
 

Hoe gaat het met Biltsheerlijk? 
Na de vliegende start van Biltsheerlijk in januari, met de oprichting van de stich-
ting en het succesvolle voedselcafé op tuinderij Eyckenstein, is er heel wat ge-
beurd:  

· Bijeenkomsten over de tijdens het voedselcafé ontstane initiatieven en 
opzet van verschillende werkgroepen 

· De stichting verder handen en voeten geven en een toekomstperspec-
tief uitstippelen 

· Organiseren van een filmavond (zie onder agenda) 
· En, wat hoog op ons verlanglijstje staat, het initiëren van een voedsel-

bos in de gemeente De Bilt. Dit is een landbouwvorm op basis van na-
tuurlijke principes, maar de oogst is veel meer dan het produceren van 
hoogwaardig voedsel: het is een schone omgeving, die de natuur tot 
bloei brengt en mensen verbindt en inspireert. 

 

En wat kwam er naar ons toe? 
En ook van buiten de stichting kwam er van alles naar ons toe. Het verzoek om 
een tweede voedselcafé, het verzoek om bij te dragen aan verschillende bijeen-
komsten (op de foto Maaike Noorlander tijdens haar presentatie bij de bijeen-
komst ‘De Waarde van Voed-
sel’), de vraag om een nieuws-
brief, de vraag om mee te den-
ken over kleine lokale voedsel-
tuinen en de vraag om een 
platform voor het indienen van 
initiatieven. Maar ook het aan-
bod van een vrijwilligersgroep 
die wil helpen bij evenementen 
en een aanbod van het RIVM 
om ons te ondersteunen met 
kennis of sprekers.  
                          Foto:  Hans Lebbe / DeBiltinBeeld.nl 

Iedereen bedankt! 
Wij vinden de betrokkenheid en de aandacht voor ons doel fantastisch! Dank 
daarvoor! Het heeft ons ook overvallen. Wij waren niet voorbereid op het bege-
leiden van zo veel initiatieven. We zijn nu bezig met het werven van de financi-
ële middelen om de verschillende projecten verder te ontwikkelen en hiervoor 
de tijd vrij te maken die ze verdienen. Met deze speerpunten hopen we verder 
te groeien tot een professionele en slagvaardige organisatie.  

Agenda:  
 

Zaterdag 1 juli: Open dag bij 

boerderij De Bonte Parels  

Bij de familie Hennipman in 

Westbroek is iedereen welkom 

op de open boerenzaterdag. Je 

kunt kijken naar de kalfjes en 

koeien, eventueel een handje 

helpen, een rondleiding volgen 

of producten vers van de boer-

derij kopen. (zie 

www.debonteparels.nl ) 

 

Woensdag 13 september: 

Lezing Willy Douma  

Bij ‘vrouwen van nu’ in Groene-

kan ( zie 

www.vrouwenvannu.nl/

groenekan ) 

 

Vrijdag 29 september: Film 

‘Down to Earth’ in de Cen-

trumkerk 

In samenwerking met de Cen-

trumkerk (Julianalaan) en 

Samen voor De Bilt halen wij 

deze prachtige film naar de ge-

meente De Bilt. Mooi, kritische 

en met een positief perspectief 

op de toekomst van de men-

sheid, tegen de verdrukking in. 

Meer informatie en kaartverk-

oop vanaf begin september. (zie 

www.downtoearthfilm.com  

voor een trailer) 

 

Maandag 16 oktober: 

Wereldvoedseldag 

Op Wereldvoedseldag een 

tweede voedselcafé waarin we 

willen onderzoeken op welke 

manier lokale duurzame 

producten het beste hun weg 

naar de consument kunnen 

vinden: een bijdrage aan de cir-

culaire economie. Meer in-

formatie volgt.  
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                 Reacties en nieuws welkom! mail info@biltsheerlijk.nl 

Gezocht: Marktcoördinator 
Er is een heuse markt in voorbereiding aan de Dorpsstraat in De Bilt, in samenwer-

king met Vereniging het Oude Dorp. De markt gaat zich richten op de verkoop van 

duurzame producten en wil lokale consumenten trekken. We zijn  in de onderzoeks-

fase, hopen eind 2017 te starten en zijn nog op zoek naar een marktcoördinator.  

Belangstelling? mail info@biltsheerlijk.nl. 

http://DeBiltinBeeld.nl

