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Klaverjasclub
Maarn

Op vrijdag 11 mei, vanaf
20.00 uur is de prijsuitrijking van de competitie van
de klaverjasclub Maarn. De
5 hoogste scores krijgen een
trofee, beschikbaar gesteld
door Plus van Schaik. Er is
ook een verloting. Informatie: tel. 0343-444175.

Inschrijving
avond4daagse
Amerongen/ Leersum

De Avond4Daagse van
Leersum-Amerongen vindt
dit jaar plaats van 22 tot
en met 25 mei. De voorinschrijving à 4,50 euro vindt
plaats op maandag 14 en
woensdag 16 mei, van 19.00
tot 20.30 uur in de kantine
van vv HDS in Leersum. Inschrijven is ook mogelijk op
de eerste startavond vanaf
17.00 uur, maar dan voor 6
euro. Groepen kunnen hun
startgelden voorafgaand aan
de inschrijving storten op rekeningnummer 142905, tnv
‘Avondvierdaagse uitg vd
SGWB’ in Leersum.

PCOB
Driebergen

De PCOB driebergen komt
bijeen op maandag 14 mei,
vanaf 14.00 uur in de Morgensterkapel, Melvill van
Carnbeelaan 34. Willem
Bezemer uit Driebergen
verzorgt dan een presentatie over zijn voettocht naar
Santiago de Compostella.
Voor vervoer belt u naar tel.
0343-512716.
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Eerste renovatie
museum is klaar

Gemeente verhuurt deel
nieuw gemeentekantoor
John de Vries

Museum Militaire Traditie ‘t Schilderhuis opent deuren
Op zondag 20 mei om 13.00
uur gaat de vlag in top. Dan
gaat het Museum Militaire
Traditie ‘t Schilderhuis weer
open, na een hele lange periode van werken aan de etage.

U Driebergen-Rijsenburg
Initiator van het museum was
Piet van der Burg, die inmiddels is overleden. Hij stelde
de collectie lange tijd bij hem
thuis aan de Hoofdstraat ten
toon, totdat hij de collectie
onderbracht in de ‘‘Stichting
Collectie Militaire Traditie’’.
Daarmee was het voortbestaan
van de collectie verzekerd.
In 1988 kocht Van der Burg het
pand aan de Van Rijckevorselstraat 2. Dit gebouw was in een
verder verleden gebouwd als
verenigingsgebouw/bioscoop.
Daarna diende het gebouw als
onderkomen van verschillende
commerciële bedrijven. Op 1
maart 1989 kreeg Piet, met behulp van een garantiestelling
van de gemeente, een hypotheek van 163.000 gulden op
het gebouw. Nog 2 jaar moet de
stichting deze hypotheek aflossen. Na enkele ingrepen is het
gebouw toen door hem ingericht als museum.
Het museum kreeg de naam ‘t
Schilderhuis’ , genoemd naar
het wachthuisje waar de schild-

wacht voor stond.
In 2006 is het gebouw, met
fi nanciële ondersteuning van
een gift, grondig verbouwd en
opgeknapt aan de buitenzijde
en kreeg het zijn huidige aanzicht. Toen Piet het museum
inrichtte, deed hij dat naar zijn
eigen idee hoe zijn museum er
uit moest zien. Voor die tijd was
dat zeer gedurfd.
Na die inrichting is de collectie nauwelijks gewijzigd en dat
heeft op den duur invloed op
het aantal bezoekers aan het

Betere isolatie
en daardoor
een lagere
energierekening
museum. Bovendien is de collectie die in het bezit is van de
stichting veel groter dan het
deel ervan dat in het museum
past. Twee keer zoveel als in het
museum staat, is opgeslagen in
een depot.
Dat was mede een reden om in
2010 een begin te maken met
een grondige renovatie van de
etage van het museum. Ook het
energieverbruik speelde een rol.
Het dak was niet geïsoleerd
en de zijwanden waren opgebouwd uit een-steens muren.
Daar werd de penningmeester
niet vrolijk van. Nu zijn het

