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COLOFON
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Gelukkig hebben we in december 2018 een aantal koude dagen beleefd
met ‘s nachts temperaturen onder nul. Dat is reden tot enig optimisme
over het weer, namelijk dat het waarschijnlijk toch weer winter kan
gaan worden. Maar dat is geen reden tot optimisme over het klimaat.
Integendeel, de gemiddelde temperatuur zal dit jaar, evenals voorgaande jaren, weer hoger zijn dan het langjarig gemiddelde.
Dit jaar zelfs enkele graden hoger.
Langzamerhand gaan ook wij merken dat er
veel moet gebeuren om de temperatuurstijging binnen de perken te houden. Veel
huizen worden beter geïsoleerd, er verschijnen hier en daar zonnepanelen op daken en
mogelijke locaties voor windmolens en zonneparken worden onderzocht. Ook merken we
het aan de energieprijzen en -belastingen.
Die zullen in 2019 aanmerkelijk gaan stijgen.
Toch is dit allemaal nog niet voldoende.
Om de Groningers meer veiligheid te bieden
moeten we ook van het gas af. Het alternatief
is duurzame energie. Maar dat moet dan wel
voldoende beschikbaar zijn. Met alleen het
sluiten van kolen- en gascentrales zijn we er
niet.
Onlangs is heeft de Energiegroep Bunnik, een
vrijwilligersorganisatie, een aantal informatiebijeenkomsten gehouden in het gemeentehuis over de maatregelen die bewoners
kunnen nemen. Toch is er nog veel onduidelijk
en krijgt onze Technische Commissie steeds
meer vragen over dit onderwerp. Daarom is
samenwerking gezocht met de Energiegroep
Bunnik.
In deze Bezem kunt u meer daarover lezen.
In de vorige Bezem heeft u kunnen lezen dat
er door de Technische Commissie een werkgroep “Lucht en Geluid” is opgericht. In deze
Bezem staat dat de werkgroep zeer voortvarend aan het werk is gegaan. Dankzij de grote
technische kennis van leden van de werkgroep, is er nu al een werkend systeem voor
het meten van de luchtkwaliteit geïnstalleerd.

Over Rhijnhaeghe is geen nieuws te melden.
Het beroep, dat 44 inwoners hebben aangetekend bij de Raad van State, loopt nog.
Uiterlijk begin februari zal hierover een uitspraak worden gedaan.
In november heeft uw voorzitter kennis
gemaakt met de nieuwe burgemeester, de
heer Ruud van Bennekom. We wensen hem
veel succes toe de komende jaren en vertrouwen erop dat we goed zullen kunnen
samenwerken.
Ook in november is een AED geïnstalleerd in
de Gildenring. Een kort verslag daarvan treft u
in deze Bezem aan. Dit is de tweede AED in
onze wijk, de eerste hangt bij het MFA de
Kersentuin. Maar met een AED alleen kun je
nog geen levens redden. Een AED mag alleen
gebruikt worden door diegenen die daarvoor
een cursus hebben gevolgd of een relevante
medische opleiding hebben gehad.
We roepen daarom nogmaals inwoners van
onze wijk op om een dergelijke cursus te
volgen. Dit kunt u doen via de website
www.hartstichting.nl. De cursus duurt 4 uur
en kost ca. € 35.

Tenslotte wens ik,
namens het gehele bestuur, alle lezers
een gezond en gelukkig 2019 toe.
Ook in 2019 zal de wijkvereniging blijven
werken aan een duurzame en leefbare
Kromme Rijn- wijk.
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SAMENWERKING ENERGIEGROEP BUNNIK
MET WIJKVERENIGING
De energietransitie is op dit moment vrijwel dagelijks voorpaginanieuws. Het doel is om de CO2 uitstoot sterk te verminderen en ervoor te
zorgen dat het gasverbruik in 2030 tot nul wordt gereduceerd.
Om dit te bereiken worden veel nieuwe technieken ontwikkeld voor de
opwekking van duurzame energie en voor de verwarming van onze
huizen. Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen de komende jaren in
versneld tempo zullen doorgaan.

