Cultureel antropoloog prof.

André Droogers beschrijft hierin mogelijkheden om als ouders
 kinderen en kleinkinderen aan de praat te raken over

de wezenlijke vragen van het leven.

Dinsdag 1 november spreekt hij 
hierover in de Ontmoetingskerk in 
Maartensdijk op een bijeenkomst 
van de Protestantse Gemeente 
Maartensdijk-Hollandsche Rading. 
Doel van de avond is dergelijke 
gesprekken in familieverband te 
stimuleren. In gespreksgroepjes 
wordt daar deze avond alvast een 
voorschot op genomen. André 
Droogers is bekend van boeken 
over geloofsbeleving in deze tijd, 
onder meer ‘Religie als spel’ en 
‘God 3.0’. ‘Boodschap aan elkaar’ 
schreef hij in samenwerking met 
ruim dertig mensen uit verschil-
lende generaties, die in kleine fami-
liegroepjes het zingevingsgesprek 
in praktijk brachten. Ze deden dat 
door met elkaar te praten, maar 
soms ook door elkaar brieven te 
schrijven, of door een combinatie 
van die twee. Dat leverde een rijke 
voorraad aan uitspraken op waar-
uit Droogers kon putten. Het boek 
wordt ondersteund door de website 
boodschapaanelkaar.nl met o.m. 

gespreksverslagen en brieven waar-
uit het boek voortkwam.

Mederedacteur
Daan van der Waals uit Holland-
sche Rading was een van de initia-
tiefnemers voor dit boek en tevens 
mederedacteur. Met zijn inmiddels 
overleden vriend Wietse Klukhuhn 
ontwikkelde hij in augustus 2013 
het idee voor een boek, dat ‘Gelo-
ven in de toekomst’ als werktitel 
meekreeg en dat zou moeten gaan 
over toekomstkansen voor de chris-
telijke traditie in Nederland. Beide 
vrienden nodigden mensen uit hun 
kennissenkring uit om hierover te 
brainstormen en zo ontstond het 
plan voor de generatiegesprekken. 
Daan vond zijn vier kinderen Jo-
chem, Maarten, Judith en Daniël, 
allemaal het huis uit, bereid aan 
het boek mee te werken door het 
uitwisselen van brieven en een af-
sluitend gesprek aan de haard van 
Tolakkerweg 23 in Hollandsche 
Rading. 

De avond - voor alle generaties en 
alle zinzoekers vrij toegankelijk - 
begint om 20.00 uur.

Vader Daan van der Waals is 
communicatieadviseur, columnist 
en zeer geïnteresseerd in kerk en 
communicatie.  

Herinneringsbijeenkomst 
bij Uitvaartondernemer 

Crematorium Daelwijck (Floridadreef 7 te Utrecht) organiseert 
op donderdag 3 november een Herinneringsbijeenkomst waarbij 

men de mogelijkheid krijgt om te herinneren. Het thema 
‘Heimwee met een glimlach’ staat centraal.

Koop Geersing (Maartensdijk) wil als franchisenemer van Yarden 
Nederlanders helpen om momenten te creëren waarop dierbaren 
kunnen worden herdacht en herinnerd. Daarom opent Yarden tijdens 
de landelijke Herinneringsweken van 22 oktober t/m 6 november de 
deuren van  haar crematoria. Bezoekers kunnen hun dierbaren her-
denken met muziek of kunnen een kaars ter nagedachtenis aanste-
ken. Op deze herinneringsbijeenkomsten is uiteraard iedereen meer 
dan welkom. Ook mensen die geen lid zijn van Yarden zijn welkom, 
net als mensen die elders verzekerd zijn. 

Heimwee met een glimlach
Koop Geersing is een eigentijdse, moderne uitvaartverzorger: ‘Voor 
openlijk verdriet om het verlies van een naaste was vroeger nau-
welijks plek. De dood was een taboe en je verdriet stopte je zo ver 
mogelijk weg. De afgelopen jaren is er iets veranderd in de om-
gang met de dood. We proberen de dood steeds vaker een plek in 
ons leven te geven. We zoeken naar manieren om ons verdriet te 
uiten en onze dierbaren te blijven koesteren. We durven tegenwoor-
dig ook steeds meer openlijk met elkaar te praten over de pijn van 
het verlies. Dat is goed, want verdriet houdt niet op als de uitvaart 
is afgerond. Het is belangrijk om je gevoelens voor een overleden 
dierbare te blijven voelen en om herinneringsmomenten in je leven 
in te bouwen. Momenten waarop je weer even volop mag stilstaan 
bij iemand die belangrijk voor je was. Met de Herinneringsweken 
probeert Yarden daar op in te spelen. We hopen de gevoelens van 
heimwee daarmee een kleine glimlach te kunnen geven’. 

Programma
De ontvangst is in het Grand Café van crematorium Daelwijck. 
Hier is de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Er lig-
gen boekjes en kaartjes met mogelijke gespreksonderwerpen op ta-
fel en er zijn vrijwilligers aanwezig voor begeleiding. In aula 2 is 
een stilteruimte ingericht waar een herinnerboom zal staan en waar 
een kaarsje gebrand 
kan worden. In het res-
taurant wordt live piano 
gespeeld door Annerieke 
van der Loo. Zij zingt 
ook en speelt verzoek-
nummers. 

Verder zal het gedenk-
park prachtig verlicht 
worden en is er een hapje 
en een drankje. 

Koop Geersing:
‘Zelf zal ik een kaarsje 

aansteken voor mijn 
vader, die ruim vier 

jaar geleden overleed. 
Zie ik u daar ook?’
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WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Scharrel kipfilet
Gemarineerd of naturel

Ook dit 
jaar weer 
met goud 
bekroond!

Lamsboutschijven
Gemarineerd of naturel

Varkenshaas
Ook bourgondisch of katenhaas

Riblappen

500
GRAM 6.25

500
GRAM 9.98

500
GRAM 8.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag  oktober 
t/m woensdag 2 november 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

HEERLIJKE 
KIPDIJFILET

500
GRAM 5.50

6
VOOR 5.-

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Grillworst salade
Filet americain
Sellerie salade

Gebraden gehakt 
Rosbief
Boerenham 3 x 100

GRAM 3.99

3 x 100
GRAM 3.99

Heerlijk in de oven!

Rundervinken, 
slavinken of 
kipvinken

1
KILO 7.98

100
GRAM 1.75

CHEKIDO’S 
CHEDDAR, CHICKEN EN DORITO’S

Runderstaven

6 HALEN=
5 BETALEN

Nieuw en lekker!

MET HET KOUDE WEER OP KOMST, DE 
GEHELE WEEK IN DE AANBIEDING!

5 ROOKWORSTEN 10.

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VERS GESNEDEN

Snijboontjes
400 GRAM 

1.49

SPAANSE

Courgettes
NU 2 VOOR 

0.99

VOLOP

Clementines
ZONDER PIT

DE LEKKERSTE!

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 31/10, dinsdag 1/11 en woensdag 2/11

VERS GESNEDEN

Hutspot
500 GRAM

0.99

VERS GESNEDEN

Ananas
VOLLE BAK 

0.99

ITALIAANSE

Gehaktschotel
100 GRAM 

0.99

Prei-gehaktschotel
100 GRAM

0.99

Japanse beef
MET NOEDELS OF RIJST

100 GRAM 

1.49

Pasta
MET KIP EN PADDESTOELEN

100 GRAM 

0.99

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Alle desserts
UIT EIGEN KEUKEN

NÚ

3 HALEN
2 BETALEN

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Alléén donderdag
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advertentie

OKTOBER WOONMAAND
Tegen inlevering van deze advertentie 

10% KORTING
op uw vloer

(geldig bij bestelling in maand oktober)

Meta Henkes, van kindertherapeute 
naar kinderboekenschrijfster

door Walter Eijndhoven

Haar hele leven staat in het teken van kinderen. Na een HBO-studie Jeugd en Welzijnszorg 
begon de Bilthovense Meta Henkes als kindertherapeute om kinderen en hun ouders te helpen 

in moeilijke tijden. Nadat zij zich uiteindelijk terugtrok als therapeute, had zij tijd om iets 
nieuws te ondernemen, het schrijven van een kinderboek.

‘Inderdaad heeft mijn hele leven 
in het teken gestaan van kinderen. 
Niet alleen heb ik mijn eigen kin-
deren opgevoed, maar heb ik ook 
andere kinderen, en hun ouders, 
geprobeerd te helpen als kinder-
therapeute’. Aan het woord is Meta 
Henkes uit Bilthoven. Zij vervolgt 
haar verhaal: ‘Na mijn middelba-
re school ben ik naar het KNO in 
Rotterdam gegaan, tegenwoordig 
heet deze opleiding Jeugd- en Wel-
zijnszorg. Na te hebben gewerkt 
bij onder andere het Groene Kruis, 
Stichting Jonge Helden en Stich-
ting Achter de Regenboog ben ik in 
Bilthoven terechtgekomen en zette 
ik hier mijn werk voort als thera-
peute’. Uiteindelijk begon Henkes 
een eigen praktijk, als begeleidster 
voor ouders en kinderen bij het ver-
werken van rouw en verlies, door 
middel van speltherapie. 

