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Duurzaamheid in de praktijk 
Prachtig, al die duurzaamheidsinitiatieven, 

maar wat kun je daarmee als je van een smalle 

beurs moet rondkomen? Of niet precies weet 

waar je moet beginnen? Tijdens de Week van 

de Duurzaamheid van 7 tot 16 oktober heb je 

alle gelegenheid vrijblijvend te kijken wat voor 

jou haalbaar is als het gaat om duurzaamheid. 

En dat is nog leuk ook. Duurzaam De Bilt 

bedacht een uiterst gevarieerd programma. 

Week van de duurzaamheid 7-16 oktober 

https://www.duurzaamdebilt.nl/agenda/ 

Drie initiatieven uitgelicht 
Koop je ledlampen met 15% korting:  

https://www.duurzaamdebilt.nl/agenda/koop-

je-ledverlichting-met-15-korting/ 

Informatie avond verlaag je gasverbruik 

https://www.duurzaamdebilt.nl/agenda/infor

matieavond-verlaag-je-gasverbruik/ 

Tegenlicht MeetUp De Bilt 

https://www.duurzaamdebilt.nl/agenda/tegen

licht-meetup-de-bilt/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Swinging in the rain 
Burendag 2022 

 
 
 
 

Gratis openbaar vervoer 
Heb je alleen AOW en geen pensioen? En wel 

zin in uitstapjes? Dan kun je tot eind 2023 – 

dus meer dan een jaar –gratis met het 

openbaar vervoer. Althans binnen de grenzen 

van de provincie. 

 

 

De provincie Utrecht houdt een proef met 

gratis bus- en tramvervoer in de gehele regio. 

Het idee is dat mensen met alleen AOW zo 

gemakkelijker op bezoek kunnen bij familie en 

vrienden of er eens een dagje op uit kunnen. 

 

https://www.provincie-

utrecht.nl/actueel/nieuws/gratis-openbaar-

vervoer-voor-utrechtse-ouderen-met-krappe-

beurs 

 

Buurtbericht 
1 oktober 2022 

Over relevante zaken en leuke 
dingen 
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Biltse Streekmarkt 
Vrijdag 14 oktober van 15:00 - 19:00 uur 

Kinderboerderij De Schaapskooi, achter het 

Lichtruim in Bilthoven. 

Tuurlijk zijn er de gangbare streekproducten te 

vinden. Maar dit keer kun je er ook de 

geneugten van de tamme kastanje ontdekken, 

zien hoe je olie wint uit zonnebloempitten, 

kleding ruilen en ondertussen van de Biltse 

band D-tune genieten.  

Meer informatie vind je op 

www.biltsestreekmarkt.nl 

 

Buiten gymmen 
Niks trimbaan met hindernissen of allerlei 

apparatuur om je conditie op te vijzelen maar 

paaltje met een QR code erop. Als je de codes 

scant krijg je op je eigen niveau een aantal 

oefeningen aangereikt terwijl je een rondje 

door de omgeving maakt. Volgens de website 

van de gemeente ‘de perfecte work-out voor 

jong en oud’. De oefeningen zijn afwisselend 

en veranderen elke dag. Wel je smartphone 

meenemen en de app QR FIT downloaden. Oh 

ja, je kunt ook nog punten verdienen.  

 

 

Over Spionnen, Westbroeks 

laatste pastoor en verdwenen 

beelden 
Dacht dat een kwartiertje wel genoeg zou zijn 

maar ben blijven plakken. In Online Museum 

De Bilt met zijn boeiende, goed 

gedocumenteerde en goed geschreven 

verhalen over de geschiedenis van De Bilt en 

omstreken. De nieuwsbrief is een aanrader.  

https://onlinemuseumdebilt.nl/ 

 

 

MENS De Bilt 

Samen in actie tegen eenzaamheid 

Eigenlijk is het raar: dat er eens per jaar een 

week tegen de eenzaamheid wordt 

georganiseerd. Edoch, die week zet het 

onderwerp wel op de kaart. De Week tegen de 

eenzaamheid dus. Is al begonnen, duurt niet 

meer zo lang, maar in die paar dagen die nog 

resteren is er van alles te doen, variërend van 

koffiebijeenkomsten tot kookactiviteiten, 

wandelingen en sport en spel. Leuk om aan 

mee te doen.  

https://www.mensdebilt.nl/eenzaamheid/week 

De rest van de maand is er trouwens ook van 

alles te beleven bij MENS De Bilt. Zie de 

agenda: https://www.mensdebilt.nl/agenda 

En je kunt er de gebiedsmakelaars Tycho 

Verheul en Marianne Borger spreken als je het 

eens over gemeentelijke kwesties wilt hebben. 