In onze gemeente worden op dit moment
locaties voor windmolens en zonneparken
onderzocht. Ook zijn er informatieavonden
gegeven door de Energiegroep Bunnik.
Dit is een vrijwilligersorganisatie, die recent is
overgegaan in een coöperatie.
De bereidheid van de burgers om aan deze
transitie mee te werken is groeiende, ook in
onze gemeente.
Het probleem is echter dat men niet weet
waar te beginnen, en welke maatregelen het
meest effectief zijn, zowel technisch als
financieel. De wijkvereniging krijgt de laatste
tijd hier steeds meer vragen over.
Ook wacht men af totdat de gemeente met
een plan komt om de transitie per wijk aan te
pakken. In de Oranjebuurt is door studenten
van de Universiteit Utrecht een enquête
gehouden naar de mening van bewoners over
de energietransitie en wat er van de gemeente daarbij wordt verwacht. Op basis van de
resultaten doen de studenten aanbevelingen
voor de aanpak van de energietransitie en de
rol van de gemeente daarin.
Deze resultaten worden vervolgens gebruikt
voor het opstellen van beleidsplannen voor de
energietransitie.
Om de vele vragen die aan ons worden
gesteld, goed te kunnen beantwoorden, is

besloten om samen te werken met de
Energiegroep Bunnik. Daar zit de meeste
kennis op dit gebied.
Onze leden kunnen vragen over dit onderwerp blijven stellen aan de Technische
Commissie van de wijkvereniging. Indien die
onvoldoende kennis heeft om de vraag goed
te kunnen beantwoorden, zal deze worden
doorgestuurd naar de Energiegroep.
Dit zal dan aan de vraagsteller worden doorgegeven. De Energiegroep beantwoord de
vraag direct aan de vraagsteller.
De wijkvereniging zal op haar beurt via haar
social mediakanalen aandacht besteden aan
de activiteiten van de Energiegroep.
Informatie over de Energiegroep is te vinden
op www.energiegroepbunnik.nl
We hopen door deze samenwerking onze
leden nog beter te kunnen informeren en
adviseren op het gebied van energietransitie.
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Werkgroep Lucht en Geluid.
In de Bezem van september 2018 hebben wij
de oprichting van de werkgroep “Lucht en
Geluid” gemeld. Deze werkgroep is inmiddels
voortvarend en de slag gegaan en is versterkt
met zeer deskundige en enthousiaste IT en
Data specialisten uit onze wijk.
Geweldig dat er in onze wijk zoveel expertise
beschikbaar is.
Inmiddels heeft u in ’t Groentje van 24
december kunnen lezen dat wij een van SMAL
(Samen Aan luchtkwaliteit) Zeist geleende
meetsonde voor fijnstof hebben geïnstalleerd
en in gebruik genomen. Een lid van de
werkgroep heeft zelf een Gateway in elkaar
gezet en verbonden met het Internet-ofThings. De eerste pakketjes data van SMAL
Bunnik worden in samenwerking met SMAL
Zeist al geanalyseerd.
Intussen is door de provincie Utrecht een
beleidsplan “Samenwerking gezonde lucht”
opgesteld dat zal worden uitgerold naar
Utrechtse gemeenten. Het RIVM heeft een

Overhandiging leensonde door Egon Kastelijn
(SMAL Zeist) aan Erik Groot (SMAL Bunnik).

initiatief ontwikkelt ‘Samen meten aan
luchtkwaliteit”, waarbij burgers gestimuleerd
en geholpen worden om zelf metingen te doen
aan luchtkwaliteit.
Omdat het bouwen van meetsondes en
gateways en de data-analyse geld kosten zijn
wij in gesprek gegaan met de gemeente
Bunnik. Helaas heeft deze ons verzoek om
financiële ondersteuning afgewezen. Daarmee
wordt het voor ons ook moeilijker om subsidie
te krijgen van de provincie. Maar we gaan
door! Met het plaatsen van meerdere
meetsondes en gateways, en het proberen
financiering van elders te krijgen.
In de volgende Bezem hopen wij u de eerste
resultaten van de fijnstofmetingen te kunnen
melden.
Voor meer informatie of aanmeldingen voor
technische en financiële ondersteuning kunt u
contact leggen via ons nieuwe emailadres:
smal.bunnik@gmail.com.

