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Oud papier ondersteunt verenigingen
door Kees Diepeveen

Maar liefst dertien verenigingen uit de gemeente De Bilt zijn aangesloten bij de Stichting Inzamelen 
Oud Papier De Bilt/Bilthoven (SIOP). Twee zaterdagen per maand zijn de vrijwilligers 

van deze verenigingen in touw om in de gemeente oud papier op te halen en zo 
een mooi bedrag voor hun vereniging te verdienen.

In het kader van de bezuinigingen 
was de gemeente De Bilt in 2004 
op het idee gekomen om het opha-
len van oud papier in handen te ge-
ven van plaatselijke verenigingen. 
Deze konden hierdoor middels een 
gegarandeerd bedrag van 0,05 cent 
toen en nu 5 eurocent per kg extra 
inkomsten verwerven. De Biltse 
Sportfederatie (BSF) heeft het 
voortouw genomen en in nauwe sa-
menwerking met de Afvalverwer-
king Utrecht (AVU) en gemeente 
De Bilt is in 2005 de SIOP ontstaan. 

Papierwagen
In totaal zijn er 15 wijken gefor-
meerd. In Bilthoven 8 wijken die 
op de eerste zaterdag van de maand 
worden gelopen en 7 wijken in De 
Bilt zijn op de derde zaterdag van 
de maand aan de beurt. Elke vereni-
ging ‘adopteert’ een papierwagen, 
die door de gemeente met chauffeur 
beschikbaar wordt gesteld, maar is 

zelfverantwoordelijk voor de vrij-
willigers die de wagens bemensen. 
De frequentie waarin verenigingen 
meedoen is afhankelijk van hun be-
schikbare vrijwilligers. Dit varieert 
van maandelijks twee papierwa-
gens tot verenigingen die één wa-
gen per kwartaal kunnen bemensen.

Ophalingen
Het totaalaantal ophalingen van oud 
papier in 2018 bedroeg 182. Ge-
middeld is er 375,00 euro per auto 
per ophaalzaterdag binnengeko-
men. De totale opbrengst over 2018 
bedroeg 68.250 euro. De verenigin-
gen die vier keer hebben gelopen 
kregen uit de opbrengst 1400 euro 
en de verenigingen die 24 maal ge-
lopen hebben verdienden hier 9000 
euro mee. De meeste verenigingen 
zitten boven de 10 ophalingen! Een 
JHZHOGLJH�¿QDQFLsOH�VWHXQ�LQ�GH�UXJ�
voor deze verenigingen. De huidige 
deelnemers in De Bilt en Bilthoven 

zijn: BZC Brandenburg, CSV Fra-
ternitas, Badmintonvereniging Re-
ÀH[��&.9�'26��)&�'H�%LOW��+69�
&HQWUDOV�� .RQ�� %LOWVH� +DUPRQLH��
.9�1RYD��6FRXWLQJ�%HQ�/DEUH��69�
Takt ’89, Stichting Warm Hart, Vol-
leybalvereniging Salvo’67 en Wijk-
gemeente Dorpskerk De Bilt. 

Kernen
In de kernen Maartensdijk, West-
broek, Groenekan en Hollandsche 
Rading bestaan al langer afspraken 
over het ophalen van oud papier. In 
het verleden heeft een aantal ver-
enigingen zelfstandig afspraken ge-
maakt met de toenmalige gemeente 
Maartensdijk. Deze afspraken zijn 
blijvend. In Hollandsche Rading 
wordt het papier opgehaald door 
PX]LHNYHUHQLJLQJ�.XQVW�HQ�*HQRH-
gen, in Westbroek door muziekver-
eniging de Vriendenkring, in Maar-
tensdijk door korfbalvereniging TZ 
en in Groenekan door de Stichting 
Warm Hart, voorheen het Rode 
.UXLV��9DQZHJH�GH]H�RXGH� DIVSUD-
ken lopen de Maartensdijkse ver-
HQLJLQJHQ� 6DOYR� HQ� 5HÀH[� HQ� KHW�
Westbroekse DOS met de stichting 
SIOP in De Bilt/Bilthoven.

Aanmelden
Belangstellende (sport)verenigin-
gen kunnen zich desgewenst bij de 
SIOP aanmelden en komen dan op 
een wachtlijst. Er vallen wel eens 
gaten en kunnen er nieuwe vereni-
gingen in het ophaalschema wor-
den opgenomen. Deelname is niet 
vrijblijvend. Het is een verplichting 
die iedere keer nagekomen moet 
ZRUGHQ�� 1DGHUH� LQIRUPDWLH� YLD�
emailadres: aw.tersteeg@ziggo.nl 
of tel. 06 51722615.

Vrijwilligers van Biltse verenigingen zijn tweemaal per maand actief om 
oud papier voor hun vereniging op te halen.  

