
Mariëlle Ploumen 
nieuwe bestuurder 
van Altrecht
Mariëlle Ploumen (1966) is door de raad 
van toezicht benoemd als lid van de raad 
van bestuur van Altrecht. Vanaf 1 febru-
ari 2019 zal zij samen met Lex de Grunt 
het collegiaal bestuur van Altrecht vor-
men.

Mariëlle Ploumen is psychiater en gespeci-
aliseerd in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Ook heeft zij vele jaren ervaring als direc-
teur in de langdurige zorg, acute zorg, ver-
slaving en psychiatrie en ouderenpsychia-
trie bij Arkin. De laatste drie jaar werkte ze 
als directeur kinder- en jeugdpsychiatrie bij 
Reinier van Arkel. Daarnaast is zij lid van de 
raad van toezicht bij zorginstelling Aveleijn.

Marianne Heeremans, voorzitter raad van 
toezicht: ‘Met de komst van Mariëlle Plou-
men krijgt Altrecht een energieke, mens- 
en resultaatgerichte bestuurder die haar 
kennis en ervaring zal inzetten om samen 
met de leidinggevenden, medewerkers en 
patiënten de ambities van Altrecht te rea-
liseren.’

Over Altrecht
Altrecht geestelijke gezondheidszorg biedt 
via 18 verschillende zorgeenheden specia-
listische geestelijke gezondheidszorg aan 
mensen met een psychiatrische aandoe-
ning in de regio Utrecht. Vier van deze zor-
geenheden zijn TOPGGz-zorgeenheden die 
hooggespecialiseerde behandeling bieden 
als de specialistische behandeling bij een 
andere zorgeenheid toch niet voldoende 
blijkt. Meer informatie www.Altrecht.nl

Vrijwillige chauffeur 
gevraagd
Wie heeft wat tijd over en vindt het leuk 
om een lieve meneer met geheugen pro-
blemen 3 keer per week op te halen in 
Hilversum en naar ons ontmoetingscen-
trum in Bilthoven te brengen en in de 
middag weer thuis te brengen.

Competenties: flexibel, rustig en in bezit 
van rijbewijs. U ontvangt een km-vergoe-
ding.

Bel of mail ons of kom kennismaken in ons 
laagdrempelige Ontmoetingscentrum. 
King Arthur Groep, Prof. Bronkhorstlaan 
10, 3723 MB Bilthoven. (op maandag t/m 
vrijdag tussen 9-17 uur)? Telefoon 06-
28499213 of per e-mail ontmoetingshuis-
debilt@kingarthurgroep.nl 

Stralend de kerst in met
Huidcentrum De Bilt

De feestdagen staan voor de deur 
en dat betekent extra korting op 
diverse huidbehandelingen bij 
Huidcentrum De Bilt – Medi Skin 
Care. Wilt u stralend de kerst te-
gemoet? Maak kennis met onze 
huidbehandelingen en HBO-op-
geleide huidtherapeuten!

Kerstactie
Omdat de kerstdagen eraan 
komen, bieden wij u graag iets 
extra’s. Zo zijn er verschillende 
pakketten mogelijk om behande-
lingen te combineren.

- Cryolipolyse 1 zone (vet 
bevriezen) + vaatjes/roodheid/
pigment/wratjes laseren €280 
euro p.b.

- Cryolipolyse 1 zone + laseront-
haren gezicht €280,- p.b.

- Cryolipolyse 1 zone + laseront-
haren boven of onderbenen 
€300,- p.b.

- Cryolipolyse 1 zone + laseront-
haren oksels en bikinilijn €300,- 
p.b.

- Chemische peeling + acnélitte-
kens of rimpels laseren €175,- 
p.b.

- CO2 laserbehandeling hele ge-
laat €400 euro i.p.v. €600,- p.b.

- Cryolipolyse €200,- per zone 
i.p.v. €250 euro per zone (bij 
meer dan 2 zones hogere 
kortingen)

 *Deze prijzen gelden per 
behandeling en zijn geldig t/m 
15 januari 2019.

25% korting op 1e behandeling
Wilt u liever enkel een laserbe-
handeling voor een huidindica-
tie? Ontvang dan 25% korting 
op de 1e laserbehandeling tot 
31 december 2018.

Wat is een laserbehandeling?
Met laser ontstaat er een mo-
gelijkheid om effectief in een 
diepere huidlaag te behandelen. 
Door middel van een speciale 
golflengte wordt er één specifiek 
doel in de huid bereikt, zonder 
dat de omringende huid wordt 
beschadigd.