Plaatsing eerste meetsonde in de Kromme Rijn wijk.
V.l.n.r. Bart van der Wolf (SMAL Zeist), Casper Rijders
(SMAL Bunnik), Egon Kastelijn (SMAL Zeist), Bob Jansen
(Werkgroep Lucht en Geluid), Erik Groot (SMAL Bunnik).

Casper Rijders
van SMAL Bunnik
metzelfgemaakte
gateway.
Inwendige van de
door SMAL Zeist
zelf
geproduceerde
meetsonde voor
luchtkwaliteit..
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De Energiebespaarlening voor woningisolatie
en de aanschaf en installatie van zonnepanelen, warmtepomp en HR ketel met
zonneboiler draagt een rente van 2,3 % (10
jaar) of 2,7 %(15 jaar). De aanvrager mag niet
ouder zijn dan 75 jaar. Er zijn geen
afsluitkosten, er kan boetevrij vervroegd
worden afgelost en de rente is fiscaal
aftrekbaar.

Warmtescan.
Aanmelden voor een warmtescan met de
infrarood camera van de wijkvereniging en
isolatieadvies kan bij coördinator Rik Coumans,
telefoon
06-41982266
of
mail
http://bit.ly/warmtescan. De kosten zijn
slechts €30, inclusief verslag, isolatieadvies en
gesprek.
Er is inmiddels een behoorlijke wachtlijst, maar
bij langdurig koud weer kunnen er veel scans
gemaakt worden.

Uw huis verduurzamen, geld lenen voor
energiebesparende maatregelen.
Elders in deze Bezem kunt u kennisnemen van
onze samenwerking met de Energiegroep
Bunnik. Hieronder herhalen wij enkele nuttige
adressen:
De overheid stimuleert de verduurzaming van
particuliere woningen middels subsidies en
financieel aantrekkelijke leningen. Ook de
gemeente Bunnik doet daar aan mee.
Zie op: www.energiesubsidiewijzer.nl en tik
Bunnik in.
Voor Investeringssubsidie duurzame energie
(ISDE) zie op:
www.rvo.nl/subsidieregelingen/investerings-subsidie-duurzameenergie-isde.
Voor een aantrekkelijke lening zie op:
www.energiebespaarlening.nl en
www.svn.nl.

Teruggave van BTW op reeds geplaatste
zonnepanelen
Aanschaffers van zonnepanelen, ook diegenen die in 2011/2012 hebben meegedaan
met de collectieve zonnepanelen actie van de
wijkvereniging, kunnen alsnog de betaalde
BTW terugvragen bij de Belastingdienst.
Zie op: www.milieucentraal.nl/btw-opzonnepanelenterugvragen.
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DIENSTREGELING NS GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2018

VERTREKTIJD VANUIT BUNNIK RICHTING UTRECHT CS
Uur 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
Ma
t/m
Vrij

10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
40 40 40 40

40 40 40 40 40 40 40 40 40

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Za

Zon
en
fstd

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

VERTREKTIJDEN VANUIT UTRECHT CS RICHTING BUNNIK
Uur 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
Ma
t/m
Vrij