Kinderboek 
Het schrijven van een kinderboek 
was van een heel andere orde voor 
Henkes. Zij vertelt: ‘Eigenlijk 
dacht ik dat wel even te doen, zo’n 
boek schrijven. Ik ga gewoon zit-
ten en begin met het verhaal dat ik 

in mijn hoofd heb. Maar dat viel 
zwaar tegen. Je moet ook denken 
aan bijvoorbeeld de illustraties en 
de zinsopbouw. Het boek moest in 
ieder geval een voortzetting zijn 
van mijn beroepsmatige werk, 
maar dan in Jip- en Janneketaal. 
Over een reis van een kleine wal-
vis. ‘Metabaai’, de titel van het 
boek, is een vaarwel zeggen van 
een prachtige tijd die ik heb gehad 
in de meer dan 20 jaar als zelfstan-
dig, gevestigde speltherapeute’. 
In deze praktijk zag Henkes vele 
honderden kinderen en ouders die 
konden groeien, hun hart, hoofd en 
lijf leerden te verbinden. Zij heeft 
veel van deze kinderen geleerd 
over ‘kind-zijn’. Henkes: ‘Dit in-
spireerde mij om het verhaal over 
de reis van de kleine walvis te 
schrijven’. 

Zoë
Tijdens de Kinderboekenweek in 
de Bilthovense Boekhandel, ver-
telde Henkes de kinderen over de 
reis van Zoë, de kleine walvis ( het 
kind), die met haar rugzak op reis 
gaat door de ‘Regenbooglanden’. 
Tijdens deze reis maakt zij veel 

mee en wordt zij geholpen door 
alle dieren ( de hulpverlener/ de 
ouder) die zij ontmoet. Haar zware 
rugzak wordt steeds wat lichter en 
haar ‘Regenboogkoffer’ wordt ge-
vuld met nieuwe ervaringen. Aan 
het eind van haar reis vindt zij in de 
Metabaai De Schatkist.

De Metabaai
Henkes: ‘De naam Metabaai heb 
ik niet zomaar verzonnen. Mijn 
grootouders, August en Meta Hen-
kes woonden tussen 1902 en 1918 
in Punta Arenas, in Chili. In die 
tijd hadden nog niet alle baaien 
een eigen naam. Grootvader Au-
gust heeft toen één van de baaien 
vernoemd naar zijn vrouw, mijn 
grootmoeder Meta. Zo is de naam 
van mijn boek ontstaan’. Of de 
kinderen tijdens de boekenweek 
in de Bilthovense Boekhandel iets 
begrepen van de achtergronden 
van het boek is niet bekend. Een 
schat pakken uit de Schatkist von-
den zij in ieder geval wel leuk. Aan 
het eind van de ochtend keerden de 
kinderen van de Van Dijckschool, 
met een schat in hun dichtgekne-
pen handen, huiswaarts.

Dubbelconcert 
Zondag 29 oktober is er een dub-
belconcert in theater het Lichtruim 
van het Kunstenhuis in 
Bilthoven. Het saxofoon-
ensemble van de KBH uit 
de Bilt zal een gevarieerd 
programma ten gehore 
brengen onder leiding van 
Matthijs van Ganzewin-
kel. Het tweede deel van 
het dubbelconcert wordt 
ingevuld door het ‘Neusje 
van de zalm’ van de Mu-
ziekschool De Bilt-Zeist. 
Deze leerlingen hebben 
voor de zomer HAFA C- of 
D-examen gedaan en laten 
die avond zien en horen 
wat zij aan muzikaliteit in 
huis hebben.
Het concert is in Theater 
het Lichtruim, Planeten-

plein 2, Bilthoven, aanvang 20.00 
uur. Kaarten voor het concert zijn 

te bestellen via de ticketservice van 
het theater het Lichtruim.

Koninklijk Onderscheiden 
De heer H.C. Rümke uit Bilthoven is benoemd tot Officier 

in de Orde van Oranje-Nassau. De bij deze Koninklijke 
onderscheiding behorende versierselen werden op 21 oktober 
door wnd. burgemeester Bas Verkerk uitgereikt tijdens zijn 

afscheidssymposium ter gelegenheid van zijn pensionering in 
het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. 

De heer Rϋmke studeerde geneeskunde in Groningen, waar hij in 
1976 afstudeerde. Zijn militaire dienstplicht vervulde hij als onder-
zoeker klinische en cellulaire immuniteit in het Centraal Laboratorium 
Bloedtransfusiedienst. Hier heeft hij een begin gemaakt met zijn we-
tenschappelijk onderzoek. In 1986 promoveerde hij aan de universiteit 
van Leiden. In 2000 was hij medeoprichter van Vaxinostics, een onder-
zoeksinstituut voor vaccins, waarvan hij in 2006 directeur werd. Sinds 
2010 is hij werkzaam bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb, 
waar hij de bewaking van de veiligheid van vaccins op een uitmuntende 
wijze vorm gegeven heeft. Decorandus is hiermee van grote betekenis 
geweest voor de ontwikkeling van de vaccinveiligheid in Nederland.
 
Commissies
De heer Rϋmke is de afgelopen 30 jaar lid geweest van diverse com-
missies van de Gezondheidsraad. Sinds 2007 is de heer Rümke lid van 
de vaste commissie Vaccins van de Gezondheidsraad, hetgeen gezien 
kan worden als een erkenning van zijn expertise op dit gebied. Naast 
deze commissies en werkgroep heeft hij aan zeer veel publicaties een 
bijdrage geleverd. Zo is hij (co-) auteur van meer dan 150 publicaties 
in nationale en internationale tijdschriften. Hij heeft op deze wijze niet 
alleen de kennis omtrent de veiligheid van vaccins vergroot, maar ook 
het Nederlandse beleid rond vaccinaties duidelijk op de kaart gezet. 

Boeken
Daarnaast heeft de heer Rümke een bijdrage geleverd aan meer dan 
35 wetenschappelijke boeken, waar hij een of meerdere hoofdstukken 
voor zijn rekening heeft genomen. Dit alles deed de heer Rümke naast 
de normale werkzaamheden. Momenteel is hij lid van de redactie van 
het ‘Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg’ en heeft van 2000 tot 2012 
deel uitgemaakt van de redactieraad van het ‘Infectieziekten bulletin’. 
Hij heeft daarnaast voor andere tijdschriften een grote hoeveelheid arti-
kelen becommentarieerd. In het kader van het werk dat hij in het verle-
den bij het RIVM uitgevoerd heeft, maar ook daarna, heeft hij een grote 
bijdrage geleverd aan verschillende studies naar de werkzaamheid van 
vaccins en de veiligheid ervan. Deze studies beperkten zich niet alleen 
tot Nederland. Een aantal studies is uitgevoerd in ontwikkelingslanden 
zoals Burkina Faso in 1990, maar ook in Noorwegen en Griekenland. 

Enkele saxofonisten van het ensemble van de KBH.

Meta Henkes leest bij de Bilthovense Boekhandel voor uit eigen werk.

Wnd. burgemeester Bas Verkerk naast decorandus Rϋmke.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Netwerkcafé Samenwerken 
in de (in)formele zorg
Op maandag 31 oktober van 15.00 - 17.00 uur is er 
weer een Netwerkcafé voor professionals en vrijwil-
ligers, werkzaam in de formele en informele zorg 
en het Sociale Domein in gemeente De Bilt. Doel is 
om samenwerking en innovatie te stimuleren aan 
de hand van relevante thema’s, maar natuurlijk ook 
om elkaar te ontmoeten. Locatie: Servicecentrum De 
Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt. Graag vooraf 
opgeven bij: k.iseger@mensdebilt.nl.

Dag van de Mantelzorg
Op 10 november is de jaarlijkse landelijke ‘Dag van 
de Mantelzorg’. Het thema dit jaar is: ‘Mantelzorg 
doe je samen!’ Steunpunt Mantelzorg, onderdeel 
van MENS De Bilt, organiseert een feestelijke dag 
waarop alle mantelzorgers in de zes kernen van deze 
gemeente in de schijnwerpers staan. De Dag van de 
Mantelzorg is gratis toegankelijk (inclusief diner!). 
Aanmelden graag voor vrijdag 4 november per mail 
via: mantelzorg@mensdebilt.nl of telefonisch via: 
030-7271556

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

MAAK UW EIGEN 
COMPOST

ELEKTRISCHE
HAKSELAAR
GE 140

€ 399
i.p.v. € 449

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
Dorpsweg 47 B • 3738 CA Maartensdijk
0346-212602 • 06-83441153
www.lmbvanginkel.nl

Deze actie is geldig tot en m
et 16 decem

ber 2016

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

 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

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

TE KOOP

Prins Bernhardlaan 104, Maartensdijk
Ruime halfvrijstaande woning met tuin, vrijstaande 
stenen berging en een tweede stenen bijgebouw 
geschikt voor allerlei gebruiksdoeleinden.

Bruto vloeroppervlakte: 165m²
Perceel oppervlak: 285 m²
Vraagprijs: € 325.000,- k.k.
Informatie: 030-2287611,
www.burgersdijk.com

Er zijn weer

ROOMBOTER 
AMANDEL
STAVEN
van € 5,25 nu

€ 4,50

APPELTJESBROOD

€ 4,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Vrijdag 28 oktober
13:00 - 16:00 uu r

GEHEUGEN CONCENTRATIE

STEMMINGENERGIE

VITAMINE
B-12

DOE UW  

IN ONZE WINKEL

Vrijdag 28 oktober
13:00 - 16:00 uur

GEHEUGEN CONCENTRATIE

STEMMINGENERGIE

VITAMINE
B-12

DOE UW  

IN ONZE WINKEL
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Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

Fashion for eve ry a ge

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

Nieuwe najaar/
winter collectie

van o.a. Esprit, YAYA, Dreamstar, 
Street One en Gerry Weber
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Gaanbieding

€14,95

€9,95

Fairtrade week

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

advertentie

Fittest in Maartensdijk
door Henk van de Bunt

‘Bewegen is gezond en u voelt zich er vitaler door. Dat weten we allemaal. Maar toch bewegen 
de meeste mensen te weinig’. Met een aantal van dergelijke oneliners nodigde vorige week 
per persoonlijke brief de gemeente De Bilt mensen in Maartensdijk en Westbroek van de 

leeftijdsgroep tussen de 60 en 70 jaar uit deel te nemen aan een fittest
op zaterdag 19 november in De Vierstee in Maartensdijk.

