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Oranjevereniging Willem Alexander Gemeentesecretaris
doet vrijwilligerswerk
heeft dringend geld nodig
door Rob Klaassen

door Henk van de Bunt

De voorzitter van de Oranjevereniging Willem Alexander in Maartensdijk Hans Stevens,
beter bekend als kapper Hans, en penningmeester Rob Alderhout, luiden de noodklok. Met 85
donateurs op een totaal van 2000 huishoudens in Maartensdijk is het ondoenlijk om een redelijk
Oranjefeest op Koningsdag te organiseren. De donateurs leveren zo’n 800 euro op. Wil er sprake
zijn van een Oranjefeest van enige omvang, dan moet er tenminste 1200 euro in kas zijn.

In De Bilt zijn veel vrijwilligers actief. De gemeente vindt dit belangrijk en draagt zelf ook een steentje bij. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met MENS De Bilt, de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning, die het vrijwilligersproject mede heeft vormgegeven.

laten we hier niet over gaan fantaOverladen
Hans Stevens: ‘Ik word tegen de tijd seren. Laten we nu maar eens probevan Koningsdag hier in de zaak al- ren om 1200 tot 1500 euro bij elkaar
tijd overladen met de meest fantas- zien te krijgen’.
tische suggesties om het Oranjefeest
uit te breiden. Voorbeelden hiervan Donateurs en giften.
zijn het huren van draaimolens, het Hans Stevens: ‘We roepen onze
organiseren van een zeskamp, het mede-Maartensdijkers dringend op
rijden door het dorp met versierde om donateur van de Oranjevereniponywagens, enz. enz. Je kunt het zo ging te worden. Inschrijfformulieren
gek niet bedenken of het wordt hier liggen hier in mijn zaak. Ook kan er
wel geroepen. De mensen vergeten natuurlijk een donatie worden gegeechter dat elke wens geld kost. We ven in de Oranjepot, die in mijn zaak
kunnen thans nog niet eens het meest hangt. Dat hoeven echt geen grote
eenvoudige Oranjefeestje voor kin- bedragen te zijn. Wel of geen geld
deren organiseren. Nogmaals, elke maakt voor de Oranjevereniging een
wens kost geld. We moeten elk jaar wereld van verschil. Natuurlijk zijn
de eindjes aan elkaar knopen om ondernemers, die ons met geld of in
nog iets van de grond te krijgen’. Op natura willen sponsoren van harte
onze vraag wat ze zouden gaan doen welkom. Kom eens bij me langs,
als ze plotseling over meer geld zou- kom eens praten en overleggen.
den beschikken zegt Rob Alderhout Voor iedereen staat de koffie klaar.
Tekort
dat ze dan in ieder geval een feest Mensen, samen kunnen we er een
Rob Alderhout is van mening dat het voor de gehele dag zouden gaan or- mooi feest van maken. Het zou toch
toch wel te regelen zou moeten zijn ganiseren. ‘We gaan dan zeker ook Maartensdijk-onwaardig zijn als dit
om het aantal donateurs tenminste meer activiteiten ontplooien. Maar niet zou lukken’.
te verdubbelen. ‘Als ik zie en hoor
hoeveel mensen het Oranjefeest een
warm hart toedragen, dan is het toch
te gek dat we maar 85 donateurs
hebben op de 2000 huishoudens, die
Maartensdijk rijk is. Kijk eens naar
Westbroek. Daar is vrijwel iedereen donateur of lid van de Oranjevereniging. Ze kunnen daarom drie
dagen feest houden’. Hans Stevens
vult aan: ‘Heel veel mensen denken
dat het Koningsfeest betaald wordt
door de winkeliers, maar dat is een
misverstand. De Oranjevereniging
is hoofdzakelijk afhankelijk van gewone betalende leden, die elk jaar
hun contributie betalen. Dat is de
basis voor elke vereniging. Wij zijn
dan ook heel blij met de bijdrage
die JUMBO ons heeft gegeven om
de ballonnenwedstrijd mogelijk te Kapper Hans en Rob Alderhout willen van Koningsdag weer een mooi
maken’.
dorpsfeest maken.
Penningmeester Rob Alderhout:
‘We zitten nu met een totaal lege
kas. Vorig jaar hebben we op de
Marijkelaan een stormbaan georganiseerd. Het was een enorm succes.
Maar het is wel ten koste gegaan
van ons laatste restje reserve’. Hans
Stevens: ‘We willen dit jaar niets
bijzonders doen. We hoeven maar
een halve dag te vullen. ‘s Middags
is er de autocross en daar gaat een
groot gedeelte van het dorp op af.
’s Middags hoeven we dus niets te
organiseren, maar we moeten voor
de jongste groep kinderen ten minste toch wel een ballonnenwedstrijd
kunnen houden en een paar speeltoestellen kunnen neerzetten. Dat is
toch wel het allerminste. Je bent dan
snel 1200 euro kwijt. Die hebben we
dus gewoon niet’.

