NIEUWSBRIEF 3 | APRIL 2016

HET OUDE DORP

VOOR DE BILT

De Nieuwsbrief van Het Oude Dorp verschijnt digitaal. Weten uw buren al dat je je voor deze Nieuwsbrief kan inschrijven? Mail ze deze Nieuwsbrief door! Inschrijven kan door een mail te sturen naar hetoudedorpdebilt@gmail.com.
Medewerkers: Margo Boogaard, Hans Kars, Lars van der Plank Opmaak: Nils Buis

Vereniging Het Oude Dorp opgericht!
De vereniging Het Oude Dorp is opgericht. De vereniging gaat initiatieven en activiteiten in Het Oude Dorp
stimuleren en ondersteunen. De vereniging gaat ook
een bijdrage leveren aan de uitvoering van de maatregelen genoemd in de Toekomstvisie van Het Oude Dorp.
Het gaat daarbij onder andere om het realiseren van
een ontmoetingsruimte De Dorpsklep.
In eerste instantie richt de vereniging zich op het ge-

bied waarvoor de Toekomstvisie is gemaakt n.l. Bilthovenseweg, Zorgvliet, Ds. Sanderuslaan, Dorpsstraat,
Kerksteeg, Biltstein, Kapelweg en Burgemeester de
Withstraat. Bewoners en ondernemers in dit gebied
kunnen lid worden van de vereniging. Binnenkort zal
de vereniging zich aan Het Oude Dorp presenteren en
zal gestart worden met de ledenwerving. g

Uitgeverij Schokland bestaat 5 jaar

Nils Buis: “Ik voer eigenlijk een soort culturele
oppositie.”
Ik loop door de steeg langs het oude gemeentekantoor
naar het huis van Nils Buis, eigenaar van de uitgeverij
Schokland. Ik ga hem interviewen naar aanleiding van
het 5 jarig bestaan van zijn uitgeverij. Ben benieuwd.
Nils woont al lang in de Dorpsstraat, eerst meer dan
twintig jaar in een soort woongemeenschap in het voormalige gemeentehuis/postkantoor, en nu samen met
Lenie Koot in een pand daar schuin achter.
Nils is de uitgeverij begonnen vanwege wat hij de culturele armoede noemt. Hij vond het onverteerbaar dat
er veel flauwekul wordt uitgegeven, terwijl er tegelijkertijd veel prachtige en belangrijke boeken uit het
verleden niet meer verkrijgbaar waren. Met de uitgeverij wil hij een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een beter cultureel aanbod aan boeken. Hij is
eigenlijk grafisch vormgever (en dat doet hij nog
steeds), het uitgeven van boeken is eigenlijk een uit de
hand gelopen hobby. Het is een luxe, hij hoeft er zijn
geld niet mee te verdienen.
Hij richt zich op het maken van ‘Kritische Klassieken’.
Het gaat, zoals hij zegt, om uit het collectieve geheugen
weggegleden boeken die versmaad, vergeten, verbrand,
verguisd dan wel verboden waren. Bij de start van zijn
uitgeverij liep hij langs zijn eigen boekenkast met de
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vraag, welke van deze boeken zouden in meer boekenkasten moeten staan? Van deze lijst boeken zijn inmiddels 6 boeken door hem uitgegeven.
Nils heeft inmiddels 13 boeken gemaakt. De lijst auteurs is indrukwekkend: John Berger, Max Frisch, Rentes de Carvalho, Peter Kropotkin, Ernst Toller, Arthur
Koestler etc. Bij de keuze welke boeken uit te geven
gaat het altijd om de filosofische, politieke, geschiedkundige dan wel literaire kwaliteiten van het boek. De
kwaliteit van het boek is ook herkenbaar door auteur
en het werk zelf in een context te plaatsen. Dat gebeurt
in een nawoord, door een andere auteur en/of deskundige iets te laten vertellen over de achtergrond van de
auteur en/of het werk en als het nodig is ook door het
plaatsen van voetnoten.
Dat Nils ook een goede grafisch vormgever is, is zichtbaar aan de boeken: functioneel, transparant, typografisch en mooi kleurgebruik. Boeken in schoonheid en
met respect uitgeven is wat Nils wil en doet.
De lat ligt voor Nils inmiddels hoog. Zijn boekenfonds
is herkenbaar en van hoge kwaliteit en dat moet zo
blijven. Dat is voor een kleine uitgeverij niet makkelijk,
maar het lukt nog steeds. Hij wordt daarbij intensief ondersteund door een redactieraad.
Het lezen zit Nils in het bloed. In zijn jeugd las hij al
veel boeken, maakte hij gedichten en schreef brieven
aan vriendjes. Hij las en bewondert het Russische literaire erfgoed met o.a. Tolstoj en Tsjechov. Nog steeds
leest Nils ongeveer 30 boeken per jaar, rustig op de bank
thuis. Het afgelopen jaar iets minder omdat hij met een
cursus bezig is.
Het 5 jarig bestaan wordt op 8 mei gevierd in het Weeshuis van de Kunst, met onder meer een mooi literair
programma.
Ik loop terug naar mijn huis in de Dorpsstraat en denk
wat een bijzondere man, wat een bijzondere uitgeverij,
ik ga snel een abonnement nemen op zijn Kritische
Klassieken. g Hans Kars

