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De tijd vliegt. Het is ‘n cliché 
maar ook wij kunnen er niet 
omheen. In augustus 2019 
betaat Onvergetelijk Leven, in de 
vorm zoals u het kent, vijf jaar. 
Wat is er in deze afgelopen vijf 
jaar veel gebeurd en wat zijn we 
trots op wat we in deze periode
hebben gerealiseerd en bereikt. 
Wij begonnen met een locatie in 
Kamerik en inmiddels hebben 
we drie locaties in Kamerik, een 
locatie in Maarssen en sinds 
maart 2019 ook in Hollandsche 
Rading.  We hadden anno 2014 
een zorgcontract voor vijf 
gemeentes en inmiddels zijn dit 
er zeventien. Het wagenpark is 

van éen auto naar zes auto’s 
uitgebreid. Vijf jaar terug hadden 
we 40 cliënten en vandaag de 
dag bieden we 350 cliënten per 
week dagbesteding aan. We zijn 
imiddels ISO-gecertificeerd en 
een erkend leerbedrijf voor 
leerlingen van het  MBO/ROC. In 
diverse  gemeentes spelen we 
een initiërende en belangrijke rol 
in de ondersteuning aan mensen 
met verward gedrag.  In deze 
jubileumeditie blikken we terug, 
zetten we een paar mensen 
extra in het zonnetje en geven 
we een foto-impressie van de 
opening van onze nieuwe locatie 
in Hollandsche Rading waar 

Willeke Alberti ook bij aanwezig 
was. We begonnen Onvergetelijk 
Leven vijf jaar geleden vanuit 
een passie en een visie en de 
afgelopen jaren waren oprecht 
onvergetelijk.  We zijn trots op 
ons bedrijf, op onze vaste mede-
werkers, de samenwerking met 
diverse zorgprofessionals en 
gemeentes maar bovenal op 
heel veel vrijwilligers, cliënten 
en mantelzorgers. Een onverge-
telijke synergie waar we heel 
trots en blij mee zijn!

BOER BERT
Op de boerderij van boer Bert in 
Kamerik startten we 5 jaar terug 
onze eerste dagbestedingslocatie.        
Locatie Allertijden is nog steeds 
een heerlijke plek waar de tijd niet 
stil heeft gestaan. Op het erf van 
BoerBert heerst een gezellige 
sfeer en er is altijd wel wat te 
doen; helpen bij de koeien of in de 
moestuin. Een wandelingetje naar 
de boerderijwinkel en even 
proeven van de eigengemaakte 

boerenkaas of de paarden in de 
pensionstal even over hun neus 
aaien. Boer Bert en zijn zoon Jaco 
en schoondochter Liesbeth zijn 
sociaal bewogen. Het boeren-
bedrijf wordt op een biologische 
manier gerund met respect voor 
de omgeving en voor dier en 
natuur. De grote kudde roodbonte 
koeien wordt 2x per dag gemolken 
en zorgt voor 5.000 liter melk per 
dag. (lees verder op de achterzijde)

COVER
Dichterbij is het 
ledenblad van de 
Rabobank dat 4x 
per jaar ver-
schijnt. In de 
laatste editie 
staat een uit-
gebreid artikel over Onvergetelijk 
Leven en onze dagbesteding. 
Twee van onze trouwe kook-
vrijwilligers, Jana en Joke, sieren 
de cover. Trots op deze covergirls!
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WANDELEN VOOR ALZHEIMER NEDERLAND - Het is alweer 
een paar maanden geleden maar we blikken nog even terug op een 
fantastische sponsoractie voor Alzheimer Nederland. Collega  Henk 
Bloemers, zelf enthousiast wandelaar, had hiertoe het initiatief genomen 
en wist collega’s, vrijwilligers en bekenden voor een wandeltocht te 
enthousiasmeren. Team Onvergetelijk Leven wandelde op 12 januari, door 
weer en wind, een fantastisch bedrag van ruim 1.000 euro bij elkaar. Een 
bedrag dat volledig ten goede komt aan Alzheimer Nederland en nader 
onderzoek naar dementie.    

Nagenoeg alle daken van de 
stallen en schuren zijn voorzien 
van zonnepanelen waardoor 
BoerBert ook leverancier is van 
groene stroom. Tussen de twee 
fraaie moestuinen in, liggen twee 
hooiberghutten waarvan 
Onvergetelijk Leven er éen in 
gebruik heeft als rustruimte.