De brief bevatte overigens meer en 
ter zake doende informatie: Coör-
dinator en buurtsportcoach Sebas-
tiaan Klok: ‘Naast de mogelijkheid 
om mee te doen aan de fitheidstest 
kan men ook kennis maken met 
het sport- en beweegaanbod in 
de woonkern. Meedoen betekent 
in dit geval naast het testen van 
de fitheid een (hernieuwd) kennis 
maken met bewegen in een ont-
spannen sfeer. Men krijgt met con-
tacten met buurtgenoten en mede 

daardoor wordt men er energieker 
en vitaler van’.

Fittest
De fittest richt zich op de vitali-
teit, fitheid en gezondheid van 
mensen tussen de 60-70 jaar, in 
de gemeente de Bilt. Het project 
is ontwikkeld door de Rijkuniver-
siteit Groningen en wordt lande-
lijk uitgevoerd door de Stichting 
Galm. In Maartensdijk zal de uit-
voering in handen zijn van Mens 

De Bilt in samenwerking met Ge-
meente de Bilt en Sportservice 
provincie Utrecht. De fittest is be-
doeld voor mensen die zich weer 
vitaler en energieker willen voe-
len. Wanneer men op dit moment 
onvoldoende beweegt komt men 
in aanmerking om mee te doen. 
Klok: ‘Onvoldoende bewegen be-
tekent: gemiddeld minder dan 2,5 
uur per week actief bewegen c.q. 
sporten. Men kan hierbij alle ac-
tiviteiten meetellen waarbij men 

zich inspant en die langer dan tien 
minuten duren. Het gaat om ma-
tige inspanning, de ademhaling 
versnelt minimaal enigszins en 
men voelt dat de spieren gebruikt 
worden. Vijf minuten de hond uit-
laten terwijl u wat slentert wordt 
niet meegeteld, maar een kwartier 
stevig naar de winkel wandelen 
wel. Zwaardere huishoudelijke en 
tuinactiviteiten mogen ook mee-
geteld worden en natuurlijk alle 
sportieve inspanningen’. 

Risico’s
De fittest is speciaal ontwikkeld 
door de Rijks Universiteit Gro-
ningen voor de leeftijdsgroep 60-
70 jaar. Om er zeker van te zijn 
dat geen onnodige risico’s wor-
den genomen is er een sportarts 
aanwezig. De test duurt ongeveer 
één uur en één kwartier en bestaat 
uit meerdere onderdelen: balans, 
handvaardigheid, reactietijd, le-
nigheid, arm- en beenkracht en 
uithoudingsvermogen. Na afloop 
van de test krijgt men een beweeg-
advies en kan men zich inschrijven 
voor het introductieprogramma. 

Deelname 
Bij aanmelding (voor 9 novem-
ber) begint men op zaterdag 19 
november met een fittest. Deze 
vindt plaats in De Vierstee (Nach-
tegaallaan 30 te Maartensdijk) en 
de bijdrage die gevraagd wordt 
is 3 euro. Daarna kan men we-
kelijks meedoen met gevarieerde 
beweegactiviteiten in een groep, 
onder deskundige leiding; ieder 
op zijn of haar eigen tempo.

Beweegadviseurs
Bij de test zijn beweegadviseurs 
aanwezig voor een beweegadvies 
op maat. Ook kan men kennisma-
ken mt diverse sport- en bewee-
gaanbieders zoals Fysiotherapie 
en Beweegcentrum Karstens & 
Van der Meijden (Maartensdijk), 
Fysio Fitness Visscher (Groene-
kan), Galm Fraternitas (De Bilt), 
Hart- & Vaat Beweeggroep SV 
Irene (Bilthoven), Borncountry 
Line Dancers (Maartensdijk), 
Yoga Maartensdijk en Praktijk 
voor Fysio- en Oedeemtherapie 
Agnes Vermeij-Schuller (West-
broek). 

Sebastiaan Klok voor de ingang van De Vierstee: ‘Mensen bewegen te weinig’. 

Open Biltse Bridgedrive
Vrijdag 18 november wordt voor de 18e keer de Open Biltse Kampioensdrive gehouden in het 

H.F. Witte centrum te De Bilt, Henri Dunantplein 4. De start is om 19.30 uur.

Vanaf 1999 wordt deze drive, door 
een aantal Biltse clubs georgani-
seerd. Er wordt gespeeld op twee 
niveaus, één voor clubleden uit de 
middelste of hogere regionen (A) 
en een voor overige clubleden en 
thuisspelers (B). Wel speelt ieder-
een dezelfde spellen. De spellen 
worden per computer random ge-
schud, wat doorgaans leidt tot vele 
interessante spellen. Na afloop is 

er een prijsuitreiking en wordt het 
Biltse kampioenspaar en de kampi-
oensclub uitgeroepen.

Voor deze drive kan iedereen uit de 
gemeente De Bilt of omgeving zich 
aanmelden. Dit kan via een e-mail 
aan Mariëtte Vogelaar (mariette-
2vogelaar@gmail.com) onder ver-
melding van de namen, woonplaats 
en telefoonnummer van beide spe-

lers in een paar, hun speelsterkte (A 
of B), de club(s) waarvan ze lid zijn 
en van bondsleden hun bondsnum-
mer. 

De deelname is definitief na ont-
vangst van de betaling vóór 15 no-
vember; daarover wordt informatie 
verstrekt bij de aanmelding. Nadere 
informatie via genoemd email-
adres of telefonisch 030 606 2137.

Problemen voor Schutsmantel
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft eind augustus geconstateerd dat in twee vestigingen 
van Warande - waaronder Schutsmantel Bilthoven - de geboden zorg niet aan de eisen voldoet. 

De Inspectie heeft Warande daarom 
geplaatst in categorie 1 op de lijst 
van zorginstellingen, die extra aan-
dacht behoeven. Deze lijst wordt 
binnenkort door de Inspectie ge-
publiceerd. Categorie 1 betekent 
intensief vervolgtoezicht. 

Zwaardere zorg
Moniek van Jaarsveld, bestuurder: 
‘Wij betreuren dat deze situatie is 
ontstaan, met name de onzekerheid 
die deze berichten kunnen veroor-
zaken bij bewoners en hun familie. 
Na de constateringen van de Inspec-

tie zijn we direct aan de slag gegaan 
en we gaan hier de komende tijd 
intensief mee door. Inmiddels zijn 
al veel belangrijke punten opgelost. 
We werken er heel hard aan dat we 
eind 2016 weer volledig aan de ei-
sen voldoen. Wij realiseren ons dat 
deze berichtgeving ongerustheid 
bij bewoners, cliënten, bezoekers 
en familie zal kunnen veroorzaken. 
Dit betreuren wij. De bevindingen 
van de Inspectie voor deze vestigin-
gen herkennen wij en wij zijn volop 
aan de slag met verbeteringen. In 
Schutsmantel gaat het onder andere 

om het maken van correcte afspra-
ken met huisartsen en apotheken. 
Bij de betreffende vestigingen is 
de zorg de afgelopen jaren veel 
zwaarder geworden. Deze vroegere 
verzorgingshuizen hebben nu ook 
bewoners, die verpleeghuiszorg no-
dig hebben. Dit vraagt om andere 
afspraken met huisartsen en apo-
theken, een andere organisatie, een 
intensievere interne samenwerking 
en bijscholing van medewerkers. In 
deze vestigingen is het niet gelukt 
om snel genoeg aan de eisen voor 
verpleeghuiszorg te voldoen.’

Repair Café 
Hollandsche Rading

Fietsverlichting-special
Zaterdag 29 oktober is er van 10.00 tot 14.00 uur weer Repair Café in 
het Dorpshuis in Hollandsche Rading: deze keer met bijzondere aan-
dacht voor fietsverlichting.

Het is weer steeds eerder donker; daarbij is goede fietsverlichting on-
ontbeerlijk. Het Repair Café biedt zaterdag de mogelijkheid de fiets-
verlichting na te laten kijken en indien nodig samen te laten repareren. 
Ook andere problemen aan de fiets kunnen gezamenlijk worden aange-
pakt. Ook brommers kunnen worden nagezien en eventueel hersteld.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de gebruikelijke reparaties. Bij alles 
wat stuk is of niet goed meer werkt wordt een ultieme poging tot blij-
vend herstel ondernomen. Ook koper- en zilverpoetsen staat weer op 
het programma en natuurlijk kledingreparatie. Tevens is er Leut, gratis 
koffie met gebak. Ga gezellig een bakkie doen en kom (daardoor) ook 
weer op de hoogte van alle bijzonderheden in het dorp.

(Willem Pols)
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

GEVULDE VARKENSROLLADE

Varkensfiletrollade gevuld met malse biefstuk en 

lekkere kruiden; ca. 35 min. op 150°C
100 gram 2,25

HAZENACHTERBOUTEN

Uit onze wildhoek: voor de liefhebbers, om ca. 2½ uur 

te stoven. Met gratis recept!
100 gram 1,85

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG

Met o.a. varkenshaas en kruidenolie in een jasje van 

roomboterbladerdeeg; 20 min. op 175°C
100 gram 1,85

RUNDERGEHAKT

Zonder kleurstof of vervangende middelen dus puur 

natuur; voor bijv. in uw ovenschotel
500 gram 3,75

LAMSBOUTSCHIJVEN

Met een klein beentje. Gemarineerd of naturel; mag 

kort gebakken worden in de pan
100 gram 1,85

GECONFIJTE EENDENBOUT

Voor de kenners. Langzaam in ganzenvet gegaard; 

warm maken in de oven ca. 25 min. 170°C.
per stuk 4,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 24 oktober t/m zaterdag 29 oktober. Zetfouten voorbehouden.