Over Huidcentrum De Bilt – 
Medi Skin Care
Medi Skin Care staat voor een 
gezonde huid met medische 
kwaliteit. Naast ons eigen Huid-
centrum in De Bilt werken wij 
samen met dermatologen en chi-
rurgen in 12 ziekenhuizen door 
heel Nederland. U kunt altijd een 
afspraak maken voor een gratis 
huidanalyse via tel: 030-2203600, 
WhatsApp: 06-20799825 of mail 
naar info@mediskincare.nl. Wij 
zijn gevestigd aan de Hessenweg 
192, 3731JN in De Bilt.
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Een toost op
de toekomst!
Het afgelopen jaar heb ik jullie via deze 
column op de hoogte willen houden van 
alle ontwikkelingen binnen mijn bedrij-
ven. Terugkijkend zie ik dat 2018 het jaar 
was van het planten van kleine zaadjes op 
verschillende plekken in Bilthoven. In het 
voorjaar van 2019 zullen de kiemen uitko-
men. Om vanaf september te mogen uit-
bloeien tot prachtige planten. Een heerlijk 
druk jaar ligt mij dus in het verschiet. 

Voor ’t Mereltje is de fundering voor de 
nieuwbouw aan de Julianalaan gelegd. En 
zolang hevige vrieskou uitblijft, gaan de 
mannen gestaag door. Ze lopen goed op 
schema. Bubbles & Blessings gaat in 2019 
meerdere locaties openen met vergaderfa-
ciliteiten én een nieuwe bed & breakfast. En 
dan nog een leuk nieuwtje: we zijn bezig met 
de opstart van een lifestyle winkel en patis-
serie Française. Met alle heerlijke taartjes en 
lekkernijen van Bubbles voor thuis. 

Alle vorderingen zijn te lezen op onze Face-
book-pagina: Teunissen Beheer. Volg je ons 
al? 

Tijdens al deze geweldige ontwikkelingen 
staat de kwaliteit van de brasserie en de kin-
deropvang centraal. Samen met mijn team 
houd ik die streng in de gaten. Binnen de 
kinderopvang staan veel ontwikkelingen op 
stapel op het gebied van wet en regelgeving. 
Daarom hebben wij er de afgelopen jaren 
zowel intern als met de leden van de ouder-
commissie en een klankbordgroep zorg voor 
gedragen dat ’t Mereltje ook in de toekomst 
het huiselijk gevoel houdt. Een prestatie waar 
ik uitermate trots op ben en waarvoor ik ie-
dereen die hieraan meewerkt wil bedanken. 

Bij Bubbles ligt onze focus nu op catering, de 
bed & breakfast en de uitstraling van de bras-
serie. Jeetje, wat ben ik trots als we ondanks 
alle verbouwingen voor onze deur afgeladen 
vol zitten op een zondagmiddag! De chefs 
stellen elke twee weken een nieuw, heerlijk 
3-gangen menu op buiten de vaste kaart. Op 
Instagram en Facebook (@bubblesandbles-
sings) presenteren ze elke week met trots de 
lekkerste gerechten. 

Ik zou het geweldig vinden om jullie ook in 
het nieuwe jaar op de hoogte te houden. En 
ik sta altijd open voor leuke ideeën. Een toost 
op de toekomst!

Het leven is vol Bubbles & Blessings. 

Jacqueline Teunissen
Directeur Kinderopvang ’t Mereltje, sinds 
1996
Eigenaar Bubbles & Blessings, sinds 2006

Vind je ‘t Mereltje al leuk? 
Volg ons op Facebook!

Wilt u meer weten? 
Bezoek onze website op www.villapavia.nl of bel op 030 697 1351
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Ouder worden hoeft geen zorg te zijn
Michaela ten Siethoff van 
Toekomst Relatiebemiddeling

Bel Michaela: 0343 - 481132
of kijk op www.ToekomstRelatie.nl

Ben je lang genoeg ALLEEN geweest? 
Wil je ook graag weer iemand in je 
leven om LIEF EN LEED mee te delen? 
Wij hebben een groot bestand van 
singles 40-75 jaar die op zoek zijn naar 
een SERIEUZE RELATIE.

We komen thuis voor de intake, 
nemen de tijd voor jouw verhaal en 
vinden de PARTNER die echt bij je 
past.

Persoonlijke
relatiebemiddeling
werkt!

Vind de partner 
die echt bij
jou past!


