
Rommelmarkt in de
Opstandingskerk
Zaterdag 24 september van 10.00 – 
15.00 uur is de jaarlijkse rommelmarkt 
in de Opstandingskerk.

Verkoop van boeken, CD’s, DVD’s en LP’s, 
electronica, kleine meubels, glaswerk, ser-
vies, speelgoed, kleding enz. Er is parkeer-
ruimte achter de kerk.

Inzameling
De inzamelingsdagen zijn donderdag 22 
september van 9.00 – 17.00 uur en 19.00 – 
20.00 uur en vrijdag 23 september van 9.00 
– 17.00 uur. Alleen witgoed, grote meube-
len, tv’s en computerbeeldschermen zijn 
niet welkom. Ophalen kan ook die dagen in 
overleg, alleen voor bruikbare spullen; tel: 
030-2280312.

Voor meer informatie
www.opstandingskerkdebilt.nl

In onze 26 jarige ervaring in reparatie en 
restauratie van klokken en horloges zien 
we veel uurwerken die bij een hobbyist 
of handige buurman zijn geweest. Dat is 
vaak prima. Het is wel zonde als daarbij 
kostbare of bijzondere tijdmeetinstru-
menten vernield worden. Dat gebeurd he-
laas regelmatig.

De moeite die wij moeten doen om deze 
‘herstellingen’ weer goed te krijgen is meest-
al veel meer werk dan de reparatie geweest 
zou zijn ware men direct naar de professio-
nal gegaan. Dan is goedkoop duurkoop. Uur-
werkreparatie is een vak waarbij veel kennis, 
ervaring en handvaardigheid komt kijken. 
Bijna alles is te repareren maar slijtage is al-
tijd beter op te lossen dan onkundige repa-
raties.

Voor een vakman is het zinvol om te investe-
ren in opleiding, gereedschap en apparaten, 
die voor een hobbyist vaak te kostbaar zijn. 
Professioneel gebruik maakt de hoge inves-
teringen betaalbaar. De amateur mist daar-
door de kennis, ervaring en apparatuur die 
nodig zijn om efficiënt fouten te vinden en 
goed op te lossen. Voor ons is het dagelijks 
werk. Door onze opleiding en ervaring kun-
nen we u ook meer vertellen van historische 
waarde en geschiedkundige achtergronden 
van uurwerken. Daardoor bent u op de lange 
duur bij ons voordeliger uit en verzekerd van 
vakkundig uitgevoerde reparaties. We geven 
dan ook twee jaar garantie op ons werk. 

Hans Beelaerts

Belle Heure Uurwerktechniek
Burg. Patijnlaan 80, 3705CH, Zeist

Tel. 030 - 692 20 31
www.belleheure.com

Ons dagelijks werk

U kent het vast van begin januari. De voor-
nemens. Wat gaan we dit jaar doen? Nu 
heb ik dat nooit in januari. Maar wel in de 
zomervakantie. Als ik een tijdje niets hoef 
te doen, dwalen mijn gedachten af naar 
wat ik nog zou willen doen? Op persoonlijk 
terrein: wat ga ik in mijn vrije tijd doen? En 
op werk terrein: wat wil ik doen met Samen 
voor De Bilt?

Zo ook deze zomer, al wandelend door Zweden 
keek ik in gedachten heel tevreden terug op 
wat we het eerste half jaar hadden gedaan: zo-
als het symposium Werk en Mantelzorg samen 
met Steunpunt Mantelzorg De Bilt, NL Doet 
met Mens De Bilt en met het RIVM en Ebbe 
Rost van Tonningen de bijeenkomst ‘Naar een 
gezonder De Bilt in 2030’ Daarnaast realiseer-
den we veel diverse matches tussen bedrijven 
en maatschappelijke organisaties. Zoals mede-
werkers van de Rabobank die een dag actief 
waren bij woonzorgcentrum Amandelboom 
en firma Agterberg die gaat meedenken aan 
de vernieuwing van de Oranje Nassau school.

