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Even zitten….. 
Zijg je ooit wel eens neer in de Thorbecketuin? 

Op de hoek Thorbeckeweg – mr. Sam van 

Houtenweg? Daar – temidden van bloeiend 

gras en scharrelend tuinleven, in de nabijheid 

van vleermuizenkast en gedicht – staat een 

bankje met ernaast een poëtisch tafeltje. 

Gemaakt door buurtgenoten tijdens burendag. 

Ook op het speelveld aan de Henrica van 

Erpweg staat een tafeltje. Dichtbij de 

voetbalkooi. Kleine sprookjes in het groen. Je 

kunt er even op zitten als je dat wil.  

Het is de bedoeling meer van deze tafeltjes te 

maken. Wordt dus vervolgd, ergens komend 

voorjaar. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
De wind ging om en ineens waren  

ze er weer: 

de gedachten aan winterlichtstilte.  

En aan de glazen ogen  

van een wildvreemd kind 

 
(Bernhard van Loon 2004) 

 

Gedichtenpad 
Nog de ganse winter…en langer….  

Mooi pad….  Vandaar 
Van een aantal buurtgenoten die een gedicht 
in hun tuin hebben, kregen we het verzoek dat 
niet weg te halen. Simpelweg omdat juist dat 
gedicht zo mooi past op die plek, ze er aan 
gehecht zijn geraakt en veel mensen even stil 
staan bij de borden. Vaak blij verrast. We laten 
ze dus nog een tijdje staan.  
 

Je hebt dus nog alle tijd je literair te laven 

en tegelijkertijd je conditie op te krikken. 

Op de website vind je een onwijs leuke 

routebeschrijving ……….. Kwestie van 

kijken, downloaden en gaan…. 

https://www.noordoostdebilt.nl/gedichten 

 

 

 

Buurtbericht 
1 november 2022 

Over relevante zaken en leuke 
dingen 

https://www.noordoostdebilt.nl/gedichten


2 
 

 

Ledenbijdrage wijkvereniging 
Dit willen we toch even kwijt. We zijn blij met 

onze leden. Met jou dus. En met je 

huisgenoten. Omdat jij lid bent kunnen wij 

gezellige activiteiten organiseren. Zoals deze 

zomer de feestelijke opening van het 

gedichtenpad, een feeërieke avond in het bos 

en een bruisende burendag. Eind december 

nog de MidWinterDagDroom. Dankzij jouw 

contributie van 5 euro kunnen wij bij die 

gelegenheden ook wat lekkers aanbieden en 

iets extra’doen voor mensen als ze 

bijvoorbeeld ziek zijn en wij dat weten.  

Mocht je nog niet in de gelegenheid zijn 

geweest je bijdrage van vijf euro voor 2022 te 

betalen dan kan dat alsnog. Het 

rekeningnummer is.  

NL42 RABO 0366 9270 19, ten name van 

Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt. 

Naast het organiseren van activiteiten en het 

versterken van de saamhorigheid houden wij 

ons bezig met het verbeteren van de 

leefomgeving.  

 

 

Weg met het gevallen blad 
Op maandag 14 november begint de 

bladcampagne. Vanaf die dag tot 23 december 

kuisen een aantal mensen, gewapend met 

bladblazers en bezems de straten, ook in onze 

wijk. Wanneer? Dat kun je zien op de kaart. 

Edoch, als het een beetje meezit zijn wij het 

eerst aan de beurt. 

https://www.debilt.nl/afval-en-

groen/afval/bladcampagne 

 

 

Vuilnis….. Ggggrrrrrr……….. 
Vorige week gezien: tas van Albert Heijn vol 

oude lappen, kleren, afgetrapte schoenen en 

nagenoeg nieuwe naambadges die worden 

gebruikt voor symposia. Illegaal gedumpt 

naast de container. Opschrift: “meer doen 

voor het klimaat”. Geestig, inderdaad. Maar 

ook bloedirritant.  

    
 

Het illegaal dumpen van afval naast de 

containers is ergernis nummer één. Het 

verpest de leefomgeving en trekt ongedierte 

aan. Zie hieronder 

 

Dit is dan ook een doorlopend agendapunt in 

de gesprekken tussen gemeente en bestuur. 