Uitgeverij Schokland, Dorpsstraat 27

Dichtbij in Europa
Uitgeverij Schokland bestaat dit jaar 5 jaar. Reden genoeg om
daar eens uitgebreid bij stil te staan. Dat doen we met een
feestelijke bijeenkomst op:

ZONDAG 8 MEI 2016 van 13.00 - 17.00 uur
in HET WEESHUIS VAN DE KUNST Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt
PRESENTATIE

Wim Berkelaar

PROGRAMMA
Cyrille Offermans over John Berger; Elsbeth Etty over Angelica Balabanoff; Gijs Schreuders
over Arthur Koestler; Ewout van der Knaap interviewt Gerrit Bussink; Literaire kwis o.l.v.
Geert Koefoed; muzikale intermezzo’s; workshop Wat is een kritische klassieker?
TOEGANG GRATIS, maar meldt u zich i.v.m. beperkte plaats op tijd aan via
info@uitgeverijschokland.nl. Meer info op www.uitgeverijschokland.nl

Bedrijven in een nieuwe jas in Het Oude Dorp
Twee bedrijven die al langer in Het Oude Dorp zijn gevestigd hebben zich in een nieuwe jas gestoken. En er
is een nieuw bedrijf in Het Oude Dorp bijgekomen. Zo
is Kunst en Licht met haar werkplaats en showroom
naar de voormalige garage in de Dorpsstraat 59-57 gegaan en heeft Beixo fietsen zich, samen met het nieuwe bedrijf BuiltbyBikes, gevestigd in een deel van de
voormalige KIA-garage.
Op 16 april was de feestelijke opening in het nieuwe
pand van Kunst, Licht en Glas. Glas is toegevoegd aan
de bedrijfsnaam. Naast het maken van prachtige lampen, maakt het bedrijf ook Glasfuse kunst. Het bedrijf
heeft heel veel werk verzet om (een gedeelte van) het

Beixo en BuiltbyBykes hebben hun intrek genomen in
de voormalige KIA-garage
Hetzelfde geldt voor het bedrijf Beixo. Na jaren van
leegstand heeft Beixo zich, samen met BuiltbyBikes,
in een deel van het pand gehuisvest. De aanblik van de
ruimte en van de plint van de flat is daarmee in positieve zin veranderd. Zeker nu de ruimte ook weer voor
een groot deel autovrij is gemaakt.

De feestelijke opening van Kunst, Licht en Glas (en
Koffie en Taart)
pand op te knappen. En dat is te zien ook. De nieuwe
showroom ziet er geweldig uit. Absoluut een aanwinst
voor Het Oude Dorp.

BuiltbyBikes is een nieuw bedrijf in Het Oude Dorp.
Het bedrijf is gespecialiseerd in race-en mountainbikes. Daarnaast kun je er (al dan niet onder begeleiding) aan een van de werkbanken zelf aan je eigen
sportfiets sleutelen. Maar ook je stadsfiets kan er
worden gerepareerd. Beixo en BuiltbyBikes houden in
juni de officiële opening in het nieuwe pand. We wensen beide bedrijven veel succes in hun nieuwe onderkomen. g Hans Kars

Overhandiging Toekomstvisie aan wethouder Brommersma
Maandagavond 11 april is de Toekomstvisie van Het
Oude Dorp officieel overhandigd aan wethouder Anne
Brommersma. Aan de toekomstvisie is afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt. Er zijn diverse enquêtes afgenomen en tijdens buurtavonden heeft iedereen van
gedachten kunnen wisselen en ideeën kunnen spuien.
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het verwezenlijken van enkele ideeën die hieruit zijn gekomen. Zo
is de Vereniging Het Oude Dorp opgericht en worden
de plannen voor de Dorpsklep (laagdrempelige plek
om elkaar te kunnen ontmoeten) steeds concreter.
Kortom, er is veel in beweging in ons Oude Dorp. g