Najaar 2016
Gelijk kwamen ook de gedachten naar voren 
wat er voor het tweede deel van het jaar nog 
op stapel staat: het maatschappelijk diner voor 
ontmoetingen tussen Biltse bedrijven en maat-
schappelijke organisaties, de voorlichtings-
bijeenkomsten voor Biltse organisaties die 
circulair willen werken en de nieuwe website. 
Mooie zaken. Maar ook veel werk…… ik kreeg 
het daar toch wat benauwd van.

Veel handen maken licht werk
Nu heb ik de overtuiging dat je veel werk moet 
opdelen. En dat iedereen talenten heeft en die 
met plezier voor anderen inzet. Daar ligt dus 
de oplossing. Als ik mensen weet te vinden die 
stukjes van het werk kunnen overnemen. Dan 
zetten we samen iets prachtigs neer in de ge-
meente De Bilt. Aan mij de schone taak om die 
mensen te vinden.

Gezocht
Wat Samen voor De Bilt zoekt zijn mensen die 
taken met ons kunnen doen. Denk dan aan 
verslagen maken van bijeenkomsten. Of ont-
moetingen voorbereiden zoals uitnodigingen 
versturen, de ruimte regelen, afspraken maken 
over de catering en de beamer installeren. Het 
zou ook fantastisch zijn als iemand met een 
grafische achtergrond onze uitnodigingen 
ontwerpt. Of als iemand sfeervol onze matches 
kan beschrijven op onze website.

Geboden
We bieden de ruimte om je eigen invulling te 
geven aan je werk. We staan open voor je idee-
en en ondersteunen je graag. We kijken samen 
wat je wilt doen en wanneer. En als je bepaalde 
zaken wilt leren, horen we dat ook graag! Je 
onkosten vergoeden we natuurlijk. En het leu-
ke is dat we een klein team zijn dat samen veel 
plezier heeft. Dat willen we met je delen.
We horen graag van je! Dus bel 06-460 640 10 
of mail joanne@samenvoordebilt.nl

Samen voor De Bilt organiseert 
ontmoetingen tussen bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties. Zo 
stimuleren wij betrokken ondernemen 
in de gemeente De Bilt en versterken 
wij de lokale samenleving. Wij doen dit 
samen met Mens De Bilt. Informatie: 
www.samenvoordebilt.nl

Wat wil ik doen 
met Samen

voor De Bilt?

Joanne Penning

FASHION

Vrijdag 2 september 
j.l. was de opening van 
onze shop in shop van 
St. Studio by Olcay 
Gulsen in Zeist. Tevens 
ons 9 jarig bestaan 
van SEE Bilthoven.

St. Studio sluit mooi 
aan bij ons uitgebreide 

merkenpakket van nati-
onale en internationale 
toplabels.
Naast kleding verkopen 
wij ook onder andere 
tassen, schoenen, sjaals 
en sieraden.

Vanaf 2 september j.l. 
starten wij met onze 

klantenpas die extra 
korting geeft op uw vol-
gende aankopen.

Wij zijn trots op ons 
merkenpakket:
o.a Patrizia Pepe,
by Malene Birger,
Filippa K, STROKE, 
Knit-ted, Kudibal, etc.

Come to SEE!

Slotlaan 300 • Zeist • Tel. 030-8783142
www.seefashion.nl

Nachtegaallaan 18B • Bilthoven • Tel. 030-2258469

Exclusieve modieuze Italiaanse dameskleding. 
Slotlaan 190, Zeist (tegenover C&A).

De ontwerpen zijn 
het resultaat van 
nauwe samen-
werking tussen 
de Nederlandse 
ontwerpster en 
Italiaanse ateliers.
Op ambachtelijke 
wijze is het product 
geverfd en afge-
werkt.
In het gebruik heeft 
dit product geen 
speciale aandacht 
nodig, wassen op 
30 graden is vol-
doende.

Ornavit DesignOrnavit DesignOrnavit Design

T: 0031(0) 341-764000 • M: 0031(0) 653477144
www: ornavit.nl

babylons-collections@planet.nl


