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Een vliegende start!
In de vorige nieuwsbrief las u dat de vereniging Het
Oude Dorp is opgericht. Inmiddels is het nodige in gang
gezet, het bestuur komt maandelijks bijeen en spreekt
met de gemeente over de ontwikkelingen in onze buurt.
Op dit moment wordt onder andere met de gemeente
gesproken over het parkeeronderzoek en de groenvoorziening rondom de kerk, maar er gebeurt meer. Met
recht mag gesproken worden van een vliegende start.
Een groep enthousiaste en betrokken mensen uit Het
Oude Dorp maakt zich sterk voor leuke activiteiten. Ver-

derop in deze nieuwsbrief leest u over de herfstwandeling die zij op zondagmiddag 13 november organise- ren. Een andere groep bewoners houdt zich bezig
met de groenvoorziening in het oude dorp. Nu ligt de
vraag op tafel wat er gedaan kan worden om de groenstrook bij de kerk, aan beide kanten, op te fleuren. Tot
slot is de vereniging gestart met het werven van
nieuwe leden. Op 27 oktober wordt een eerste ledenvergadering van Het Oude Dorp gehouden! g

Biltse brood en spelen
Zo langzamerhand is iedereen weer terug van vakantie en verhalen over de zomer aan het uitwisselen. Het
is ondertussen alweer 5 jaar geleden dat we een gezellig samenzijn hadden ter ere van de herinrichting
van ons oude dorp. Om het nieuwe seizoen gezamenlijk te starten is er op zaterdag 3 september een gezellig samenzijn van Het Oude Dorp op het plein bij de
Cumulusflat. Als iedereen iets te eten meeneemt
eventueel geïnspireerd op de vakantie kunnen we er
met zijn allen een gezellige en lekkere avond van
maken! Voor de kinderen en volwassenen die zin hebben zetten we oud Hollandse spelletjes neer en er is
zelfs een workshop hoelahoepen. Om alvast een voorproefje te krijgen zie www.hooplovers.nl. Hebben jullie
zelf leuke spelletjes thuis staan (sjoelbak, stelten, blik
gooien, knikkerpotje enzovoort) neem het dan mee! g

Wat: Biltse brood en spelen
Waar: Plein bij de Cumulusflat
Datum: zaterdag 3 september
Tijd: vanaf 17.00
Niet vergeten: iets te eten en spelletjes

Brand! ‘Ik had het bijna niet meer kunnen navertellen’
Het is al weer even geleden, maar in de nacht van 11
op 12 april werd het oude dorp opgeschrikt door een
brand. Het zal je maar gebeuren, je ligt nietsvermoedend te slapen en op nog geen 1,5 meter bij je vandaag
slaan de vlammen om zich heen. Bij de omwonenden
zat er schrik er goed in. Een buurtbewoner vertelt: ‘Ik
werd wakker door veel lawaai van de hulpdiensten.
Het was middenin de nacht en opeens werd er bij mij
aangebeld. “Er is brand, je moet meteen je huis uit”.

Foto: Aneo Koning
En daar sta je dan enkele uren op straat, terwijl je ziet
hoe de vlammen en de rook jouw woning bedreigen.
Je beseft je op dat moment niet hoeveel geluk je hebt

gehad. Als de brand was overgeslagen naar mijn woning, had ik het niet meer kunnen navertellen. Als je
dan later leest dat de politie denkt aan brandstichting
dan ben je met stomheid geslagen’.
Niet alleen omwonenden zijn geschrokken. De kapperszaak Knip-Knap is zwaar getroffen door de vermoedelijk aangestoken brand. Op internet lezen we
een reactie van de eigenaar: ‘Ik denk dat ik voorlopig
niet kan knippen. Het zal wel even duren voordat de
schade volledig is hersteld’. Inmiddels zijn we bijna
drie maanden verder en gelukkig wordt er bij KnipKnap weer geknipt. Één van de omwonenden zegt naar
aanleiding van de brand: ‘Na de brand kon ik niet goed
meer in slaap komen. Je merkt op je werk dat je je
aandacht er na zo’n gebeurtenis niet meer helemaal
bij hebt. Voor de mensen die bij de kapper werken vind
ik het verschrikkelijk. Al die zinloze schade en het herstellen van de schade; dat gun je niemand. En ik hoop
dat als de brand daadwerkelijk is aangestoken en ze
de dader vinden er een fikse straf volgt. Over een uiteindelijke strafmaat maak ik me geen zorgen. Je kan
het veroorzaken van zo’n brand gerust zien als een poging tot doodslag’. g

