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Wij(k)geluk: 25 februari 
Kom je ook?  
Ook zo’n zin om weer eens wijkgenoten te 

ontmoeten en bij te praten? Kom dan op 

vrijdagmiddag 25 februari van 16.00 – 17.00 

uur naar het centrale grasveld aan de Henrica 

van Erpweg.  

Daar kun je (gratis) een pannenkoek eten, 

meedoen aan sport en spel met de 

buurtsportcoach, luisteren naar de 

aanstekelijke muziek van Bart van Gerwen en 

– als je niet goed uit de voeten kunt – worden 

opgehaald door een riksja. Het belooft een 

onwijs leuke ontmoeting te worden. Waarom? 

Dat lees je in dit Buurtbericht. 

 
Bram’s pannenkoeken 

 
Wij(k)geluk is een initiatief van Samen voor de 

Bilt, en wordt georganiseerd met mede-

werking van wijkbewoners, MENS De Bilt, 

MSD, Riksja De Bilt, de gemeente en onze 

wijkvereniging.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 25 februari van 16.00-17.00 uur 
Als het giet van de regen is Wij(k)geluk 

een week later (5 maart) 

Pancakes: Yammie…. 
Hij heeft een passie voor pannenkoeken: 

bakker Bram. Bakte als kind al zijn eerste 

exemplaren, verfijnde zijn techniek als tiener 

en zag op vakantie in Italië ineens de 

onvermoede mogelijkheden van een IJsfiets. 

Aanzien gemakkelijker om te bouwen tot iets 

waar je pannenkoeken mee aan de man 

brengt dan realiseren van een  pannen-

koekenrestaurant en zo kom je trouwens ook 

eens ergens. Inmiddels rijden er ook een 

bakbrommer en een bakbar rond.  

Welke er komt? Dat is nog een verrassing. Wel 

zeker is dat Bram’s pannenkoeken wereldfaam 

genieten in Zeist en de wijde omstreken. 

Kwestie van liefde voor het vak en een 

tomeloze energie.  En o, ja, Op = Op. 

 
https://www.bramspannenkoeken.nl/brams-
videos/ 
 
 
MSD biedt de pannenkoeken van Bram aan. 

Buurtbericht 
14 februari 2022 

 
Over relevante zaken en leuke 

dingen 

https://www.bramspannenkoeken.nl/brams-videos/
https://www.bramspannenkoeken.nl/brams-videos/
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Troubadour Bart van 
Gerwen 
Ook wel de Kunstmarktbaron. Wie ooit wel 

eens op de Kunstmarkt in het Van 

Boetzelaerpark is geweest is hem daar geheid 

tegengekomen. Grote man met een dijk van 

een stem. Bart van Gerwen, acteur, 

verhalenverteller, zanger, muzikant. En niet te 

vergeten dorpsgenoot. Andere wijk dat wel, 

maar hier bij ons is het zo leuk dat ’t ie 

misschien wel verkast. Eerst maar eens muziek 

maken op het veld. 

 

 
Bart van Gerwen (foto: Mace Dekker) 

 
https://www.windmeewerken.nl 

 

  

In de riksja naar het veld 
Ben je minder goed ter been en heb je ook zin 

om naar het veld te komen? Dan haalt Riksja 

De Bilt je graag op in een heuse fietsriksja. Ook 

als je iemand kent die we een plezier doen 

met een tochtje naar het veld, dan horen we 

dat graag.  

Meld dat dan even bij het secretariaat van de 

wijkvereniging. info@noordoostdebilt.nl 

 
Op pad met fietsriksja De Bilt  

 
Het is trouwens een onwijs gaaf vervoer-

middel. Bedacht door een Amerikaanse 

zendeling in Japan halverwege de 19e eeuw. 

Anno 2022 rijden er nog duizenden riksja’s 

oude stijl door de straten van de steden in het 

verre oosten. Wij hier prefereren de 

opgepimpte versie. Zit lekker, rijdt lekker en 

levert onvermijdelijk wuivende passanten op. 

Een mens wordt er blij van. Of je erin zit of 

naar kijkt maakt niet uit.  