Elke maandag van 16.30 tot 17.30 uur in het 

servicecentrum van Mens, aan de Molenkamp 

60.  
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Het was TOF. 

gezellig en 

kleddernat…. 

Burendag 2022……… 

Dacht nog even dat het droog zou worden. 

Mooi niet. Het bleef plenzen. Neemt niet weg 

dat het een geweldige dag was, met tegen de 

100 buren die aanwipten en meededen. 

Volgens een van de bezoekers “de allerleukste 

burendag die ik ooit heb meegemaakt.” Puik 

sfeertje dus. Voor herhaling vatbaar, 

inderdaad…. 

 
Twee bankjes voor de buurt gemaakt 

 
De Bilt goes Brasil – swinging in the rain 

 
Schminken 

 
Bankjes schoonmaken 

Zie ook het foto-album op de 

website www.noordoostdebilt.nl 

 
Workshop mozaieken 

 
Popcorn, limonade en snoeptomaatjes 

 
Rommelmarktje 

Meer foto’s www.noordoostdebilt.nl 

 

http://www.noordoostdebilt.nl/


4 
 

  

Wijkvereniging groeit met 11% 
Inmiddels zijn 155 huishoudens in onze wijk lid 

van Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt. Eind 

augustus waren dat er nog 139. Dat is een 

toename van 11%. Significant, inderdaad. 

 

Zin om mee te helpen? 
Heb je goeie ideeën en / of vind je het leuk om 

ook iets te doen met de Wijkvereniging? Meld 

je dan bij Willemien Veldman-Marsman 

w.veldman-marsman@planet.nl 

Lekker zitten…….. 
Bij de speeltuintjes in de wijk staan bankjes 

waar inmiddels hele kolonies algen en 

korstmossen op groeien. Op burendag hebben 

de bankjes op het speelveld een 

schoonmaakbeurt gekregen: stalen 

pannenspons en water bleek te volstaan. De 

bankjes ogen weer als nieuw. Zit toch een stuk 

lekkerder als je er in je goeie goed even wilt 

verwijlen. Komend voorjaar nemen we alle 

bankjes in de wijk en de gele prullenbakken 

onder handen. Wordt het een stuk leuker van.  

 

Evaluatie verkeerscirculatie-

plan 
Of het verkeerscirculatieplan uitpakt zoals de 

bedenkers voor ogen hadden is dan de vraag, 

schreven we in het vorige Buurtbericht.  

Inmiddels liggen er her en der in de wijk 

zogeheten tellussen. De gemeente wil zo te 

weten komen hoeveel verkeer er door onze 

straten rijdt en raast. Op basis daarvan wordt 

dan gekeken wat er moet worden aangepast. 

Het bestuur van de Wijkvereniging heeft in 

ieder geval te kennen gegeven dat het vindt 

dat aanvullende maatregelen noodzakelijk 

zijn. Jij kunt ons helpen dat nog duidelijker te 

maken door je zorgen, wensen en ideeën 

rechtstreeks bij de gemeente te melden: 

vcp@debilt.nl.  

https://www.debilt.nl/wonen-en-
bouwen/projecten/verkeerscirculatieplan-
de-bilt 
 

 

Energietoeslag is verhoogd 
De energietoeslag is verhoogd van € 800 naar 

€ 1300. Meer informatie op de website van de 

gemeente.  

https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/energi

etoeslag-verhoogd 

 

 

 

 

Gedichtenpad 
Nog één keer…  

Mooi pad, vandaar 
Je hebt nog de tijd tot eind oktober/begin 

november. Op de website vind je een 

onwijs leuke routebeschrijving ……….. 