Wat tot dusver overigens weinig zoden aan de 

dijk heeft gezet.  

https://www.debilt.nl/afval-en-groen/afval/bladcampagne
https://www.debilt.nl/afval-en-groen/afval/bladcampagne
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Echter, de aanhouder wint. Daarom aan de 

lezers van dit bericht de vraag ons te helpen 

door alle vuilniskwesties die je signaleert via 

de website van de gemeente te melden. Bij 

voorkeur met foto’s.  

https://www.debilt.nl/melding-openbare-

ruimte 

 

Ga er eens op uit………… 
Tuurlijk, we hebben de wandelapp. Leden die 

het leuk vinden om regelmatig een ommetje 

te maken met buurtgenoten kunnen zich 

hiervoor aanmelden. Mailtje volstaat. 

info@noordoostdebilt.nl.  

Maar je kunt ook kiezen voor fiets of 

mountainbike. Op de website van komoot vind 

je de leukste routes in de buurt.  

https://www.komoot.nl/guide/890650/wande

len-rond-de-bilt 

 

 

 

Herinrichting Ambachtstraat 
Ook zo’n never ending story waar nauwelijks 

vooruitgang in zit. Feit is dat de gemeente 

primair verantwoordelijk is voor herinrichting 

en veiligheid. Feit is ook dat MSD een concreet 

voorstel heeft ingediend voor het verbeteren 

van de situatie voor die delen van de straat 

waar hun gebouwen staan. En een feit is dat 

de tientallen wijkbewoners die dagelijks de 

Ambachtstraat doorkruisen het risico lopen 

van de sokken worden gereden door een van 

die immense vrachtwagens van Albert Heijn, 

de Groentekoopman en MSD. Ook door het 

schaamteloos parkeren op de schaarse 

loopruimtes. Om het proces van herinrichting 

te versnellen en verbeteren zou de gemeente 

volgens ons structureel moeten samenwerken 

met bedrijven, bewoners van de straat en 

leden van de Wijkvereniging.  

 

 

Het schiet op…………. 
……… Al zou je dat, als je er langs wandelt, niet 

zeggen. De verbouwing bij MSD nadert de 

voltooiing. Kwestie nog van testen van de 

apparatuur in de nieuwe productieruimte, het 

bestraten van het binnenterrein en het 

voltooien van de immense waterbak voor de 

sprinklerinstallatie onder de parkeerplaats. 

Zodra dat achter de rug is worden daar een 

fors aantal parkeerplekken gerealiseerd en kan 

Hoefakker beginnen aan de groenvoorziening. 

Op het terrein wordt dat een beukenhaag en 

direct daarachter leibomen en er komt een 

nieuwe erfafscheiding tussen de huizen aan de 

Looydijk en het kantoorpand. Allemaal in 

overleg met buurtbewoners. Nu het 

kantoorpand ook is betrokken worden de 

gehuurde panden afgestoten. Daar zitten nu 

nog even de aannemers en de mensen die 

werken op de bouw. 

 

https://www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte
https://www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte
mailto:info@noordoostdebilt.nl
https://www.komoot.nl/guide/890650/wandelen-rond-de-bilt
https://www.komoot.nl/guide/890650/wandelen-rond-de-bilt
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Impressies van de hovenier 

 
 

 

Mens De Bilt 
Het is een soort huiskamer waar je op allerlei 

momenten en tijdstippen even kunt 

binnenwippen voor koffie, gezelschap, een 

spelletje, goed gesprek of anderszins. Het 

pand van Mens De Bilt aan de Molencamp. 

Met in de hele maand november tal van 

activiteiten.  

https://www.mensdebilt.nl/activiteiten-

agenda 

 

 

Natuurgeneeskundige praktijk 
Sinds deze zomer vind je aan de Troelstraweg 

de natuurgeneeskundige praktijk Persoonlijk 

Herstel. Buurtgenoot Jørgen Flier behandelt er 

cliënten op natuurgeneeskundige wijze en 

verleent psychosociale therapie. Hij werkt 

daarvoor – als de cliënt dat wil – nauw samen 

met de reguliere geneeskunde. Zijn hart gaat 

uit naar het werken aan heelheid, balans en 

verbondenheid vanuit  oprechte belangstelling 

voor mensen.  