Personeel gezocht: 
Machinist mobiele graafmachine                                                                   
(Ervaring is gewenst) 

Junior/leerling: Machinist/trekkerchauffeur                                   
Erkend leerbedrijf, SBB gecer�ficeerd.                                              

Zie website voor vacature. Reac�es via info@oussoren.nl of 0346-282165 

Koperwieklaan 1 Bilthoven
Tel: 030 6628480

www.hubobilthoven.nl

ZATERDAG 28 MEI 2016

HUBO 
BTW
ERAF
DAG

21% BTW VOORDEEL 
OP ALLES*

*Kijk op hubo.nl voor de voorwaarden.

091_A0 poster_hubodag_WT.indd   1 13-05-16   11:50

21% BTW VOORDEEL
OP ALLES* 

Zaterdag 29 oktober 2016

* kijk op hubo.nl voor de voorwaarden

Cor van Vliet hoveniersbedrijf
Dierenriem 7

3738 TP  Maartensdijk
T 06 52 46 82 10

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Is uw tuin al winterklaar?
 

oktober is de maand om de
tuin voor te bereiden op de winter.

 
• Het snoeien van bomen en rozen
• De Bloembollen planten
• De Coniferen verplanten
• Het scheuren van planten
• Het gazon winterklaar maken
• Het afsteken van graskanten

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

vol frisse
ideeën!

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

29-30 oktober Equine Elite - Weert

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!
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Grote zadelroof in Maartensdijk
door Walter Eijndhoven

In Maartensdijk is in de nacht van woensdag 20 oktober op donderdag 21 oktober een 
zadelkamer leeggeroofd door inbrekers. Eén van de gestolen zadels is een splinternieuw

zadel van het ‘Hilversumse’ merk Vivary. Dit zadel is pas zo kort op de markt
dat er nog geen tweedehands exemplaren te krijgen zijn. 

De diefstal bij Stal Makkinga in 
Maartensdijk was goed voorbereid, 
blijkt uit het relaas van staleigenaar 
Ilja Makkinga. Zij vertelt: ‘Toen ik 
donderdagochtend bij mijn stal aan-
kwam, trof ik een enorme ravage 
aan. In eerste instantie dacht ik dat 
één van de paarden was losgebro-
ken. Helaas was dàt niet het geval. 

Direct daarop zag ik al dat twee 
kasten waren opengebroken en heel 
veel spullen weg waren. Vreselijk’. 
Direct na het ontdekken van de in-
braak, rende Makkinga naar de paar-
den. Zij vertelt: ‘De paarden zijn 
voor mij het belangrijkst. Gelukkig 
mankeren zij niets. Tegenwoordig 
hoor je zulke rare dingen over zwaar 
mishandelde paarden. 

Zadels
Bij nader onderzoek bleek dat 
heel veel was meegenomen door 
de inbrekers: beenbeschermers, 
hoofdstellen, singels, peeskappen, 
borstels, een scheerapparaat, caps, 
gereedschap en op maat gemaakte 
rijlaarzen. Makkinga: ‘Waarom zij 
die rijlaarzen hebben meegenomen, 
is mij een raadsel. Daar kunnen zij 
helemaal niets mee’. Ook zijn vier 
dure zadels meegenomen, namelijk 

een Vivary dressuurzadel, een Arno 
Brandt dressuurzadel, een Hulse-
bosch springzadel en een Kieffer 
springzadel. Makkinga: ‘Ik ben nu 
al twee dagen aan het uitzoeken wat 
ik nog meer mis en elke keer kom 
ik erachter wat zij nog meer hebben 
gestolen. Tijdens de werkzaamhe-
den hier op stal vanmiddag, merkten 
wij dat ook de slijptol is verdwenen. 
De schade is aanzienlijk. Begrijpen 
die lui niet dat wij ook hard moeten 
werken voor onze spullen?’ 

Voorbereid
De diefstal bleek goed voorbereid. 
De normale route naar het terrein 
werd vermeden, omdat je dan langs 
een woonhuis moet, met waakhond. 
De bouwlamp bij de stal ging ook 
niet aan. Uit onderzoek bleek dat de 
dieven via de A27 op het terrein zijn 
gekomen. Makkinga: ‘Woensdag 
overdag vond nog een vreemd voor-
val plaats. 

Een jongen uit Utrecht reed met zijn 
fiets mijn terrein op. Heel vreemd, 
omdat hij eerst langs een woonhuis 
moet, met hond. Normaal gesproken 
ga je dan niet verder het terrein op. 
Natuurlijk vroeg ik hem direct wat 
hij kwam doen en vertelde hij dat hij 

de weg kwijt was. Ik vermoed dat hij 
de boel hier aan het verkennen was. 
Die nacht maakten de inbrekers een 
pad door de bramenhaag tussen de 
A27 en de stal. Een deel van de buit 
lag nog her en der verspreid’. Het 
was ook een hele klim, het talud op. 
Makkinga vervolgt: ‘Ik hoopte ei-
genlijk dat er camerabeelden zouden 
zijn van de auto van de daders op de 
vluchtstrook. Na onderzoek door de 
politie bleek dit helaas niet het ge-
val te zijn. Volgens Rijkswaterstaat 
worden de beelden niet vastgelegd 
en doen de camera’s alleen dienst bij 
files op de A27’. 

Maatregelen
Ondertussen gaat Makkinga ge-
woon door met haar bezigheden op 
stal. Allerlei maatregelen worden nu 
genomen om inbrekers zoveel mo-
gelijk te ontmoedigen. Makkinga: 
‘Deze inbraak is een wijze les voor 
mij geweest. Wij zjn nu alles aan 
het beveiligen, met extra sloten en 
camerabeveiliging. En waarschijn-
lijk wil ik ook weer een waakhond 
op stal. Oh, ik hoor net dat de blad-
blazer ook ontbreekt’. Gaandeweg 
komt Makkinga erachter wat de die-
ven allemaal hebben meegenomen 
tijdens hun nachtelijke rooftocht. 

Er zijn veel materiële zaken verdwenen bij Stal Makkinga, maar gelukkig 
mankeren de paarden niets.

Burano weekendgalerie De Bilt 

Vier weekenden in november 
is Gelato Burano geen ijssalon, 
maar een galerie met kunst en 
kunstnijverheid. Vier kunste-
naars – Ans Oudendijk, Pleuni 
Erbrink, Sonja Bruil en Yve-
lotte Hennings – kregen de mo-
gelijkheid hun kunst gedurende 
die tijd te laten bewonderen. 
Gastexposanten (de jonge kun-
stenaars Maaike Ebbinge (sie-
raden) en lsabelle Backer (foto-
grafie) schuiven eveneens aan.  

Pleuni Erbrink maakt tassen en 
klein-lederwaren van kwaliteits-
leer, origineel en met veel prakti-

sche snufjes. Nooit meer de com-
plete tas omkeren op zoek naar 
sleutels, pasjes en lippenstift. 
Sonja Bruil maakt kleurige schil-
derijen, Hoe langer je ernaar kijkt, 
hoe meer je ontdekt. Intrigerend 
zijn ze beslist Op locatie tekent 
Sonja portretjes met een knipoog 
(met uitzondering van 6 en 12 no-
vember). De landschappen van 
Ans Oudendijk zijn mooie, ver-
stilde beelden. Voor de Burano-
galerie heeft ze gekozen voor het 
thema ‘water’. Yvelotte Hennings 
maakt beeldjes (keramiek), die in 
al hun eenvoud een verhaal ver-
tellen. Zij is tevens de auteur van 

‘n Tijd van Leven (Alex Meijer & 
Co. drie generaties koffiebranders 
in Amsterdam). 

Geopend
De weekendgalerie aan de Dorps-
straat 60 is geopend op de zater-
dagen 5, 12, 19 en 26 november 
en de zondagen 6, 13, 20 en 27 
november telkens van 11.00 tot 
17.00 uur. Meer info bij Yvelotte 
Hennings, tel. 06 19941464. Za-
terdag 5 november rond 11 uur 
wordt het publiek ‘opgetrom-
meld’ door een Djembé-kwartet 
in de Dorpsstraat om een kijkje te 
komen nemen. [HvdB]

Mede-eigenaar Friso Hennings Backer oefent het trommelen alvast voor de ijssalon. [foto Reyn Schuurman]

Torenhaan krijgt 
restauratiebeurt

door Henk van de Bunt

De kerkklok van de Stulpkerk in Lage Vuursche moet worden 
gerestaureerd. De torenhaan ging er dinsdag 25 oktober 

vanaf en wordt opnieuw geschilderd. Ook het loodwerk moet 
worden vervangen. Daarom vraagt men in Lage Vuursche om 

een financiële bijdrage aan de bewoners.

Henk Kuus is nauw betrokken bij dit pareltje van Lage Vuursche: 
‘Een kerkklok, die de tijd aangeeft is voor veel inwoners van het dorp 
nog altijd waardevol. ’s Middags om twaalf uur luidt de klok, een oud 
gebruik dat in ere is gehouden. De heldere klok is in het dorp te horen, 
maar klinkt ook ver daarbuiten tot in de bossen. Het was vroeger een 
teken voor de bosarbeiders dat ze konden gaan schaften. De kerktoren 
is deel van het beschermde dorpsgezicht. Het is de enige haan van de 
(Lage) Vuursche die ‘waakt’ over het dorp. 