Vrijdag 20 februari loste gemeentesecretaris Erik Wietses zijn belofte
in door bij Beth Shamar Alzheimer Dagcentrum in Groenekan te komen
praten over zijn grote hobby; de schaatssport. Zijn bijdrage: ‘Schaatsen
in vroeger tijden en nu’ had hij in beeld en geluid verpakt. Zo toonde hij
een video over de Elfstedentocht van 1963, waarmee hij alle aandacht
trok van de cliënten van het dagcentrum. De herinnering van de vaak
in het verleden levende toehoorders maakte het geheel tot een mooie
bijdrage. Beth Shamar zelf had met wat oude foto’s en attributen e.e.a.
sfeervol ingericht, waarbij de chocolademelk natuurlijk niet ontbrak.
Opnieuw
Het werd een leuke presentatie met veel interactie waarbij iedereen aan
het eind het woord ‘zinvolheid’ benoemde. Wietses bood aan om aan
het eind van dit jaar, wanneer de volgende winter weer voor de deur
staat, terug te komen en de presentatie opnieuw te verzorgen voor de
andere groep, die het dagcentrum bezoekt. Manager Jan Moggré hierover: ‘Vind ik echt goed; op deze manier helpen ook mensen uit de
gemeenteraad op een waardevolle, eenvoudige maar ook bijzonder zinvolle manier mee om excellente zorg voor ouderen in onze gemeente
te organiseren’.

Met schaatsen, een slee en ijsmutsen op de achtergrond presenteerde
gemeentesecretaris Erik Wietses op moderne wijze nostalgische
beelden van zijn geliefde schaatsport.
advertentie

Salon des Amateurs
Vijf amateurkunstenaars zullen deelnemen aan de Salon des Amateurs, die in wijkrestaurant Bij
de Tijd tot en met 2 april 2015 zal worden gehouden. De vijf kennen elkaar niet, maar hebben
aangegeven dat ze het leuk zouden vinden een keer wat van hun werk te exposeren in het restaurant.
Irma Koppelman maakt met papier ningstijden van Bij de Tijd te be- met vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur.
en andere materialen weefwerken, zoeken. Deze zijn: maandag tot en
(Flox den Hartog Jager)
die voor haar een verband hebben
met communicatie. Nel Welsing,
die al jaren schildert levert een eerbetoon aan haar overleden man en
toont zijn schilderijen. Van Ineke
van der Paauw wordt een aantal
foto’s geëxposeerd. De heren Koos
Koenen en Marcel Jansen schilderen met acrylverf op doek. Beiden
hebben een voorkeur voor de natuur als thema. Koos merkt daarbij
op dat het hem niet gaat om de details, maar vooral om het geheel, de
kleur, de compositie en de sfeer.
Het belooft een zeer afwisselende
tentoonstelling te worden, waarin
verschillende technieken en materialen naast elkaar aan bod komen.
De tentoonstelling is tijdens ope- Amateurkunstenaars Koos Koenen, Nel Welsing en Marcel Jansen.

ZATERDAG 28 FEB 2015
WIJN, SPIJS & JAZZ AVOND
Onder leiding van Caroline Eras van drankenhandel
"Mulco b.v." uit Harmelen zult u deze avond 8 wijnen proeven.
(2 wit, 1 rosé, 3 rood en 2 dessert)
Bij elke wijn serveren wij een gerechtje die uw smaakpapillen zullen
strelen. Tevens ontvangt u een bijpassend boekje over wijn en spijs
combinaties. Tussen de gangen door zijn er live optredens van

HAPPY SWING SOCIETY
Dixieland & Swing Orchestra

Aanvang: 17.00 uur tot ± 20.30 uur - Kosten: € 35,00 p.p.
Reserveren kan door te bellen naar:
0346 - 218821/06 - 12368755 of direct via onze website.

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