Dorpsmarkt wordt Biltse Streekmarkt
In het vroege voorjaar werd een oproep gedaan aan Biltse inwoners om een naam voor de 

Dorpsmarkt te bedenken. Ruim 500 mensen hebben meegedacht via 
Facebook en ook ‘live’ op de dorpsmarkt (van 12 april). 

De mensen hebben gekozen voor 
de naam: Biltse Streekmarkt. ’Wij 
vinden het mooie naam voor deze 
gezellige lokale ontmoetingsplek’, 
YHUWHOW� 0DDLNH� 1RRUODQGHU� YDQ�
Stichting Biltsheerlijk. ‘Hier heb je 
direct een beeld bij van mooie pro-
ducten uit onze gemeente De Bilt’. 

Nieuw
Behalve een nieuwe naam, nieuw 
logo en binnenkort ook een nieu-
we website, verandert er verder 
helemaal niets. Vier keer per jaar 
organiseert Biltsheerlijk, een en-
thousiaste groep vrijwilligers en 
lokale ondernemers, deze markt 
met kwaliteitsproducten uit deze 
gemeente, die appelleren aan ge-
zond, vers, smaak en herkenbaar-
heid. Een markt waar de con-
sument en de producent elkaar 
ontmoeten. Op een leuke manier 
krijgt men voorlichting over de 
producten en de productiewijzen. 
De Biltse Streekmarkt geeft een 
impuls aan agrarische bedrijven, 
duurzame lokale ondernemers en 
initiatieven in gemeente De Bilt.

Juni
Vrijdag 28 juni was de eerste Biltse 
Streekmarkt, op de oude vertrouw-
de plek voor restaurant Pomp 41 
aan de Dorpsstraat v/o steenstraat. 
De BBQ ging aan voor lokale ham-
burgers, pulled pork, groentespie-
sen en er worden mocktails geser-
veerd. Er was gezellige muziek en 

ook aan de kinderen was gedacht; 
zij konden vissen vangen en tover-
ballen maken. 

Info over de Biltse Streekmarkt op 
de facebookpagina ‘Dorpsmarkt De 
Bilt’ en bezoek binnenkort de nieu-
we website op: www.biltsestreek-
markt.nl.       [WE]

Op de Biltse streekmarkt tref je uitsluitend lokale producten aan. (foto 
Jorinde Brandligt)

Ali B bezoekt Martin 
Luther Kingschool 

Afgelopen donderdag was het groot feest op de Martin Luther 
Kingschool in Maartensdijk. Het einde van het schooljaar geeft alle 
reden voor een feestje. Samen met de leerlingen werd teruggekeken 
op het afgelopen jaar. 

Tijdens de feestdag werden verschillende activiteiten voor de leerlingen 
georganiseerd. Zo werden er werden spelletjes gedaan en was er was 
een groot luchtkussen waar zij heerlijk op konden spelen. Als extra ver-
rassing kwam Ali B op bezoek. Veel leerlingen kennen Ali B door zijn 
URO�DOV�FRDFK�ELM�7KH�9RLFH�.LGV�HQ�YDQ�KHW�SURJUDPPD�-DFKWVHL]RHQ�
van StukTV. Over dit programma heeft Ali B met hen gesproken en 
ze kregen de gelegenheid om vragen te stellen. Als afsluiting heeft een 
aantal leerlingen uit groep 7 samen met Ali B het nummer ‘Meli meli’ 
gezongen.              (Arjan Dam)
 

Ali B wordt door de MLK-leerlingen omringd op het schoolplein.

Veldlaan schuift aan 
bij Buurttafel

Een kleurrijke foodtruck, langgerekte houten tafels, een live gita-
rist en heerlijke, versbereide gerechten: bewoners van de Veldlaan 
in Groenekan werden zaterdagavond getrakteerd op een wel heel 
bijzonder etentje. Bewoonster Ilona won een Aviko Buurttafel en 
zette haar buurtbewoners in het zonnetje met een heerlijke avond 
vol gezelligheid. 

De Buurttafel is een initiatief van Aviko, dat met de Buurttafelcam-
pagne mensen samen wil brengen door de liefde voor eten met elkaar 
te delen. De Veldlaan in Groenekan viel in de prijzen en dus reed de 
Aviko Foodtruck daar 20 juli, de straat in. Bewoonster Ilona gaf aan 
dat ze al jaren een buurtborrel willen organiseren, maar dat het tot nu 
toe nog niet is gelukt. Er zijn veel nieuwe mensen komen wonen in 
de straat en graag wil ze deze nieuwe buurtjes met elkaar verbinden. 
Vijftig buurtbewoners namen plaats aan de kleurrijk gedekte tafels voor 
een avond vol plezier en goede gesprekken; dit alles onder het genot 
van de lekkerste gerechten die ter plekke door de koks werden bereid. 
      (Jacqueline Buijs)

Buurttafel in de Groenekanse Veldlaan.