Meer informatie vind je op de website: 

https://persoonlijkherstel.nl/ 

Alvast kennis maken met Jørgen? Kijk dan naar 

Oog op De Bilt. 

https://regiotvdebilt.nl/televisie/gemist/oog

-op-de-bilt 

 

Vogel van de maand 
Tortelduif 

De Tortelduif of Turkse tortel zie je meestal 

met z’n tweeën en komt vooral in het 
westen van Nederland veel voor. Toch 
werd het eerste broedpaar pas in de jaren 
'50 waargenomen. Deze snelle toename is 
vooral te danken aan een uitzonderlijk 
groot voortplantings- en verspreidings-

vermogen. Tortels broeden vanaf half 
februari tot in november met twee tot wel 
vijf legsels met elk meestal twee eieren. 
Het eenvoudige nest bestaat uit losse 
takjes die in elkaar gestoken een 'platje' 
vormen. Soms valt zo’n gammel nest met 
eieren en/of kuikens uit de boom. Hun 
voedsel bestaat uit zaden, rupsen, torren 
en kleine vruchten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mensdebilt.nl/activiteiten-agenda
https://www.mensdebilt.nl/activiteiten-agenda
https://persoonlijkherstel.nl/
https://regiotvdebilt.nl/televisie/gemist/oog-op-de-bilt
https://regiotvdebilt.nl/televisie/gemist/oog-op-de-bilt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rups
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kevers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchten
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Bomen over bomen:  

Smalbladige es 

De smalbladige es (Fraxinus angustifolia) is ‘s 

zomers een onopvallende boom die in 

Nederland tot 15 m hoog kan worden. De 

boom komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa 

waar hij een hoogte van wel 30 m kan 

bereiken. De boom bloeit in april, voordat de 

samengestelde bladeren verschijnen. Deze 

oneven geveerde bladeren hebben 9-13 

smalle blaadjes. De vruchten hebben 

elliptische vleugels. De herfstkleuren zijn 

afhankelijk van de soort. Aan de Herenweg en 

op het parkeerterrein van Albert Heijn staan 

smalbladige essen (boompjes) die prachtig 

rood kleuren.  

 

https://www.bomengids.nl 

 

Filo & Soof 

 

Op een net iets te warme herfstavond aan het 
einde van oktober zit Soof (de hond) te kijken 
naar het enorme aantal sterren en die ene 
felle in het bijzonder. Plotseling komt Filo (de 
kat) hard hijgend uit de bosjes gesprongen 
met een enorme dikke start en een angstige 
blik. 
 
Soof: Wat is er aan de hand Filo? Het lijkt wel 
of je een spook hebt gezien.  
Filo (heen en weer drentelend): Nee joh, van 
een spook zou ik niet zo schrikken.  
Soof: Wat is er dan? Twee spoken gezien? 
Filo: Ik zat rustig in een tuin naar al die sterren 
te kijken en naar die ene felle in het bijzonder, 
toen er plotseling, uit het niets, knalvuurwerk 
werd afgestoken…..en niet éénmaal, maar een 
hele serie. 
Soof: Oh, dat….dat heb ik ook gehoord. Ik 
dacht dat ze daarmee gewoon de kwade 
geesten van Halloween probeerden te 
verjagen. 

Filo (kwaad van kop tot staart en blazend): 
Pffffffff, ik zou veel liever hebben dat die 
kwade geesten de vuurwerkaanstekers 
zouden verjagen. Ik schrok mijzelf een 
hartklepverzakking. 
Soof: Jemig, zo van streek heb ik je nog nooit 
gezien. 
 
Soof besloot om stilletjes naast Filo te gaan 
zitten, te zwijgen en er gewoon maar even te 
zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.noordoostdebilt.nl 

 

 

https://www.bomengids.nl/
http://www.noordoostdebilt.nl/