dak en de zijwanden volledig
geïsoleerd. Dat is goed voor de
energierekening, maar ook voor
de daar geëxposeerde collectie.
Voorheen leidden temperatuurschommelingen immers tot onnodige slijtage aan de geëxposeerde stukken.
Vorig jaar is als proefproject de
marinehoek ingericht en geopend door T. Doorman, zoon
van wijlen Karel Doorman, die
met de kruiser De Ruyter tijdens de slag op de Javazee ten
onder is gegaan.
Het was een proefproject omdat
er niets meer achter glas staat
maar achter een reling. Alles is
beveiligd met een infraroodinstallatie en camera’s. Op deze
wijze wordt nu ook de rest van
de etage ingericht. Alles stukken zijn dus duidelijk zichtbaar.
Alleen de onderscheidingen en
hele kleine (diefstalgevoelige)
voorwerpen staan nu nog achter glas.
In het hele gebouw is ook zoveel mogelijk energie-zuinige
verlichting aangebracht.
Het museum wil nog verder
renoveren zodra de fi nanciele ruimte dat toelaat. Die is er
momenteel niet. Op de lopende
begroting tot en met augustus
komt het museum zeker duizend euro tekort.
Donaties aan de ANBI-instelling zijn dan ook bijzonder welkom.

Het nieuwe gemeentekantoor is nog niet klaar, of het is
al te groot. Die conclusie kun
je trekken uit de brief van het
hoofd van de ambtelijke organisatie, gemeentesecretaris Terry van der Steen, aan
de gemeenteraad.
Daarin legt zij uit, dat onder
meer door interne reorganisatie het aantal ambtenarenarbeidsplaatsen fors is
verminderd. Ook de recente
kerntakendiscussie heeft
daartoe bijgedragen. Van de
drie gebouwen, waaruit het
nieuw te bouwen gemeen-

tekantoor bestaat, zou er daardoor in de praktijk straks één
leeg komen te staan.
De Regionale ICT-dienst
(RID), waarbij de gemeente
Utrechtse Heuvelrug zich onlangs uit praktische overwegingen heeft aangesloten, is op
zoek naar huisvesting. Die heeft
de gemeente straks dus in het
gemeentekantoor beschikbaar.
De RID kan het leegstaande
gebouw voor een marktconforme prijs huren.Verkopen wil
de gemeente het gebouw niet.
Dit met het oog op mogelijke
toekomstige veranderingen in
de ambtelijke organisatie.

Van Os Timmerwerken
Na jaren ervaring te hebben opgedaan begon Jan van Os in
2006 als zelfstandig ondernemer met Van Os Timmerwerken. Sinds januari werkt hij samen met Louis Berndsen.
Het bedrijf doet alle soorten verbouwingen, voor particulieren en bedrijven. Persoonlijke benadering en kwaliteit staat
voorop. Zie www.vanos-timmerwerken-doorn.nl

Alle motorliefhebbers zijn welkom op het Kawasaki
motorweekend van MVM Motoren op 18, 19 en 20 mei
*Vraag naar de voorwaarden!

■ Demo rijden op diverse nieuwe Kawasaki modellen.
■ 20% KORTING op Kawasaki accessoires.
■ Elke bezoeker maakt kans op één week gratis Kawasaki rijden!*
■ Marktkraampjes met kleding en cadeau-artikelen (Op=Opruiming).
■ Zaterdag demonstratie: wassen zonder water.
■ Zaterdag en zondag: springkussen van Putoline.
■ Zondag: Toertocht “Rondje MVM”, deelname  5,incl. broodje hamburger en blikje fris. Start v.a. 11:00 u.

Op zondag 20 mei organiseren wij een “Rondje MVM”
Een mooie toertocht voor rijders van alle merken.

MVM Motoren, Postweg 25, 3769 BV Soesterberg.
Tel. 0346 - 286 148 info@mvm.nl - www.mvm.nl

NEFKENS ZEIST - NU OOK BIJ U IN DE BUURT!
ALTIJD RUIM 100 OCCASIONS OP VOORRAAD!
Peugeot 207

Renault Megane Estate

1.6 VTi XS Pack *2007*
103.836 km, Climate control,
lichtmetalen velgen, dealer
onderhouden
€ 8.425,-

1.6 16v Dynamique *2010*
75.620 km, Climate control,
Navigatiesysteem, Lichtmetalen
velgen
€ 14.725,-

Peugeot 307 Break

1.6 16v XS *2008*
95,515 km, airco
dealer onderhouden

KOM LANGS OF KIJK SNEL OP WWW.NEFKENSPEUGEOT.NL
NEFKENS ZEIST Bergweg 101C Tel.: (030) 691 95 24
www.nefkenszeist.nl

€ 11.925,-

Peugeot 107

1.0 12V XS 3drs *2007*
155.682 km, Dealer onderhouden,
stuurbekrachtiging,
goede staat
€ 4.490,-