12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12

25 26 25 25 25 26 25 26 25 26 25 26
42 42 42

42 42 42 42 42 42 42 42 42

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Za

Zon
en
fstd

13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Voor de vertrektijden van de treinen uit Bunnik richting Driebergen is geen eenduidige tijd te
noemen welke men bij bovenstaande tijden kan optellen. Dit kan variëren van 4 tot 8 minuten.
Op feestdagen, in zomervakantietijd en bij bijzondere weersomstandigheden is er een aangepaste
dienstregeling. Voor de tijden wordt u verwezen naar de borden op het station (zolang deze er nog
zijn) en/of naar de website van NS (www.ns.nl/)
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DIENSTREGELING BUSSEN U-OV GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2018

VANUIT BUNNIK NAAR UTRECHT
Halte Provincialeweg bij Van Zijldreef. Lijn 41 richting Utrecht CS Centrumzijde.
Uur

Ma
t/m
Vrij

06

07

08

09

10

11

07
13 17
28 28
39
40
55 50

00
10
20
30
39
51

05

02
17

02 02 02 00 00
17 17 15 15 15

32
47

23

23
38
52

06
21
36
51

21

21

Zat

45
51
Zon
en
fstd

47

20
32
47

51

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

00

00 00
15 15

00 09 09 09 09 09
15

09

32 32 30 30 30
47 47 45 45 45

30 30
45 45

41

41

06
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34
51

06
21
36
51

06 06 09 09 09 09

09

36 39 39 39 39 39

39

06
21
36
51

06
21
36
51

06
21
36
51

06
21
36
51

06
21
36
51

06
21
36
51

06
21
36
51

06 06 06 09 09 09

09

21
36
51

36 36 39 39 39 39

41

39 39 39 39 39

Ter informatie: lijn 41 vertrekt regelmatig na aankomst op Utrecht CS als lijn nummer 52/53 naar
Utrecht Centrum en Zeist. Voor meer informatie hierover: zie http://www.u-ov.info/

Halte Baan van Fectio. Lijn 242 naar De Uithof WKZ via Rijnweerd
Uur

Ma
t/m
Vr

06

07

08

09

10

02

03

02

32

33

32

32

11

12

13

14

15

16

17

Ter informatie: lijn 242 rijdt niet meer van en naar Utrecht CS.
Voor meer informatie hierover: zie http://www.u-ov.info/

18

19

20

21

22

23

00
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VANUIT UTRECHT NAAR BUNNIK
Halte Provinciale weg bij Van Zijldreef. Lijn 41 richting Wijk bij Duurstede
Uur

Ma
t/m
Vrij

06

07

08

09

05

08

08

20
32

50

23

22

36 37

37

52

51
Zon
en
fstd

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

00

01

11

11

11

12

13

13

14

04
19

03
16

01
12

11

15

15

15

15

14

26

26

26

27

28

28

29

45

45

45

45

45

16

16

16

16

16

46

46

46

46

46

16
46

16
46

16
46

16
46

16
46

47 41

41

42

42

43

43

53

56

56

56

57

57

58

59

23

23
38

08
23

10
25

10
25

10
25

10
25

10
25

14

Zat

10

47

26
34

31

49

46

56

10
25

10
25

53

53

38
55

40
55

40
55

40
55

40
55

40
55

40
55

40
55

15

23

22

24
39

09
24
39

09
24
39

09
24
39

09
24
39

09
24
39

09
24
39

54

54

54

54

54

54

54

53

54

41

10
25
39

09
24
38

08

12

38

05
35

12

Waarschuwing
Lijn 41 vanuit Utrecht CS rijdt vaker dan hierboven vermeld, maar de bus gaat niet verder dan
Stadion Galgenwaard. Om verwarring te voorkomen, staan deze tijden niet in dit overzicht.
Halte Baan van Fectio: Lijn 242 naar Wijk bij Duurstede
uur
Ma
t/m
Vr