Agenda
Zondag 1 mei (13.00 uur)
Soul Kitchen, soul food, inspiratie, soultalk en
heerlijke muziek… in Het Weeshuis van de Kunst.
Entree € 12,50
Zondag 8 mei (13.00-17.00 uur)
Dichtbij in Europa, literaire middag n.a.v. het vijfjarig bestaan van Uitgeverij Schokland in Het Weeshuis van de Kunst. Toegang: gratis
20 mei – 11 juni
Verhalend glas, glasobjecten van Sascha Hacska
en Hans Kars in Ruimte voor Kunst.
Op zaterdag 21 mei (17.00 uur) bent u van harte
uitgenodigd op de feestelijke opening van deze expositie (met hapje en drankje).

Zaterdag 21 en zondag 22 mei (10.00-17.00 uur)
Workshop Terugspeeltheater o.l.v. Marius Gosschalk in Het Weeshuis van de Kunst.
Vrijdag 3 juni (20.30 uur)
Echt Gebeurde Verhalen , thema: 'In den vreemde'
in Het Weeshuis van de Kunst.
Entree € 5,Zondag 5 juni (10.00 -17.00 uur)
Workshop Islamic Geometric Design o.l.v. Eric
Broug in Het Weeshuis van de Kunst.
Kosten: € 70,- inclusief lunch
Verwacht: Talk the Talk met Claudia de Breij
Claudia de Breij geeft speciaal in het Weeshuis van
de Kunst, voor een select gezelschap, de gelegenheid om vragen over theater en haar werk te stellen. Talk the Talk met Claudia!

Ruimte voor Kunst: Dorpsstraat 42, 3732 HJ De Bilt, www.ruimtevoorkunst.com • Het Weeshuis van de Kunst,
Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt, www.hetweeshuisvandekunst.nl

Een nieuwe bewoner in Het Oude Dorp:
Jeroen Aalderink
Het is zaterdagochtend, Jeroen Aalderink is net begonnen aan zijn eerste kop koffie in Ruimte voor Kunst
als ik bij hem aan tafel schuif voor een interview.
Jeroen Aalderink (37 jaar) woont sinds oktober in de
Dorpsstraat en het bevalt hem hier prima. Na lange
tijd in grote steden (Den Haag, Utrecht) te hebben gewoond heeft hij hier regelmatig het gevoel op vakantie
te zijn. Het rustige karakter, het
bos zo vlakbij, de geschiedenis en
gemoedelijkheid van de mensen
bevallen hem. Hij kwam al af en
toe bij een vriendin in De Bilt op
bezoek en toen hij een nieuwe
baan kreeg in Utrecht leek dit de
goede plek om te wonen. “Het is
fijn om na mijn werk, ik ben communicatieadviseur voor een organisatie die de belangen behartigt
van mensen met een beperking,
terug te komen op een rustige
plek. Wel vind ik het heel fijn om dichtbij een grote stad
te wonen. Zo bijzonder dat je vanaf de Dorpsstraat de
Dom kunt zien liggen. Je bent er echt zo.”
Als Jeroen terugblikt op de maanden die hij hier nu
woont heeft hij al veel zien veranderen en gebeuren.
Leegstaande panden die een nieuwe bestemming krij-

gen en de brand van een paar weken geleden. “We
moesten middenin de nacht ons bed uit, het was behoorlijk spannend of het allemaal goed zou gaan aflopen.” Jeroen verbaast zich over het verkeer in Het Oude
Dorp. Regelmatig ziet hij vanaf zijn balkon spannende
situaties ontstaan. Dat lijkt dan wel weer de drukte van
een grote stad.
Om de buurt beter te leren kennen, te weten wat er allemaal speelt en daar een bijdrage
aan te leveren heeft Jeroen plaats
genomen in het bestuur van Vereniging Het Oude Dorp. “Het helpt
ook om me hier nog meer thuis te
gaan voelen, ik ben heel nieuwsgierig naar wat er nog meer hier in De
Bilt te ontdekken valt. Ik ben heel
nieuwsgierig, vandaar ook dat reizen één van mijn grote hobby’s is.
Het bos hier om de hoek trekt me
aan, het doet me denken aan vroeger toen ik ook vlakbij het bos
woonde. De lichtval, de kleuren en geuren van de seizoenen, de dieren en het gevoel dat je er kunt verdwalen.”
Jeroen krijgt een berichtje van een vriend die op bezoek komt dat hij aangekomen is in Utrecht. Jeroen gaat
hem ophalen om hem daarna zijn nieuwe woonplek te
laten zien. g Margo Boogaard