Geschiedenis
De toren dateert evenals het kerkgebouw uit het jaar 1659. Op eerste 
Pinksterdag 1939 werd in de Vuursche een nieuwe luidklok in gebruik 
genomen. Daarbij was ook aanwezig beiaardier Jacob Vincent uit Am-
sterdam, die deze klok aan de hervormde gemeente had aangeboden 
als aandenken aan zijn vrouw Geertruida Johanna Meijer, overleden 
op 20 juli 1938 en begraven bij de kerk in de Vuursche. De bekend 
geworden zangeres Jo Vincent was een dochter van dit echtpaar.

Vroeger was het onderhoud van de kerktoren een gemeentelijke aan-
gelegenheid, maar de gemeente Baarn heeft dit overgedragen aan de 
hervormde gemeente. Het restaureren gaat in totaal 16.000 euro kos-
ten en voor de kerkelijke gemeente is dit een (te) groot bedrag. Daar-
om wordt – met name aan de inwoners van Lage Vuursche – maar 
ook aan hen van ‘buiten’ gevraagd om een gift. Bij de hervormde 
gemeente informeert men u graag hoe u deze restauratiegift daarvoor 
kunt afdragen. Voor ieder bedrag is men dankbaar. 

De torenhaan wordt van zijn stekkie verwijderd. [foto Reyn Schuurman]
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

100

100

100

099

Speculaas
Gevulde koek 
Vers
uit eigen oven
2 stuks

Geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 oktober 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Pickwick
herfst thee
per pakje

Jumbo
Haardblok
per stuk

Hand of
stoofperen
heel kilo
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Jongeren Vierstee Open Dag
Na het succes van vorig jaar, organiseert Stichting Vierstee 2.0 op 
zaterdag 5 november de 2e Vierstee Open Dag, waar bijna alle ge-
bruikers van De Vierstee en een aantal gast-organisaties zich met 
een informatiestand, demonstraties en activiteiten presenteren. 

De open dag zal in het teken van de jongeren staan. Vanaf 12.00 tot 
16.00 uur zijn er veel ‘Challenges’ voor de jeugd en gezellige activitei-
ten voor iedereen: 

12.00 uur  Opening met dans van To Move!
12.00 - 16.00 uur  Laat je voetbalskills zien bij SVM Futsal, probeer 

de Pannakoning te onttronen en ga voor de prijzen 
in de loterij en de grabbelton

12.00 - 16.00 uur  Bakpret Maartensdijk, voor als je van echt lekker 
bakken en eten houdt

12.00 - 16.00 uur  De bibliotheek is open! In de bibliotheek is er een 
grote 2e hands boekenmarkt 

12.15 - 13.30 uur  Talentenchallenge voor jongeren tot 15 jaar (voorin-
schrijven op de website van 2Move)

13.30 - 14.30 uur Judodemonstraties en zelf meedoen, door Judokan
14.30 - 15.30 uur  Tafeltennisadventure; wat kun je nog meer met een 

ping-pong tafel? door Reflex
15.30 - 16.00 uur   Play-Inn muziekworkshop voor jongeren met aan-

sluitend muziek met Kunst en Genoegen 
16.00 uur  Bekendmaking nieuwe financiële tussenstand actie 

Vierstee 2.0
Elk heel uur is er de ‘Daily Mile’ door de professionele sportcoaches 
van Stichting Mens en de populaire meester Jan van de Martin Lu-
ther King School. 

Doe mee en test je conditie! Musikids geeft gedurende de middag 
diverse demonstraties en er is nog veel meer te doen en te zien voor 
jong en oud. De gemeente De Bilt zal informatie gaan geven hoe de 
renovatie in de zomer van 2017 eruit gaat zien en Stichting Vierstee 
2.0 geeft informatie over hoe de extra financiële middelen besteed 
zullen gaan worden. 

Stichting Vierstee 2.0 benadrukt dat De Vierstee van en voor ie-
dereen is. Daarom zijn ook papa’s, mama’s, ooms, tantes, opa’s en 
oma’s van harte welkom; iedereen wordt uitgenodigd de nieuwe ta-
lenten aan te moedigen, mee te doen, een drankje te komen drinken, 
wat te eten, gezellig bij te kletsen of om op de boeken- en vereni-
gingsmarkt te komen neuzen.

Na afloop (aanvang 17.30 uur) wordt er door het initiatief ‘D Eet-
tafel’ een heerlijke Maartensdijkse Erwtensoep maaltijd geserveerd. 
Aanmelden kan via de website www.vierstee.nl (ook voor meer in-
formatie en reserveringen) 

Schoolconcert in Immanuelkerk
De Groen van Prinstererschool in De Bilt heeft voor de kinderen een muzikaal concert 

georganiseerd in de Immanuelkerk in De Bilt. De kinderen traden op met muziek, 
dans, zang, onder leiding van Joke Firet.

De kinderen stonden vol trots 
op het podium. Er waren solo-
optredens op o.a. piano, cello, 
viool en gitaar, maar ook zongen 
de basisschoolgroepen liedjes 
die op school geoefend waren. 

Het gebouw was vol met ou-
ders, broertjes en zusjes, opa’s en 
oma’s en natuurlijk alle kinderen. 
De kleinste kinderen konden zien 
hoe oudere jaars een eigen in-
strument bespeelden. Van Bach, 

de Pink Panther, The Eagels tot 
eigen mooie composities van kin-
deren; alle genres kwamen langs. 
Wat een talent op deze muzikale 
avond.

(Tamara Reesink)

Kindervoorstelling 
Sint Maarten  

 ‘Het lichtje voor de winter’ is een kindervoorstelling door en 
van Schimmentheater Licht in het Donker. Het verhaal gaat 
over de tradities rond Sint Maarten en over zijn persoon, het 
in ‘t donker langs de deuren gaan met een lichtje, de liedjes, 

pompoenen en de betekenis van het brengen van licht.

Na afloop van de voorstelling maak je een lampion waaruit je figuren 
knipt, prikt of snijdt. Van de uitgeknipte figuur wordt een schim ge-
maakt waarmee je het laatste kwartier in het theater mag spelen. De 
voorstelling is in Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6 in De Bilt op 
zaterdag 5 november van 14.00 tot 16.00 uur voor de leeftijdscategorie 
van 5 t/m 10 jaar. Reserveren bij de balie van paviljoen Beerschoten of 
tel. 030 6913291.

Kinder Natuur Activiteiten 
 Utrechts landschap organiseert in en bij Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt in 
samenwerking met het IVN De Bilt een leuke en leerzame middag voor kinderen van 6 tot en 

met 10 jaar op woensdag 2 november van 14.30 tot 16.30 uur over vleermuizen.

Eerst wordt er het een en ander 
uitgelegd over het onderwerp om 
daarna naar het bos te gaan om plek-
jes op te zoeken waar ze eventueel 
kunnen zitten. Middels o.a. een spel 
zal worden uitgelegd hoe de vleer-
muizen aan hun eten komen. Bij 
terugkomst is er wat te drinken en 
te snoepen waarna de kinderen hun 
creativiteit kunnen tonen over het 
onderwerp. Maximaal 10 kinderen 
per middag. Aanmelden per email 
tot zondag 30 oktober KinderNa-
tuurActiviteiten@gmail.com. 

Er valt van alles te leren over vleer-
muizen op Beerschoten.

Sint Maarten lampionnenoptocht
Ook dit jaar organiseert de Sint 
Maartenskerk in Maartensdijk 
weer de traditionele lampionnen-
optocht door Maartensdijk. Op 
vrijdagavond 11 november kun-
nen de kinderen zich verzamelen 
bij de Ontmoetingskerk aan de 
Julianalaan. Van daaruit start om 
19.00 uur de optocht naar de Sint 
Maartenskerk aan de Nachtegaal-
laan. Uiteraard gaat Sint Maarten 
te paard weer voorop en zorgt mu-
ziekvereniging Vriendenkring uit 
Westbroek voor de muzikale be-
geleiding. In de Sint Maartenskerk 
worden de bekende Sint Maar-
tenliedjes gezongen en zal mees-
terverteller Gottfrid van Eck op 
meeslepende wijze het verhaal van 
Sint Maarten vertellen. Natuurlijk 
zal Sint Maarten er zelf er ook bij 
zijn. Na het verhaal is er choco-
lademelk, limonade en speculaas. 

Rond 19.45 uur zijn de activiteiten 
in de Sint Maartenskerk afgelopen. 
Dan kunnen de kinderen het dorp 

door om aan te bellen bij de hui-
zen, liedjes te zingen en snoep te 
verzamelen. 

Sint Maarten gaat te paard evenals in 2015 weer voorop. [foto Henk van 
de Bunt]

Aan het einde van het concert doen alle bezoekers mee met het muzikale feest.
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te 
maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 
7 op 8 november op het traject Utrecht - Amersfoort 
een slijptrein.
Woont u in Groenekan of Bilthoven in de buurt van 
dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het 
slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245(gratis).

OPRUIMING!
KORTING OP ALLE 2016 FIETSEN!
ÉN TOT WEL 50% KORTING OP ACCESSOIRES*

o.a. (regen)kleding, schoenen, helmen etc...
*) kortingsactie is geldig zo lang de voorraad strekt 

Nootweg 37

1231 CP Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

info@bikeshop-loosdrecht.nl

www.bikeshop-loosdrecht.nl

BIKESHOP
LOOSDRECHT

Openingstijden:

ma. t/m vr. 8:00 - 20:00 uur

zaterdag 9:00 - 17:00 uur

zondag gesloten

hekopeners

Uw hekken 
automatiseren?

Eenvoudig zelf te monteren automatische 
hek- en garagedeuropeners  incl. afstandsbediening. 