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

25

25

26

24

55

56

56

19

20

21

22

23

00

Halte Van Zijldreef. Lijn 441 naar Wijk bij Duurstede
De nachtlijn rijdt alleen van zaterdag op zondag en wel driemaal resp. 02.01, 03.16, 04.31 uur.
Extra informatie bij dienstregeling van treinen en bussen
In het kader van het afschaffen van o.a. de papieren dienstregeling
van de treinen treft u ook dit jaar weer de dienstregelingen van de
treinen en bussen in de Bezem aan.
Onderstaand vindt u een opsomming van de mogelijkheden via internet. De adressen zijn:
- www.u-ov.info/ voor de bustijden,
- www.ns.nl/ voor de treintijden
- 9292.nl/ (of telefonisch: 0900-9292) voor reizen van huis-naar-huis.
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LEVERANCIERS
Aanbiedingen van onze vaste leveranciers voor 2019.

SERVICE EN ONDERHOUD VAN ALLE TYPEN CV -KETELS
De firma
Installatiebedrijf Heuvelland,
Steenoven 5A,
3911 TX Rhenen,
Tel. 0343-421066.
Email: heuvelland@cv-ketel.info

Verder omvat het contract het
opheffen van storingen; belt u
voor 10.00 uur, dan wordt u
dezelfde dag geholpen.
Voorrijkosten en arbeidsloon zijn
inbegrepen.

Website:
www.cv-ketel.info

De bij onderhoudsbeurten en
storingen gebruikte materialen
worden in rekening gebracht.

Voor lopende contracten welke
automatisch verlengd worden of
voor nieuwe contracten welke in
2019 ingaan: € 105,00 incl. BTW
per jaar (12 maanden)*.
Dit is het service- en
onderhoudsabonnement inclusief
de verplichte rookgasmeting ad. €
15,00.
Alle huidige abonnementshouders
hebben inmiddels een brief van
Heuvelland ontvangen
betreffende deze prijswijziging.
De jaarlijkse onderhoudsbeurt
geschiedt steeds binnen de
contractsperiode, meestal aan het
einde daarvan en zoveel mogelijk
om de 12 maanden.

Bij aanvraag van nieuwe
abonnementen wordt altijd eerst
een “nulmeting” gedaan. Bij deze
toestelinspectie wordt de staat
van de CV-ketel vastgesteld en
indien nodig reparaties verricht.
De kosten hiervan zijn een starttarief incl. 1e half uur, de eventueel verdere arbeidstijd tegen
geldend uurtarief en de gebruikte
materialen.

HET VEGEN VAN
SCHOORSTENEN EN
SCHOONMAKEN VAN
DAKGOTEN
Firma ALTOR (dhr. J. Victoor),
Provincialeweg 34,
3998 JG Schalkwijk,
tel. 030-6564273
Het vegen van de schoorsteen,
éénmaal per jaar/per kanaal:
€ 52,00 incl. BTW.
Het schoonmaken van de dakgoten (alleen in combinatie met
het vegen van de schoorsteen) per
strekkende meter: € 6,00 incl.
BTW.
Er wordt een abonnement c.q.
betaalbewijs afgegeven, hetgeen
tevens uw veegbewijs is voor de
brandverzekering.

Het abonnement geldt uitsluitend
voor de CV-ketel, niet voor de
verdere verwarmingsinstallatie.

* Voor nieuwe CV-ketels binnen de garantietermijn geldt een ander tarief.

SCHILDERWERK
Onze huisschilder de heer K. Kastrop heeft vele tientallen jaren
de woningen van onze leden van buiten en van binnen
geschilderd. Aan deze langdurige en zeer plezierige relatie is
helaas een einde gekomen door het stoppen van de heer
Kastrop met schilderwerken in verband met zijn leeftijd.
Wij bedanken hem zeer en wensen hem het allerbeste toe.
De heer E. de Boer van De Boer Schilderwerken, eveneens uit
Wijk bij Duurstede heeft de zaak overgenomen en inmiddels
enkele huizen in onze wijk tot tevredenheid geschilderd.
Contactgegevens website: www.deboer-schilderwerken.nl.
Email: deboerschilderwerken@live.nl.