Fietsriksja De Bilt is een initiatief van een 

aantal enthousiaste vrijwilligers die regelmatig 

met één of twee ouderen in een riksja een 

fietstocht maken. Achterliggende gedachte: 

het is fijn de wind in je haar te voelen, ook als 

je niet meer zelf kunt fietsen.  

https://riksjadebilt.nl/ 

So chicken 
Ofwel broeden op lekker sporten. Beetje 

bewegen, wedstrijdje, gezellig met andere 

jongeren uit de wijk. De jongens van MENS De 

Bilt – buurtsportcoaches Niels, Michael of Sam 

– zijn er ook. Busje met spullen bij zich.  Gave 

middag gegarandeerd.  

 

 
 
https://www.actiefindebilt.nl/buurtsport 

 

https://www.windmeewerken.nl/
mailto:info@noordoostdebilt.nl
https://riksjadebilt.nl/
https://www.actiefindebilt.nl/buurtsport
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Kantoorpand MSD 
Het kantoorpand van MSD is in aantocht. Bij 

het verschijnen van dit Buurtbericht onderweg 

of reeds gearriveerd, althans de eerste delen. 

Ook dit is weer een modulair gebouw, 

bestaande uit 44 prefab modules die aan 

elkaar gezet worden met een immense 

hijskraan. MSD verwacht dat het plaatsen een 

dag of twee tot drie duurt. Buurtbewoners zijn 

per brief geïnformeerd.  

 

Actueel overzicht werk op site MSD 

Daar kun je zien welke werkzaamheden eraan 

komen en welke overlast deze mogelijk 

veroorzaken. Je vindt er ook foto’s over de 

bouw. 

https://www.msd-animal-health.nl/msd-

animal-health-in-de-bilt/ 

Verkeersoverlast 
Geen buurtbewoner wordt er blij van: de 

toenemende verkeersoverlast van teveel te 

groot vrachtverkeer in de wijk. Feit is namelijk 

dat de omvang en de frequentie van de 

vrachtwagens sterk is toegenomen en dat de 

wijk daar niet op is berekend. Ook is er veel 

parkeeroverlast van auto’s op stoepen en in 

het groen van een perk of plantsoen. In de 

bewonersraadpleging die op stapel staat, 

inventariseert de wijkvereniging ook hoe deze 

overlast in de wijk wordt ervaren.  

 
 

 

 

 

Bewonersraadpleging  
Om te weten te komen hoe wijkgenoten 

denken over wonen en leven in Noord-Oost 

De Bilt houdt de wijkvereniging begin maart  

een enquête onder alle bewoners in Noord-

Oost de Bilt. Iedereen kan meedoen, ook 

mensen die nog geen lid zijn van de 

wijkvereniging.  De uitkomsten vormen – 

samen met de uitkomsten van de Algemene 

Ledenvergadering op 22 februari – de basis 

voor het jaarplan 2022-2023. 

 

Algemene Ledenvergadering 22 

februari  20.00-21.30 uur 
Alle leden hebben inmiddels de uitnodiging, 

de agenda en de stukken ontvangen. De 

vergadering is in De Rinnebeek, Sint 

Laurensweg 13: de zaal van het Rode Kruis en 

waar je ook gaat stemmen.  Aanmelden kan 

nog tot en met maandag 21 februari. 

info@noordoostdebilt.nl 

 

https://www.msd-animal-health.nl/msd-animal-health-in-de-bilt/
https://www.msd-animal-health.nl/msd-animal-health-in-de-bilt/
mailto:info@noordoostdebilt.nl
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Vleermuizenkasten 
Rare bouwsels, nooit eerder gezien ook. Dacht 

eerst nog even dat het verborgen camera’s 

waren om illegale vuilnisstorters te betrappen.  

 

Edoch, het blijkt de nieuwe huisvesting te zijn 

van de vleermuis. Die wonen nu nog  onder de 

daken van de SSW-flats aan de Akker, 

Troelstraweg en dr. Schaepmanweg. Het is de 

bedoeling dat deze beschermde diertjes 

verkassen naar hun nieuwe stek als de flats 

worden gerenoveerd. Aldus een van de 

mannen die de kasten plaatste. Nog geen 

vleermuis gezien trouwens, wel vuilnis.  