Voor uw comfort en veiligheid.

www.hEkopEnEr.nlnEr.nl

J van der Neut en Zn.
Groenekanseweg 9

3737 AA Groenekan 
Telefoon 0346 - 21 12 13 

Internet: www.firmavanderneut.nl

www.hwww.h

Uw dealer

I’m dreaming of ...

maar ...

I’m dreaming of ...I’m dreaming of ...

Dorresteinweg 72b Soest
tel: 035 - 6012883 • www.vaarderhoogt.nl

We zingen er al lustig op los 
tijdens het inrichten van onze 

nieuwe Kerstshow. 
Hij is op een haartje na klaar. 
Boordevol met de meest mooie 

Kerst artikelen. Er wordt nu al fl ink in 
gewinkeld door onze klanten.

we weten dat velen van u ook 
“dreamen” van een volle, 

kleurige en geurige tuin in de 
herfst en winter. Dat kan!!! We zijn niet voor niets 

hét VIER SEIZOENEN tuincentrum. Er is óók nu volop 
keus om uw tuin, terras of balkon prachtig “aan te kleden”.

Oók zondags open van 12.00 

tot 17.00 uur.

Doe ook nu vast de nieuwe

aanplant voor volgend jaar. 

De omstandigheden 

zijn ideaal!!

Wil jij ook Vierklank bezorger worden?
De onderstaande wijken zijn nog beschikbaar!

Wijk 111: Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303)
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 126: Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenln
Wijk 129: Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan, Perenlaan, Walnootlaan, Perziklaan
Wijk 132: Acacialaan, Eikenlaan, Esdoornlaan, Haagbeuklaan, Iepenlaan,
 Kastanjelaan,Lindelaan, Berlagelaan Noord
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan, Albert Cuyplaan,
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 
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Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
1 november

2016

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Pampers New baby, Baby dry of 
Active fi t luiers of luierbroekjes
4 pakken met 21-44 stuks
35.56 - 37.40

22.5022.5022.5022.
4 pakken

NERGENS 
GOEDKOPER 
PER LUIER! 

Heineken
2 kratten met 24 fl essen 
van 0.3 liter
29.00

17.0017.0017.0017.
2 kratten

Per liter 1.18

12 EURO 
KORTING!

Lay’s Hamka’s, 
Wokkels of Bugles 
of Doritos
2 zakken van 115 
of 185 gram
2.34 - 2.46

zegel

1.99199
2 zakken

Oma in Het Lichtruim
Theater Het Lichtruim verlengt de kinderboekenweek nog 
een beetje. Op zaterdagmiddag 29 oktober om 15.00 uur is 
de prachtige voorstelling ‘Oma, mag ik mijn pop terug?’  

van Theater Gnaffel te zien. De Zwolse theatergroep maakt 
al 30 jaar voorstellingen waarin mensgrote poppen op bijna 

magische wijze tot leven komen. 

Gespeeld wordt het verhaal over Fien, die elke zondag met haar pop 
bij oma op visite gaat. Ze doen spelletjes en eten koekjes. De koekjes 
zijn veel zachter dan bij Fien thuis. Fien ziet dat oma ouder wordt en 
steeds meer begint te vergeten. Wat als oma het allemaal niet meer kan 
onthouden? Dat ze haar eigen naam niet meer weet of vergeten is dat ze 
je oma is? Maar dan maakt Fiens pop een wel heel bijzonder avontuur 
mee … 

Vorig seizoen werd ‘Oma’ vooral geprezen vanwege de lichtvoetige 
wijze waarop een serieus onderwerp wordt aangekaart. Doordat we al-
les door Fiens ogen zien, krijgen de gebeurtenissen een grappige en 
tegelijk poëtische en ontroerende ondertoon. Net als het kinderboek 
van Mark Haayema is de voorstelling op bijzonder liefdevolle manier 
gemaakt. ‘Oma, mag ik mijn pop terug?’ maakt deel uit van het speciale 
theater- en muziekaanbod dit seizoen in Het Lichtruim, samengesteld 
door programmeur Emile Schra.  

foto Erik Franssen (winnaar van de Nikon Theaterfotografieprijs 2016 
met zijn fotoreeks van Oma, mag ik mijn pop terug)

Fairtrade film
In het kader van de Fairtrade Week 2016 van 29 oktober tot en met 6 
november besteden de Bilthovense Boekhandel en Bouwman boeken 
extra aandacht aan eerlijke handel. Op woensdag 2 november vertoont 
de Bilthovense Boekhandel de film ‘Tony: van chocoladecrimineel tot 
wereldverbeteraar’. Tony vertelt het verhaal van een stel jonge Neder-
landse journalisten die korte metten willen maken met de kind-slavernij 
in de cacao-industrie. De film laat zien hoe lastig het is om fundamentele 
fouten en onrechtvaardigheid uit een wereldwijd systeem te elimineren. 
Met een grote dosis humor en een niet aflatend doorzettingsvermogen 
weten de journalisten hun eerste zelfbenoemde slaafvrije chocolade-
reep op de markt te brengen. Het merk Tony’s Chocolonely groeide de 
afgelopen tien jaar uit tot het grootste chocoladebedrijf van Nederland.
De film is op woensdag 2 november, 20.00 uur in de Bilthovense Boek-
handel, Julianalaan 1 te Bilthoven. Graag vooraf aanmelden via info@
bilthovenseboekhandel.nl of tel. 030 2200112.

Bij Bouwman Boeken in De Bilt kan men tijdens de Fairtrade Week 
genieten van een heerlijk en eerlijk kopje koffie van Bacchi voor slechts 
1 euro. Ieder kopje wordt geserveerd met een lekker stukje chocolade 
van Tony’s Chocolonely. Alle koffie, die in Bouwman Café wordt ge-
schonken is Fairtrade.

Lezersactie
Er is een beperkt aantal gratis combikaarten beschikbaar (één kind 
met één vader, moeder, opa of oma) voor lezers van De Vierklank. 
Stuur een mail naar info@vierklank.nl om hier kans op te maken. 
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Adverteren met een Nootje
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. en 2.)

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, 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.)

❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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
 € 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt 
u een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes 
max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  ..........................................................................................................................................

Adres  ..........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  ....................................................

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Krielhaan, prachtig van kleur, 
1 jaar oud , €5,00. Tel.06-
14507277

Biologische kweeperen. 10 kilo 
€7,50. Ophalen in De Bilt. Tel. 
06 46033975.

Nieuwe pLatenspeler met USB 
aansluiting. €50,00. Tel. 06 
54375233

Nieuw ongebruikt Tolvignet 
Zwitserland geldig tot febr. 
2017. Prijs €15,00. Tel. 
0625371418

Olijfgroene suède driezitsbank 
.Losse kussens. €50,00. Tel 030 
2281635

Vitrinekast half kastruimte/half 
vitrine. Twee laden. 40x40cm 
en 180cm hoog. €45,00. Tel. 
0622175528

Een persoon grenen bed, met 
lattenbodem. En evt. matras en 
dekbed. 90 x 200cm. €49,95. 
Tel. 0622175528

Staande lamp. Bruin metaal. 
180 cm hoog. Met extra lees-
lamp. €25,00. Tel. 0622175528.

Wasmand op poten €5,00. Tel. 
0346-213073

Pracht linnenkast met schuif-
deuren. €50,00. Tel. 0346-
213073

Witte duo draadloos telefoons 
2 stuks Gigaset A415 €20,00. 
Tel. 0629506849

Kinder zitverhoging voor auto 
+ kinder zitverhoging met 
rugsteun samen €15,00. Tel. 
0651018158

Ik heb de nieuwe CD van 
Ancora zeemansliedjes. 
€10,00. Tel. 0346-243758

Voetbal FC Utrecht sjaal/das 
voor de verzamelaar. Ziet er 
nog netjes uit. €10,00. Tel. 
0346-243758

4x3 DVD van Spijkerhoek. 
Zitten nog in cadeauverpak-
king. €20,00. Tel. 0346-243758

Ikea Kinderstoel met voor eet-
blad. Poten kunnen eraf. €6,00. 
Tel. 06-29506849

Te klein gekocht nieuw The 
Denim spijker Jack heren maat 
M Kan ook v. dames €25,00. 
Tel. 06-29506849

Eethoek tafel 145x96 cm 
zwart, stoelen rood €25,00. Tel. 
0346-213590

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen en 
buiten. Tel. 06-42417376

AMBACHTELIJKE behan-
ger heeft nog tijd over voor al 
uw behang- en sauswerk 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

Diversen
VERMIST Schuwe cyperse 
poes veel lichtbruine vlekjes, 
bef en voetjes wit, bruine vlek 
midden op de kop, gechipt. Tel. 
13385121

Droge OPSLAGRUIMTE 
gezocht in Maartensdijk voor 
4 Disco speakers van 70 x 70 x 
180 cm waar ik ook kan testen 
en klussen. Tel. 0346210626 na 
18.00 uur. 

Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

STUDENTEN betalen bij 
Kapper Hans maar €10,00 
(incl. gesprek op niveau). Tel. 
212455

Het nieuwe ZOEKEN http://
www.mrte.info

PAARD SCHEREN met rust, 
beleid en aandacht €50,00
06-37409172

Complete houtvergasinstallatie 
30KW. Vraagprijs €3500,- 06 
54751296

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en 
za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 
alle merken nieuwe en gebruikte fietsen.

Refurbished en tweedehands computers en laptops met 
garantie. Inclusief installatie. Bezorging gratis aan huis in de 
hele gemeente. www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 
0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 
uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 
en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Op zoek naar een goede pedicure? Maak voor 31 december 
een afspraak en ontvang uitgebreide voet-of stoelmassage gra-
tis. 0346-831299 of via site www.opgoedevoet-tinydegroot.nl

SPAANSE SLOFFEN. 
Ze zijn er weer! Bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

N I E U W E 
WINTERCOLLECTIE 
Tassen, poncho's en sjaals. 
Bij Kok Stomerij &
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk.
Tel. 0346-214112

Dubbele winst voor
Irene MB1 

Twee wedstrijden stonden er afgelopen week op het programma 
voor Irene MB1: maandagavond de bekerwedstrijd tegen het 

Houtense Taurus MB1 en zaterdag tegen VCV uit Veenendaal. 