Herfstwandeling met de Dorpsklep
Op zondagmiddag 13 november organiseert de Dorpsklep een herfstwandeling over landgoed Beerschoten.
Een wandeling voor een frisse neus, een kennismaking,
een goed gesprek, even bijpraten, de laatste dorpsklep
of gewoon omdat het gezellig is. Alle bewoners van het
Oude Dorp en omliggende straten zijn van harte uitgenodigd. Verzamelen om 14.00 uur bij het informatiecentrum op de Holle Bilt. De wandeling duurt ongeveer
anderhalf uur. Na afloop kunt u genieten van een heerlijke soep en is er voor alle deelnemers (bok)bier bij de
schuur (Holle bilt 6b) op het landgoed. Zet deze datum
alvast in uw agenda, nadere informatie volgt!
Intussen gaat de zoektocht naar een geschikte locatie
voor de ontmoetingsplek van het Oude Dorp door.
Fondsenwerving is gestart om de ontmoetingsplek te

realiseren. Er zijn al veel leuke ideeën waarmee gestart kan worden. g
Wij kijken uit naar uw komst op zondag 13 november!

Wist je dat…?

Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief is ‘Wist je dat…
?’. Deze keer laten we u een unieke foto van ons geliefde Oude Dorp zien.
Een prachtige momentopname. Het eerste wat opvalt
is de tram die door Het Oude Dorp rijdt. En wat dacht
u van de twee prachtige auto’s die voorbij rijden? Er is
nog voldoende ruimte voor de fietsers en de straat

staat nog niet vol met geparkeerde auto’s. Het is een
mooie lentedag. Ziet u waar deze foto is genomen? Het
kan niet missen, dit is de Dorpstraat vo Steenstraat,
met aan de rechterkant de Kapelweg. Wist je dat… op
deze hoek vroeger een slagerij zat? Op de foto zie je
het bewijs. Waarschijnlijk zit de werkdag er voor de
slager op. De deur staat open, maar de gordijnen zijn
al dicht. g

Groenvoorziening oude dorp: eerst denken dan doen
Zomer in de Bilt! De bladeren aan de bomen zijn groengekleurd, er wordt veel gewandeld in het bos en de
planten staan in bloei. De bomen geven nu letterlijk extra kleur aan het oude dorp. Een aantal mensen dat
van de natuur en/of van tuinieren houdt heeft een plan.
En het is een mooi en sympathiek plan. Wie nu naar
de groenvoorziening rondom de kerk kijkt, ziet dat het
onkruid er welig tiert. Aan de kant van de Dorpsstraat
was een strook met onkruid te zien. Tijd voor actie! Maar
niet zonder plan en overleg. Want smaken verschillen
en wat is praktisch gezien het handigst om te doen? En
wat vind de gemeente hier eigenlijk van? En wat voor
soort planten en bloemen moeten er dan in de plaats
van het onkruid komen? Daar is het nu eerst denken
en dan doen.

dorp vast geen plezier mee. Tenzij je een hond bent,
dan is een mooi onderhouden grasveldje dat er als een
biljartlaken bij ligt natuurlijk prachtig! Op dit moment
wordt daarom goed nagedacht over wat er het beste
in de plaats kan komen van het onkruid. Verschillende
ideeën worden door de groep mensen die zich sterk
maakt voor een mooier stukje groen bij de kerk besproken. We houden u op de hoogte van de plannen en
zijn er zeker van dat iedereen uiteindelijk plezier heeft
van het uitzicht, als ook dit stukje van de Dorpsstraat
wordt verfraaid g

Onkruid wegmaaien, groenstrook omspitten en het
stukje grond inzaaien met gras lijkt het snelst en het
makkelijkst. Maar ja, wordt het dan niet de meest populaire hondenuitlaatplaats van de gemeente? Daar
doen we de bezoekers van de kerk, de omwonenden,
de winkeliers en de andere bezoekers van het oude

Agenda
19 augustus - 17 september
Expositie: Weefwerken van Rita Kok in Ruimte
voor Kunst. Zie de website voor openingstijden.
Zaterdag 3 september (vanaf 17.00 uur)
Biltse Brood en Spelen, op het plein voor de
Cumulusflat
Zaterdag 10 september
Kunstmartk/marktdag

tema (verhaal en zang) en Carel Schweig (piano)
brengen liederen van deze componist uit zijn
Duitse, Franse en Amerikaanse periode.
Entree € 17,50
Donderdag 27 oktober
Eerste ledenvergadering Vereniging Het Oude
Dorp, tijd en locatie worden nog bekendgemaakt.
Zondag 13 november (14.00 uur)
Herfstwandeling met de Dorpsklep, Verzamelen
bij het informatiecentrum op de Holle Bilt.

Woensdag 14 september (20.00 uur)
Liederen van Kurt Weil, door van Hoytema en
Schweig in Ruimte voor Kunst. Aukelien van HoyRuimte 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

