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Warme maar gezellige Rommelmarkt
Gelukkig hadden de vrijwilligers en beroepskrachten ervoor gezorgd dat er een overdekt terras was
tijdens de rommelmarkt in Buurthuis ’t Hoekie in De Bilt. Het was op zaterdag 18 augustus na een
bezoek aan de kramen aangenaam genieten van iets kouds en koels of thee, de aangewezen dranken
bij de tropische temperaturen die ons land dit weekend beleefde.

Buurtgenoten en andere inwoners van
de gemeente De Bilt hadden ruime
keus bij de vele kramen met boeken,
cd’s, elpees, dvd’s, huisraad, kleding,
speelgoed, antiek en curiosa, decoratiemateriaal, elektrische apparatuur
en zelfs kerstspullen, voor wie er dit
jaar vroeg bij wilde zijn. ’s Ochtends
was het direct al ontzettend druk vanwege de vele koopjesjagers, meldde
vrijwilligster Wendy Veerman, die de
activiteit coördineerde, in de loop van

de middag. ‘Het mooie weer speelt
zeker mee vandaag. De opkomst was
direct al heel goed. Sommige mensen
zetten het zelfs op een rennen toen de
rommelmarkt open ging om tien uur.’
Tevreden voegde ze eraan toe: ‘Er is
de hele dag goed verkocht.’
De leerlingen van Anneloes Japing
uit Bilthoven, die in ’t Hoekie haar
cursus zangtechniek hadden gevolgd,
zorgden voor een muzikaal onthaal

en een workshop. Later op de middag
gaf hun docent, die in de gemeente De
Bilt ook buikdansles geeft, een oosters getint optreden onder haar artiestennaam Sulena. Vrijwilligers van ’t
Hoekie verkochten elk uur loten voor
allerlei kleine en grote cadeaus, waarna een van hen aan het Rad van Avontuur draaide en de gelukkige winnaars
hun prijs uitreikte. De opbrengst van
de rommelmarkt komt ten goede aan
de vrijwilligersactiviteiten. [LvD]

Luchtballon landt veilig op de Dierenriem
door Kees Pijpers
Vorige week dinsdagavond rond half negen landde er op de Maartensdijkse Dierenriem
een heuse luchtballon, schuin tegenover de ingang van de Sportpark van Eck.
Rob Wiegers van Wiegers Ballonvaart uit Soest was een half uur eerder
tussen Soest en Amersfoort met zijn
passagiers, twee volwassenen en een
kind, opgestegen voor een vlucht naar
waar de wind hen brengen zou. Maar
door het wegvallen van de wind in de
nabijheid van de A 27 wilde Wiegers
op een Maartensdijks sportveld landen en zag er zoveel mensen lopen
dat hij net nog uit kon wijken naar
de Dierenriem. Het was een knappe
landing naast dat kleine stukje gasveld tussen weelderige bomen aan
de Dierenriem. Geen wonder, want
met zijn dertig jaar ervaring en een
bezit van 18 ballonnen van klein tot
groot is hij veilig landen bij problemen wel gewend. Het oprollen van de
ballon werd naast de buurtbewoners
en passanten vooral een feest voor de
toegestroomde jeugd. Een half uur na
de landing werd de ballon als pakket
weer afgevoerd. Over de grond per
automobiel. Voorzitter SVM Frans
v.d. Tol vertelt een dag later: ‘Er waren twee wedstrijden aan de gang en
wij zagen die ballon aankomen. Als
wij geweten hadden dat die hier wilde
of moest landen dan hadden wij gelijk
een veld leeg gemaakt.’

Phacelia-actie
in Groenekan groot succes
Veel moestuingrond ligt na de groenteoogst inmiddels braak. De imkers
uit Groenekan, verenigd in de actiegroep De Bij en Wij, besloten een paar
weken geleden gratis phaceliazaad beschikbaar te stellen voor die braakliggende moestuinen.
De gedachte daarachter was - en is - dat bijen dol zijn op de bloemen van de
phaceliaplant en dat die plant na de bloei een prima biologische groenbemester is. Inmiddels is de actie afgerond en zijn 26 tuinders voor een totaal
van ca. 975 m2 van phaceliazaad voorzien. Voor zover er nog een restant
beschikbaar is wordt dat uitgezaaid bij de biologische tuinder ‘Een groen
kans’ in Groenekan. (FK)

Vijf busjes vol

Het was een knappe landing naast
dat kleine stukje gasveld tussen
weelderige bomen aan de Dierenriem.
(foto Jean Rijksen)

Groen optimisme
Op dinsdag 4 september vindt een discussiebijeenkomst plaats over klimaatproblematiek in het H.F.
Witte Centrum in De Bilt. De organisatie is in handen van GroenLinks provincie Utrecht en afdeling
Groen Links De Bilt. Leden en niet-leden van GroenLinks zijn van harte welkom vanaf 20.00 uur.
Tijdens deze avond geven Wijnand
Duyvendak (oud Tweede Kamerlid
GroenLinks) en Jasper Fastl (Statenlid GroenLinks) hun oplossingen
voor de klimaatcrisis. Ivo van Dam
(ondernemer) vertelt over de nieuwste klimaat-neutrale technieken om
energie op te wekken. Na hun presentaties zal er ruimte zijn voor discussies aan de hand van stellingen en
reacties uit de zaal.

De rommelmarkt in servicecentrum ’t Hoekie bood een grote variatie aan
koopjes, waar bezoekers gretig gebruik van maakten.

Ook is hij auteur van het boek ‘Het
groene optimisme’. Dit boek schetst
een overzicht van 25 jaar klimaatpolitiek. Duyvendak wil het politiekmaatschappelijke debat over de opwarming van de aarde stimuleren. Hij
is van mening dat de juiste aanpak
van de klimaatcrisis grote gevolgen
heeft voor onze levenswijze, en het
gebruik van fossiele brandstoffen.

Jasper Fastl is een gedreven lokale
Bekend
politicus met hart voor het milieu. Als
Wijnand Duyvendak is landelijk be- Statenlid zet hij zich in voor duurkend als actievoerder en politicus. zaam bouwen, stimulering van bio-

logische landbouw, het behoud van
het Groene Hart en bevordering van
natuurontwikkeling en biodiversiteit
in de provincie Utrecht. Ivo van Dam
is oprichter en eigenaar van IVADA
Electric.
Hij is ondernemer met een goed oog
voor duurzame energie. Hij adviseert
overheden over alternatieven voor de
huidige elektriciteitscentrales. Zijn
bedrijf levert producten waarmee
duurzaam energie kan worden opgewekt. Zo ontwikkelt hij een nieuwe
windmolen die zeer geschikt is voor
particuliere huishoudens.

Het Rode Kruis afd. De Bilt ging woensdag 15 augustus jl. een ‘dagje uit’
naar Scheveningen. Het jaarlijks uitje voor de oudere medemens werd
dit jaar gekenmerkt door de aanwezigheid veel gasten (44) en een record
aantal (18) vrijwilligers. [HvdB]
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