Omdat Taurus een klasse lager speelt 
dan Irene rekende iedereen in Bilt-
hoven op een gemakkelijke overwin-
ning. Taurus dacht daar anders over 
en met een serie sterke sprongop-
slagen nam het Houtense team bru-
taal de leiding. Maar nadat Irene een 
tandje bij schakelde was het snel ge-

daan met de tegenstand van Taurus. 
Binnen een uur stond er een snelle en 
overtuigende 3-0 op het scorebord, 
waarmee Irene zich plaatste voor de 
volgende ronde van de regiobeker. 

Vieren
De tweede wedstrijd van deze week 
speelde Irene tegen VCV MB1. Om te 
vieren dat Marit Pasterkamp na haar 
blessure weer volledig mee mocht 
spelen werd het team in Austerlitz op 
een teambuilding lunch getrakteerd. 
Blijkbaar was de lunch iets te zwaar 
gevallen want wederom duurde het 
even voordat de Irene-machine op 
gang kwam. Maar nadat coach Erna 
Everaert haar speelsters stevig toege-
sproken had kwam het Bilthovense 
team op gang waarna de wedstrijd 
overtuigend met 4-0 gewonnen werd. 

Halverwege
Halverwege de competitie staat Ire-
ne riant op kop en lijkt alleen PDK 
Huizen nog in staat Irene van de titel 
te houden. Zaterdag, 29 oktober om 
10.45 uur, wordt in de Kees Boekehal 
te Bilthoven de returnwedstrijd tegen 
Albatros MB1 gespeeld.

(Michel Everaert) 
De Irenemeiden fanatiek aan het net. 
(foto Erna Everaert)

Bloembollen-
toernooi

De badminton DO(nderdag)MO(rgen) groep van 
SV Irene speelde op 20 oktober weer haar jaarlijkse 
bloembollen-toernooi in sporthal Kees Boeke. De 
prijzen voor de winnaars van de diverse poules 
waren beschikbaar gesteld door hoveniersbedrijf 
Groenewegen uit Groenekan. Overigens kan 
de DOMO groep altijd nieuwe badmintonners 
gebruiken op de donderdagochtend.

Opsporing 
verzocht

Bij de woningoverval aan de Holle Bilt in De Bilt 
medio september hebben drie daders een BMW 
buitgemaakt die dezelfde ochtend brandend en 
onbeheerd aangetroffen werd aan de Voordorpse-
dijk in Groenekan. De politie heeft aanwijzingen 
dat de daders mogelijk al vanaf dinsdagavond een 
verkenning deden bij de woning aan de Holle Bilt. 
De eigenaar van de woning is verzamelaar van ex-
clusieve auto's. De mannen hebben dure juwelen 
buitgemaakt vertelde de politie vorige week in Op-
sporing Verzocht. De buit bestond onder andere uit 
oorhangers, waarvan één paar met groene smaragd 
is ingelegd. De overvallers stalen ook dure horlo-
ges. Eén is van het merk Hublot, type Dutch Clas-
sic Fusion. Hiervan zijn er slechts enkele gemaakt. 
De politie riep onder meer juweliers op alert te zijn 
op de sieraden. Verder zoekt de recherche een man 
die op de avond voor de overval, 14 september, 
vlak bij het huis aan de Holle Bilt in het gras zat. 
Een getuige hoorde twee keer een fluitje. Mogelijk 
is dit geluid gemaakt door de overvallers die op 
verkenning waren. De politie hoopt dat de man in 
het gras wat heeft gezien.

Je moet er dit weekend op letten
om de klok een uur te verzetten
en al gaat de tijd vlug
hij gaat een uur terug
voor een tijd met truien en petten

Guus Geebel Limerick
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SVM niet verder in de beker 
Een tot op de tanden gemotiveerd en bij vlagen uitstekend spelend SVM redde het net niet 

tegen het veel hoger spelende tweede team van het Utrechtse Hercules, waarvan 
het eerste team uitkomt in de Tweede klasse. 

De weer vele Maartensdijkse sup-
porters zagen zaterdag een goed 
voetballende ploeg, die helaas te 
slordig om ging met de vele kan-
sen in de eerste helft. Dat het na 
20 minuten nog 0-0 stond lag ze-
ker niet aan SVM; de doelman 
van Hercules had een super dag 
en bleek een onneembare veste. 
Zo tikte hij twee prachtig geno-
men vrije trappen van Björn Engel 
tot hoekschop. Wie het ook pro-
beerde: iedere bal was voor deze 
goalie. 

Buitenspel
De verder goed leidende scheids-
rechter floot bij een gevaarlijke 
counter van Hercules niet voor 
buitenspel en SVM stond met 1-0 
achter. Ook SVM goalie Stijn Or-
sel bleek een betrouwbare sluit-
post. Een duidelijke handsbal in 
het strafschopgebied van Hercules 
werd niet beloond met een daarbij 
behorende strafschop voor de be-
zoekers, die daarna wel op jacht 
gingen naar de verdiende gelijk-
maker. Uit een kluts scoorden de 

gastheren echter de 2-0. SVM bleef 
de gehele tweede helft jagen op een 
doelpunt. Pas een klein kwartier 
voor het einde beloonde Diederik 
Hafkemeyer zijn team met de 2-1. 
SVM zette in de laatste 10 minuten 
alles op alles om de tweede (aan-
sluitende) treffer te maken; Djoey 
Engel kreeg de kans om de gelijk-
maker te scoren maar miste.
Aanstaande zaterdag wordt de 
competitiereeks hervat met een 
thuiswedstrijd om 14.30 uur tegen 
het Utrechtse Desto.

FC De Bilt 
bekert verder

Na twee nuttige overwinningen in de competitie stond 
op 22 oktober de eerste knock-out-ronde van de 

bekercompetitie op het programma. De tegenstander 
VRC uit Veenendaal is een zgn. ‘tweede klasser Oost’. 

FC De Bilt wilde duidelijk de opgaande lijn van de afgelopen weken 
voortzetten en gaf VRC weinig kans. Dit keer kon trainer Plomp in de 
basisopstelling eindelijk gebruik maken van Mike Versloot en het was 
duidelijk dat Mike gretig genoeg was en heel graag wilde scoren. Al 
heel snel omspeelde hij de keeper, maar zijn eerste bleef nog even uit. 
Daarna werd hij onreglementair gestopt en vergat vervolgens (zelf) de 
toegekende strafschop te verzilveren. Na een half uur snelde hij weer 
dwars door de verdediging heen, maar ook nu bleef de daarbij beho-
rende beloning uit. 
Vlak voor rust was het eindelijk raak; Mike omspeelde de keeper en 
schoot onberispelijk binnen. Het had voor rust al beslist moeten zijn, 
want naast Mike kwamen ook Joey en Thomas in scoringspositie en 
vlak voor rust knalde Jelle de bal op de paal.

Terwijl nog veel mensen hun consumptie in de kantine moesten afreke-
nen zorgde invaller Sander van den Berg (voor Mike Versloot) al voor 
de 2-0. VRC probeerde het nog wel, maar de Veenendalers lieten erg 
veel ruimte achter hun verdediging. In de 68e minuut was het definitief 
gedaan. Een mooie steekbal in de vrije ruimte en Vincent van Bueren 
ging alleen op de keeper af, bleef goed kijken en benutte met een mooie 
lob de gelegenheid (3-0). Vlak voor tijd kreeg VRC de gelegenheid 
om de eer te redden, maar de uitstekende invaldoelman Jaime Hensen 
pakte op sierlijke wijze de bal uit de bovenhoek.

Een gemotiveerd en bij vlagen uitstekend spelend SVM redt het niet in de bekercompetitie.

Vier dagen voetbalfun 
in Maartensdijk

door Walter Eijndhoven 

Van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober organiseerde SVM Maartensdijk, in 
samenwerking met Sharky Sports en Protalents, een voetbalkamp voor kids van 4 t/m 14 

jaar. Woensdag was er een rustdag. De overige vier dagen werd naar hartelust gevoetbald, 
afgewisseld met trainingen, onderlinge toernooitjes en diverse spellen.

‘Deze hele week stond in het te-
ken van voetbal, technieken oe-
fenen, onderlinge wedstrijdjes en 
gezelligheid’. Aan het woord is 
Charles Loots, trainer en werk-
zaam bij Sharky Sports. Hij ver-
volgt: ‘Voor deze week hebben 75 
kinderen zich aangemeld, waar-
van 80% bij SVM voetbalt. De 

overige 20% komt uit de andere 
kernen van de gemeente’. Ook 
ouders en opa’s en oma’s komen 
bij de (klein-)kinderen kijken en 
genieten van de onderlinge voet-
balpartijtjes. Eén van die opa’s is 
Ton Wesbeek: ‘Dit is zo super, om 
je kleinzoon lekker bezig te zien 
met zijn sport. Elke dag kom ik 

wel zo’n vier uur kijken. Zij spe-
len niet alleen voetbalwedstrijd-
jes hoor. Vanochtend speelden de 
kinderen Bubble Voetbal, waarbij 
je een soort grote voetbal over je 
heen krijgt. En dan maar voetbal-
len. De één na de ander valt om. 
En iedereen heeft plezier. Daar 
gaat het toch om?’ 