Kwestie van kijken, downloaden en gaan…. 

https://www.noordoostdebilt.nl/gedichten 
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Edith’s applecrumble  
Ingrediënten: 

• 200 gr zelfrijzend bakmeel 

• 75 gr suiker 

• 125 gr margarine (roomboter mag ook) 

• Appels (Goudreinetten zijn lekker, maar 

Jonagold of Elstar gaat ook prima)  

• Krenten 

• Rozijnen  

• Zout 

• Kaneel (2 theelepels of meer als je dat 

lekker vindt) 

 

 
 

 

Voorbereiden: 

• Verwarm de oven voor op 200 graden 

• Vet een ovenschaal in 

• Schil de appels en snij deze in blokjes 

• Voeg suiker en kaneel naar bevinden toe 

aan de appels en hussel dit, samen met 

de rozijnen en krenten, door elkaar 

• Gewoon met de hand maak je een 

kruimelig deeg van de boter, het bakmeel 

en de suiker en een snufje zout 

• Strooi het kruimeldeeg over het 

appelmengsel 

• Bak de crumble in de oven in 25 minuten 

op 200 graden. 

Lekker met bolletje vanille-ijs of slagroom 

 

  

Vogel van de maand 
De bijeneter 

Deze maand een prachtige exoot, de bijeneter. 

Bijeneters zijn behendige vliegers, die ook in 

volle vlucht insecten vangen. De aanwezigheid 

van sprinkhanen, wespen en bijen is een 

absolute voorwaarde. De bijeneter is immuun 

voor bijensteken. Om steken te voorkomen 

ontdoen ze de bijen van hun angels door deze 

tegen een tak te wrijven.  

Ze leven in groepsverband en broeden in 

kolonies in de steile wanden van oevers 

waarin ze een nesttunnel uitgraven. 

Doorgaans in Zuidwest Europa tot Noordwest 

Afrika. Door de klimaatsverandering komt de 

vogel sinds 1990 incidenteel ook in Nederland 

voor, met name in Zuid Limburg.  

 
 

 

Bomen over bomen: Tamme 

Kastanje (Castanea sativa) 

Oorspronkelijk komt deze boom  die wel 15 
tot 30 meter hoog kan worden, uit Zuid-
Europa. De Romeinen verspreiden hem verder 
over het continent. De bladeren zijn groot, 
gezaagd met kleine tanden en spitse punt. De 
geel/witte mannelijke bloemen, die als een 
parelsnoer aan rechtopstaande, lange katjes 
zitten vallen na de bloei in juni af. De 
vrouwelijke bloemen bevinden zich aan de 
basis van de katjes en worden bestoven door 
kevertjes, vliegen en bijen. De bloemen zijn 
eenslachtig (mannelijk of vrouwelijk), de boom 
is eenhuizig, zowel mannelijk als vrouwelijke 
bloemen aan dezelfde boom, dicht opeen. De 
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eetbare vruchten (maronen) zijn leerachtige, 
glanzend bruine noten in een gestekelde 
vruchtbeker.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Filo & Soof 

 

Filo (de kat) en Soof (de hond) zitten bij de 

bushalte aan de Soestdijkseweg Zuid te 

genieten van de rust na avondspits en voorbij 

rijdende fietsers. 

 

Soof: Hoor je dat? 

Filo: Wat? 

Soof: Nou…..dat? 

Filo (krijgt rimpels in het voorhoofd van het 

harde luisteren): Ik hoor niks. 

Soof (al kwispelend): Precies……niks. We 

hebben een nieuwe fietsbrug het bos in en die 

maakt geen herrie meer. 

Filo: Ja, nu je het zegt. Ik hoor inderdaad al 

een tijdje geen rammelende planken meer. 

Soof: Nee, ik ga het nog missen denk ik. 

Filo: Meen je dat nou? 

Soof (gniffelend): Nee, maar dat heb ik altijd al 

een keer willen zeggen. 

 

Website Wijkvereniging 

www.noordoostdebilt.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


