
 
 

 
De vuurdoop 

 

Alweer bijna een jaar geleden ontstaat in ons 
voedselcafé, het idee voor een dorpsmarkt. Vereniging 
het oude dorp (De Bilt) wil meer levendigheid en 
activiteiten in de dorpsstraat en wil hier graag met 
Biltsheerlijk een markt organiseren voor lokaal en 
duurzaam geproduceerde goederen. Zo staan er  op 
vrijdag 15 december, 15 lokale ondernemers en 1 dapper 
kalf op de allereerste dorpsmarkt met hun producten.  

 

Het vuur uit de sloffen gelopen 
 

De dorpsmarkt start in kerstsfeer! We willen er een 
periodieke markt van maken in De Bilt. Volgend voorjaar 
kun je er dus gewoon terecht voor je boodschappen. 
Deze eerste markt zijn we alles nog aan het ontdekken en 
dat merken we. Iedereen werkt keihard om alles op tijd 
op te bouwen en gezellig te maken.  

 

Een fonkelende opening 
 

Om 17.00 uur wordt door wethouder Anne Brommersma 
de markt geopend. Zij was aanwezig bij de geboorte van 
dit idee en dat maakt het extra bijzonder. Door het vuur 
aan te steken opent zij de markt. Dit wordt gevolgd door 
een lichtgevende jongleeract van Manuel en Maud. 

 

Als een lopend vuurtje 
 

Op nog geen 100 meter afstand is de jaarlijkse 
wintermarkt en bezoekers lopen van markt naar markt. 
Iedereen is enthousiast. Al zijn er een aantal bezoekers 
eerst nog even in de war en zien producten aan voor 
kerstversiering! Maar al snel is toch echt voor iedereen 
duidelijk wat voor markt dit is… 

 
“Wow! Dat lijkt wel boerenkool, maar dat is toch 
niet echt, hè?” Vol trots antwoordt Janneke van 

de Groene Steen: “Jawel hoor,  vanochtend 
geoogst!” 

 
Eerlijk is eerlijk, zulke mooie 
boerenkool zou ik ook direct in 
mijn kerstboom hangen, als hij niet 
zo lekker zou zijn! 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We houden het vuur warm 
 

Mensen spraken veel waardering uit voor het 
initiatief. Wat dat betreft kunnen we wel stellen dat 
het een groot succes was!  
 

“Dorpsmarkt: wat een ontzettend mooi initiatief! 
Gaan jullie dit vaker doen?” 

 

Wat Biltsheerlijk betreft wordt de dorpsmarkt een 
nieuwe Biltse traditie. Volg de ontwikkelingen over de 
dorpsmarkt via onze site: www.biltsheerlijk.nl  

 

http://www.biltsheerlijk.nl/