Spellen
Ondertussen houdt Hans Nauta 
van Protalent alles op het voet-
balveld in de gaten. Kinderen die 
een bloedneus of een blauwe plek 
oplopen worden door hem van het 
veld gehaald en verzorgd. Nauta: 
‘Samen met Sharky Sports verzorgt 
Protalent de hele voetbalweek. Alle 
deelnemertjes krijgen van ons een 
voetbaltenue, bestaande uit een 
shirt, broekje en sokken, een bi-
don en een eigen voetbal’. De kids 
mogen niet met hun bidon op het 

voetbalveld komen in verband met 
de mogelijk schadelijke korrels tus-
sen het gras. Verder krijgen alle 
deelnemers een lunch aangeboden, 
iets lekkers tussendoor, natuurlijk 
iets te drinken en training van gedi-
plomeerde trainers. Nauta vervolgt: 
‘Aan het einde van de week krijgt 
elke deelnemer van ons een medail-
le en een certificaat. Maar eigenlijk 
gaat het gewoon om een week van 
gezelligheid. Niet alleen bezig zijn 
met voetbal, maar ook met elkaar 
spellen doen als ‘Levend Tafelvoet-
bal’, ‘Overdekte Pannakooi’, ‘Bub-
blevoetbal’ en ‘Snelheidsmeter’. 
Ons motto is dan ook: Meedoen is 
belangrijker dan winnen’. 

Vink Witgoed steekt 
DOS C1 in het nieuw

Voor de laatste thuiswedstrijd ontvingen de spelers van DOS C1 nieuwe 
wedstrijdshirts en trainingspakken van Ruth Nagel van Vink Witgoed. 

(Wilco de Rooij)
Voor het winkelpand van Vink Witgoed, gelegen tegenover de ingang van 

het korfbalveld van DOS in Westbroek, werd een foto gemaakt met de 
spelers, coaches en (met bos bloemen) Ruth Nagel. Spelers en coaches 
zijn blij met de nieuwe tenues. Vink Witgoed sponsort niet alleen DOS 
C1, maar heeft ook een reclamebord langs het kunstgrasveld hangen.

Aan het eind van vier dagen 
voetbalfun (op het veld) in 
Maartensdijk
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Unieke avondwandelingen
In het hele land vinden zaterdagavond 29 oktober activiteiten plaats in het kader van de Nacht 

van de Nacht. Een evenement van de Natuur- en Milieufederaties om
aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling.

Samen met IVN Gooi en Omstre-
ken zijn er nachtwandelingen uit-
gezet in normaal niet toegankelijke 
natuurgebieden in het Goois Na-
tuurreservaat van ca. 1 uur. Onder 
leiding van natuurgidsen van het 
IVN en boswachters van Goois 
Natuurreservaat hoe spannend en 
mooi het bos is na zonsondergang. 
Misschien hoor je een uil, vliegt er 
een vleermuis langs of hoor je een 
das ritselen. Het wordt een onver-
getelijke belevenis met verrassende 
ontmoetingen onderweg. 

De wandelingen
De wandelingen starten vanaf de 
Infoschuur van Goois Natuurreser-

vaat, Naarderweg 103a in Hilver-
sum. Om 19.00 uur vertrekt de eer-
ste wandeling voor kinderen. Totaal 
zijn er vier wandelingen voor de 
jeugd, die elk kwartier vertrekken. 
Vanaf 20.30 uur starten de wande-
lingen voor volwassenen. Totaal 
drie wandelingen die ook elk kwar-
tier vertrekken. 

Spelregels
Het aantal beschikbare plekken per 
wandeling is beperkt, registreren 
via winkel.gnr.nl is noodzakelijk 
De parkeerruimte is zeer beperkt, 
kom indien mogelijk met de fiets. 
Honden zijn tijdens de wandeling 
niet toegestaan, ook niet aange-

lijnd. Neem geen zaklantaarns mee 
en zet je mobiele telefoon uit. De 
route is helaas niet geschikt voor 
wandelwagens en rolstoelen. Al-
leen wandelaars die een reserve-
ring via de GNR website hebben 
gemaakt, kunnen deelnemen aan de 
nachtwandeling. Inschrijven is mo-
gelijk tot vrijdag 28 oktober. Aan 
het evenement zijn geen kosten 
verbonden, een vrijwillige bijdrage 
is welkom.

Over Nacht van de Nacht
Nederland is een van de meest 
verlichte landen ter wereld. Jaar-
lijks worden miljoenen euro’s 
verspild door inefficiënte verlich-
ting. Slecht afgeschermde licht-
bronnen veroorzaken veel stoor-
licht dat niet op wegen of straten 
valt, maar omhoog straalt. Niet 
alleen mensen hebben last van te-
veel licht. 
Ook voor dieren en planten is het 
belangrijk dat de nachten duister 
blijven. Een overdaad aan licht 
verstoort het bioritme van aller-
lei organismen en kan een heel 
ecosysteem ontwrichten. Om de 
schoonheid van de nacht te be-
nadrukken en aandacht te vragen 
voor de gevolgen van lichthinder, 
organiseren de Natuur- en Milieu-
federaties jaarlijks de Nacht van 
de Nacht. Licht in de duisternis tijdens de Nacht van de Nacht.

Onderhoudsbeurt rond
het Biltsche Meertje

Zaterdag 15 oktober hebben Ad van Gameren, Hans van Genderen en Gitta van Eick voor 
het tweede achtereenvolgende jaar het voor elkaar gekregen dat zo’n 15 vrijwilligers hebben 

meegeholpen om het ‘oude’ Biltsche Meertje op de Gregoriuslaan
van jaarlijks onderhoud te voorzien.

De gemeente had vooraf op ver-
zoek het gras gemaaid. Dat maakte 
dat het terrein al wat gemakkelijker 
toegankelijk werd. Het struikgewas 
(veelal bestaande uit bramenstrui-
ken en andere ruige beplanting) 
zorgt ervoor dat het terrein weinig 
wandel- en speelruimte biedt. Van-
daar dat er jaarlijks tenminste een-
maal goed gesnoeid moet worden.

Honden
Het ‘oude’ Biltsche Meertje wordt 
door hondenbezitters en (school-)
kinderen druk bezocht. Ondanks 

dat recent vuilnisbakken juist uit 
kostenoverweging door de gemeen-
te zijn verwijderd hopen de organi-
satoren toch voor hondenpoep een 
prullenbak aan het begin van het 
park te krijgen. Kinderen van de 
Theresiaschool helpen maandelijks 
mee, om (snoep-)papier en ander 
vuil af te voeren.

Sponsor
Spar Jan Mons en Slagerij Ad van 
Eck van de Bilderdijklaan hebben 
gezorgd voor sponsoring van hap-
jes en drankjes voor na het harde 

werken. De buurtbewoners wer-
den door een flyer in de brieven-
bus en via de nieuwsbrief van de 
Bewonersvereniging Bilthoven-
Noord op de hoogte gebracht van 
de actie. De organisatoren hopen 
volgend jaar nog meer mensen op 
de been te krijgen. Zij zien naast 
het noodzakelijke snoeien ook de 
gezelligheid van elkaar ontmoe-
ten als een groot goed.

(Gitta van Eick)

Snoei- en zaagteam Biltsche 
Meertje.

Vogeltrek bij
Groei en Bloei

Op de ledenavond van Groei en Bloei op dinsdag
1 november is een presentatie over vogeltrek. 

Gedreven door oeroude instincten overbruggen miljarden vogels jaar-
lijks enorme afstanden, gaan over bergen, woestijnen en oceanen en 
trotseren vele gevaren enkel en alleen om te overleven. De beeldrijke 
presentatie licht een tipje van de sluier op van de eeuwenoude raadsels 
van de vogeltrek. Waarheen en waarom trekken vogels, hoe vinden zij 
hun weg en wat maakt het mogelijk dat zij tot zulke prestaties in staat 
zijn. 

De presentatie laat zien hoe wetenschappelijk onderzoek tot steeds 
meer antwoorden leidt. Gastspreker Frans van Bussel is voorzitter van 
KNNV, Afd. Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn, voormalig docent Na-
tuuronderwijs op de PABO en voormalig directeur NMC Zeist, Regio-
naal Centrum voor Natuur en Milieucommunicatie. Entree voor leden 
gratis, niet leden betalen 5 euro. Aanvang 20.00 uur in De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3, Bilthoven.

Vogeltrek over het wad.

Kleurrijk Sandwijck
Op zondag 30 oktober organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met 
Het Utrechts Landschap een rondleiding over het landgoed Sandwijck. 
Op het landgoed staan veel boomsoorten met ieder hun eigen herfst-
kleur. Grote kans dus dat er op 30 oktober een rijk palet aan kleuren te 
zien is. De wandeling begint om 14.00 uur (wintertijd!) en duurt onge-
veer twee uur. Het verzamelpunt is de parkeerplaats op Sandwijck: aan 
de Utrechtseweg 301, recht tegenover het Van Boetzelaerpark. Als het 
vochtig weer is, zijn laarzen of hoge schoenen nodig. De rondleiding 
is gratis. Honden zijn (ook aangelijnd) niet toegestaan op Sandwijck.

De brandrode runderen 
op Sandwijck verhogen de 
herfstsfeer. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
26-10
Do.

27-10
Vr.

28-10

Jachtschotel met puree,
rode kool en stoofpeer

of
Gebakken zeewolffilet met 
spekjes en Hollandaisesaus

of
Bonenschotel met ui,

kaas en piccalilly

€ 10,-

Woe.
02-11
Do.

03-11
Vr.

04-11

Oosterse ossenhaaspuntjes
met taugé

of
Gebakken victoriabaarsfilet

met limoensaus
of

Pastei met
champignonragout en rijst

€ 10,-

Kerstmenu staat op de website!
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