BOER BERT (VERVOLG)

Voor informatie:
Onvergetelijk Leven BV
Tolakkerweg 86
3739 JR HOLLANDSCHE RADING

Fijne feestdagen Gelukkig nieuwjaar

Locatie Langs de 
Akker, Maarssen

Locatie Allertijden,
Kamerik

Locatie De Hooikamer,
Kamerik

Locatie Voldoening,
Kamerik

Locatie Linquenda-
hoeve Holl. Rading

Bart Nagelmaker is vanaf het 
moment dat we Allertijden als 
dagbestedingslocatie overnamen, 
een  trouwe en zeer behulpzame 
vrijwilliger. Een vrijwilliger pur sang 
met een groot en goed hart voor 
anderen. Bart verricht niet alleen 
allerlei hand- en spandiensten 
voor Onvergetelijk Leven en voor 
de kerk maar is ook al meerdere 
keren naar Burkina Faso afgereisd 
om daar als vrijwilliger zijn handen 
uit de mouwen te steken. Collega 
Marian: “Bart was vroeger goud-
smid. Daar waar hij vroeger zelf 
vaak goud in handen had, hebben 
wij dat nu. Bart is echt goud waard. 
Als er één behulpzaam en toege-
wijd is, dan is het Bart! Ik kan me 

nog een keer herinneren dat we 
een uitstapje naar het Kaas-
museum in Gouda hadden. Bart 
was er bij en het was een super 
dag. Bart had echter van te voren 
bedacht dat onze cliënten na af-
loop wel hongerig zouden kunnen 
zijn. Dus had hij vooraf, bij de 
lokale Chinees geregeld dat we op 
de terugweg 14 porties ‘chinees’ 
konden ophalen. Onvergetelijk!” 
Een spelletje, een klusje, een ritje 
of even een luisterend oor..... Bart 
is een vrijwilliger die je iedereen 
wenst. Niet dat we willen dat hij 
weggaat. Absoluut niet. We hopen 
dat hij nog heel lang blijft.  

GOUD WAARD

Wat zijn we blij met de nieuwe  
kweekbakken die tijdens 
NLDoet in elkaar zijn gezet. 
Dank je wel vrijwilligers!

0348 34 21 23
info@onvergetelijkleven.nl
www.onvergetelijkleven.nl



DAGBESTEDING - Meerdere 
schuren op het erf, die getrans-
formeerd zijn in moderne locaties 
voor dagbesteding, bieden ruimte 
aan 2 groepen. Evenals de andere 
locaties heeft de Linquendahoeve 
een rustruimte, een keuken, 
sanitaire voorzieningen, gezellige 
leefruimte en een hobbyruimte. 
Het gehele erf is omringd door 
hagen en ander groen en is goed 
toegankelijk voor cliënten met een 
rollator. We hebben de ambitie om 
van de tuin een grote belevings-
tuin te maken waar gewerkt, 
genoten en ontspannen kan 
worden. Inmiddels hebben ook 
onze paarden, poes en hond hun 
plekje gevonden op de Linquenda-
hoeve en zijn er al mooie, nieuwe 
vriendschappen ontstaan tussen 
onze beestenboel en onze 
cliënten.

Eind maart zijn we  met inboedel, 
gezin en beestenboel verhuisd 
naar de Linquendahoeve aan de 
Tolakkerweg in Hollandsche 
Rading. Hier combineren wij 
wonen en werk, zorg en verblijf. 
De Linquendahoeve is een 
voormalig boerenerf. Holland-
sche Rading maakt onderdeel 
uit van gemeente de Bilt en 
betekent letterlijk raaiing 
(=grens). Tot 1930 bestond 
Hollandsche Rading slechts uit 
velden met enkele boerderijen 
en arbeidershuisjes. Vanaf 1930 
werden er villa’s gebouwd voor 

oud-Indiëgangers en kwamen er 
ook vakantiehuisjes. Inmiddels 
is Hollandsche Rading uitge-
groeid tot een klein, gezellig 
dorp aan het bos. Ons nieuwe 
zogenaamde langhuisboerderij 
is gebouwd in 1913 en is gelegen 
aan de Tolakkerweg; sinds 
eeuwen onderdeel van de 
verbindingsroute tussen Utrecht 

en Hilversum. De boerderij, de 
schuur en het erf zijn 10 jaar 
geleden geheel gerenoveerd en 
gemoderniseerd en bevatten 
nog steeds Neo-Renaissancis-
tische stijlkenmerken. Met de 
verhuizing naar de Linquenda-
hoeve is de locatie in Loos-
drecht opgeheven.

Het woord Linquenda staat voor de 
Latijnse spreuk van de Romeinse 
dichter en filosoof Horatius (65 – 8 v.C.) 
en luidt voluit: Linquenda tellus, et 
domus, et placens uxor, en betekent: 
Eens moeten wij deze grond, dit huis en 
de dierbare echtgenote verlaten.

LINQUENDAHOEVE

MAARSSEN - Op onze locatie 
in Maarssen groeien we inmiddels 
ook uit ons jasje. Omdat we onze 
(potentiële) cliënten in gemeente 
Stichtse Vecht willen blijven voor-
zien van zinvolle dagbesteding, 
zijn we op zoek naar een aan-
trekkelijke locatie. Heeft u een tip 
voor een leuke locatie in 
Maarssen, Vleuten, de Meern of 
Utrecht Noord waar we onze 
cliënten kunnen bieden waar we 
voor staan, dan houden we ons 
van harte aanbevolen. De gouden 
tip belonen we met iets aardigs. 
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MET WILLEKE ALBERTI

FEESTELIJKE EN ZONOVERGOTEN

OPENING LINQUENDAHOEVE