U dient zich rechtstreeks bij de
leverancier aan te melden.
Ook voor individuele vragen over de
uit te voeren werkzaamheden dient
u zich te richten tot de betrokken
firma c.q. uitvoerder.
In geval van serieuze klachten kan
de Technische Commissie
bemiddelen.
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Onze voorzitter overhandigde het jubileumboekje en de
meest recente Bezem tijdens de kennismakingsreceptie aan
onze nieuwe burgemeester, Ruud van Bennekom .

NU OOK AED IN DE GILDENRING
Zoals uit een artikel in het Groentje is gebleken
is in november een AED geplaatst op de muur
van de woning op Gildenring 47.
Dankzij de subsidie van het Bunnik aan Zet
fonds en bijdragen van de bewoners hebben
we niet alleen de aanschaf van de AED en de
installatie kunnen bekostigen, maar hebben
we ook een ruime reserve voor toekomstig onderhoud kunnen vormen. De wijkvereniging
verzorgt de financiële administratie en betaalt
het jaarlijkse onderhoud.
Alleen al op de Gildenring hebben dertig bewoners een reanimatiecursus gevolgd. Daarmee bestaat weliswaar een grote kans dat in
geval van een incident tijdig een vrij-williger ter
plaatse zal zijn, maar wij zijn van mening dat de
veiligheid in dit opzicht nog verder verbeterd
kan worden als meer mensen zich opgeven
voor een reanimatiecursus.

te melden bij HartslagNu, de organisatie die
vrijwilligers oproept in geval van een hartstilstand. Voor nadere informatie kunt u zich te allen tijde wenden tot onderstaande wijk-bewoners.
De initiatiefnemers,
Marijke Warmerdam
marijke.warmerdam@hetnet.nl
Marcel Metzelaar
Marcel.metzelaar@gmail.com
Kees de Pee
familiedepee@versatel.nl

Daarnaast verzoeken wij degenen die al over
een certificaat of diploma beschikken om zich

Deze prachtige foto’s werden ons
toegezonden door Talitha Kelderman
die ook zo genoot van de mooie
nazomer in haar tuin.
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Herfstkleuren op de van Zijldreef
Foto’s gemaakt door Wim van Daalen

Wij waren er door
onze technische
commissie al eerder
op gewezen, maar
op 5 oktober was het
duidelijk zichtbaar:
Er is permanent druk
vliegverkeer boven
onze hoofden.
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FOTO’S SIEREN DE MUREN VAN PLEINTJE BIJ GRUNOPLANTSOEN
Buurtbewoners hebben met hulp van het KF Hein Fonds het kleine pleintje bij het Grunoplantsoen
een stuk levendiger gemaakt. Er hangen nu 7 mooie foto's van Bunnik aan de muren. Ook staat er
nu een picknicktafel. Op de tafel is het gedicht van Marsman 'Denkend aan Holland' vastgemaakt.
De foto's zijn van Hilde van Braam van Vloten. Op zondag 30 september werd de tentoonstelling
geopend, middels een gezellig samenzijn met koffie en wortelcake. En natuurlijk mocht de jongste
van het gezelschap het lintje doorknippen.
Dat we allemaal verschillende smaken hebben, bewijzen de foto's: de buurtbewoners staan bij hun
favoriete foto.
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Facebook en Twitter én Instagram
We hebben de afgelopen tijd weer druk gebruik gemaakt van onze social media om onze leden
van het wel en wee in onze wijk op de hoogte te houden.
Naast Facebook en Twitter hebben we ook Instagram aan onze social media toegevoegd.
Zo hopen we een zo breed mogelijk bereik te krijgen en onze leden ruim platform te bieden om
hun ideeën betreffende onze wijk te delen.
Met Energiegroep Bunnik, waarmee onze technische commissie nauwe banden onderhoud, hebben we afgesproken dat wij de relevante berichten van deze groep zoveel mogelijk overnemen.
Hieronder een greep van onze berichten in onze social media in de afgelopen periode:

Op verzoek van een wijkbewoner hebben we in
november een oproep geplaatst: "A.s. zondag 11
nov. Sint Maarten. Kinderen gaan langs de deuren
en zingen een liedje in ruil voor een lekkernij. Een
mooie gelegenheid om als buurt, jong en oud, met
elkaar in contact te komen. Huishoudens die hieraan mee willen doen: plaats een lichtje/kaarsje
voor het raam en zet een schaaltje snoep of andere
traktatie klaar!"
Er is ruim gehoor gegeven aan de oproep!

Het was weer een gezellige boel in het MFA-gebouw
tijdens het Sintfeest Kersentuin.
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WIE WIL ER ONZE PENNINGMEESTER WORDEN?
In de vorige Bezem plaatsten wij een oproep aan de leden om zich aan te melden
als onze nieuwe penningmeester. Helaas heeft zich nog niemand gemeld.
Daarom doen wij nogmaals een dringend beroep op onze leden om zich hiervoor
aan te melden.
De penningmeester vervuld een belangrijke rol binnen het bestuur. Hij beheert de
ledenlijst, voert mutaties daarin door, verstuurt de jaarlijkse ledenbrief, int de
contributie en draagt zorg voor een stabiel ledenbestand. Maar hij doet dit met
zoveel mogelijke ondersteuning van alle andere bestuursleden. Penningmeester van
de wijkvereniging betekent dat u een bijdrage levert aan de belangrijke activiteiten
van de vereniging en daarmee aan een duurzaam leefbare wijk.
Tijdens onze ledenvergadering op dinsdag 14 mei 2019 in Hotel Postillion, hopen wij
onze nieuwe penningmeester te kunnen voordragen aan de leden.

WIE WIL ER ONZE PENNINGMEESTER WORDEN?

Een link over de limes
in de lage landen
gratis als e-book te
downloaden.
https://www.romeinselimes.nl/uploads/media/5bbc88f517e19/the-lower-german-limes.pdf

OPROEPEN VOOR ONDERSTEUNING
Vluchtelingenwerk – Samenspraak Bunnik is
op zoek naar 3 of 4 personen die bereid zijn om
praktische ondersteuning te bieden aan vluchtelingen die in de gemeente komen wonen.
Het gaat om het bieden van hulp bij een aantal
praktische zaken die te maken hebben met de
inrichting van de woning. Voorbeelden zijn:
meegaan naar een (tweedehands) winkel, het
helpen met de aansluiting van apparatuur, het
ophangen van lampen of andere klussen. De
werkzaamheden vinden plaats in overleg met
de maatschappelijk begeleider en de vluchteling.
Ons uitgangspunt is dat vluchtelingen zelf in
staat zijn om met vrienden en bekenden de
woning in te richten, maar soms blijkt iemand
nauwelijks een netwerk te hebben of is hulp
nodig bij een beperkt aantal zaken. Dan is het

bijzonder fijn dat wij een beroep kunnen doen
op lokale hulp.
De onkosten worden vergoed
Oproep voor taalcoaches:
Wij zijn ook op zoek naar nieuwe taalcoaches
in Bunnik en Odijk. Als taalcoach word je gekoppeld aan een vluchteling en oefen je wekelijks, gedurende 1 tot 1, 5 uur het spreken in
het Nederlands. Je krijgt ondersteuning van 2
taalcoachcoördinatoren.
Heb je interesse, wil je meer weten of wil je je
aanmelden?
Je kunt contact opnemen met Anneke Doeven,
coördinator Vluchtelingenwerk – Samenspraak
Bunnik,
per e-mail: info@vwsbunnik.nl,
of telefonisch: 030 65 70 700.

De Jaarvergadering is op
dinsdag 14 mei 2018 vanaf 20.00 uur.
Wij worden weer gastvrij ontvangen.

Ochtendwandeling in september