 

 

 
Bomen over bomen  
De (tover)hazelaar 
Het voorjaar is in aantocht en dat is te zien aan 
de eerste bloeiende bomen. Deze keer de 
toverhazelaar en de hazelaar. Hoewel ze beide 
hazelaar in de naam hebben zijn ze geen 
familie, het zijn alleen zeer vroege (januari) 
bloeiers.  
De inheemse Hazelaar of Hazelnoot (Corylus 

avellana) bloeit met lange mannelijke katjes 

(snottebellen) en kleine rode vrouwelijke 

bloemen (inzet), die later de hazelnoten 

vormen.  

 
Inheemse hazelaar (Foto: Roel de Weger 

De (zachte) toverhazelaar (Hamamelis mollis) 

is een sierheester uit China, die bloeit met gele 

franjeachtige bloemen en een rood hart, maar 

vormt geen hazelnoten. 

 
Zachte toverhazelaar (Foto: Roel de Weger) 

Lekker tuinvogels tellen 
Maar liefst zevenenzeventig mensen hebben 

in het weekend van 29 januari hier in de 

omgeving vogels geteld. Ongeveer dertig 

daarvan in onze wijk.  De top 10 van de in 

totaal 1210 getelde vogels in het postcode 

gebied 3732: 

• 209 huismussen 

• 183 koolmezen 

• 106 pimpelmezen 

• 100 kauwen 

• 94 vinken 

• 90 houtduiven 

• 86 merels (ze zijn er nog !) 

• 58 heggemussen 

• 51 roodborstjes 

• 47 eksters 

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogelte

lling/resultaten/ 

 

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/resultaten/
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/resultaten/
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Vogel van de maand 
De reiger 
Misschien niet de meest voorkomende vogel 

in de wijk, maar de reiger vormt voor visvijver 

bezitters in de wijk wel een gevaar. De 

afgelopen jaren waren er regelmatig, zeker in 

de wintermaanden, blauwe reigers te zien, en 

ze kunnen in korte tijd een visvijver leeg eten.  

 
Blauwe reiger (Foto: Edith de Weger) 

In januari werden de eerste strooptochten 

gemeld van de witte grote zilverreiger.  

 
Grote witte reiger (Foto: Edith de Weger) 

Blauwe reigers zijn echte inheemse weide 

vogels, de laatste jaren neemt het aantal 

zilverreigers in het buitengebied echter 

behoorlijk toe. Ze komen uit zuid-oost Europa 

en lusten graag een visje op zijn tijd. 

 

Filo & Soof 
 

 
 
Filo (de kat) IJsbeert onrustig heen en weer 

rond een paar hoge, schuin geplaatste palen 

met een kastconstructie erop.  

Soof (de hond): Ben je aan het fitnessen? 

Filo:  Nee, iemand heeft hier ineens een 

bouwwerk neergezet en ik vertrouw het niet. 

Er gebeuren hier dingen die het daglicht niet 

kunnen verdragen. 

Soof: Bedoel je die nieuwe vleermuiskasten? 

Filo: Vleermuiskasten, waarom staan die nu 

ineens hier? 

Soof: Ik hoorde onze buurman erover praten 

met de mensen die het hier geplaatst hebben. 

Iets met vleermuizen en dakgoten. 

Filo: Vleermuizen dus…… 

Soof: Yep, voor vleermuizen een soort hotel. 

Filo: Dat zei ik, “dingen die het daglicht niet 

kunnen verdragen”. 

Filo en Soof (zuchtend): Wat een aparte 

wezens toch die mensen, een hotel voor 

vleermuizen. 

 

Wil je weten hoe vleermuizenkasten werken? 

https://www.vleermuiskasten.nl/content/grot

e-vleermuiskasten-met-meerdere-

compartimenten 

 

 

 

Website en Facebook 

Op de website vind je alle relevante informatie 

over de vereniging en op Facebook korte 

berichten.  

https://www.noordoostdebilt.nl/ 

 
 
 
 
 

 

https://www.vleermuiskasten.nl/content/grote-vleermuiskasten-met-meerdere-compartimenten
https://www.vleermuiskasten.nl/content/grote-vleermuiskasten-met-meerdere-compartimenten
https://www.vleermuiskasten.nl/content/grote-vleermuiskasten-met-meerdere-compartimenten
https://www.noordoostdebilt.nl/

