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Zinderende zomerdagen 

Het was een zomers middagje, zondag 12 juni. 

Over de honderd buurtgenoten, zangkoor 

Valsch & Gemeen, lekkere hapjes en siropen 

en ook nog gezellig samen zingen over 

daffodils en zo nog wat. Wie het heeft gemist, 

geen nood. Op de website staat een foto-

album voor een terugblik, er is een film 

gemaakt die nog in de montagefase verkeert 

en RTV-De Bilt heeft er een uitzending aan 

gewijd. Zie voor de foto’s: 

https://www.noordoostdebilt.nl/fotos 

 

En voor de film:  

https://www.youtube.com/watch?v=d6ELA4k

xr4E 

 

Downloaden geïllustreerde 

route 

Bij ieder gedicht is een beschrijving gemaakt 

met wetenswaardigheden over het gedicht, de 

dichter en de plek waar het staat. Met 

filmpjes, muziek, en verwijzingen naar 

natuurwebsites. Hier te downloaden: 

https://www.noordoostdebilt.nl/uploads/37/B

ijzonderheden%20Gedichtenpad%20definitief

%205%20juni%202022.pdf 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Optreden  
Valsch & Gemeen 

 
 

Met de fietsriskja op pad 
Ook zin om al die gedichten op je gemak te 

lezen maar is het lopen te ver of te 

vermoeiend? Dan kun je gebruik maken van 

Fietsrisjs De Bilt. Mailtje volstaat.  

 

info@riksjadebilt.nl 

 

 

Meer zomeractiviteiten 
Dichter bij de natuur bestaat uit meerdere 

activiteiten. Natuurlijk het gedichtenpad, maar 

in augustus ook Dichter bij Bomen, waar 

uitsluitend leden aan deel kunnen nemen, in 

september de burendag en in december weer 

iets alleen voor leden.  

 

Buurtbericht 
21 juni 

Over relevante zaken en leuke 
dingen 

https://www.noordoostdebilt.nl/fotos
https://www.youtube.com/watch?v=d6ELA4kxr4E
https://www.youtube.com/watch?v=d6ELA4kxr4E
https://www.noordoostdebilt.nl/uploads/37/Bijzonderheden%20Gedichtenpad%20definitief%205%20juni%202022.pdf
https://www.noordoostdebilt.nl/uploads/37/Bijzonderheden%20Gedichtenpad%20definitief%205%20juni%202022.pdf
https://www.noordoostdebilt.nl/uploads/37/Bijzonderheden%20Gedichtenpad%20definitief%205%20juni%202022.pdf
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Alles over De Bilt, ofwel Biltse 

Parels 
Op 2 juli lanceert buurtgenote Vanetta Smit 

Alles over De Bilt, een platform vol 

tegenwoordige en toekomstige verhalen over 

kunst & cultuur, het historische groene 

erfgoed, architectuur, toerisme, recreatie en 

ondernemerschap. Het doel: alles wat De Bilt 

te bieden heeft zichtbaar maken en met elkaar 

te verbinden. Dat gebeurt onder meer aan de 

hand van de Biltse Parelpodcasts. Dat zijn zes 

podcasts over de zes kernen in de gemeente, 

elk met hun eigen geschiedenis, 

bezienswaardigheden en karakter. De 

podcasts vormen later ook een wandeling dor 

de kernen.  

 

 
 

Ook de opening van het Gedichtenpad was 

aanleiding voor een podcast EN IS VANAF 2 

JULI A.S. TE BELUISTEREN VIA 

ALLESOVERDEBILT.NL. ALVAST EEN 

VOORPROEFJE? DE TEASER kun je hier 

beluisteren:  

https://app.springcast.fm/podcast/teaser-

biltse-parels-de-bilt 

 

Meer weten? Meld je dan aan voor de 

nieuwsbrief  

https://www.ALLESOVERDEBILT.NL 

 

Kennismaking met college 

B&W 
Op donderdagmiddag 30 juni maken 
Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt, drie  
drie andere organisaties en wethouders en 
burgemeester kennis met elkaar. De 
wijkvereniging zal dit momentum 
benutten waar we voor staan, wat we 
doen en wat we van de gemeente 
verwachten. Onderwerpen van gesprek 
onder meer het matige beheer en 
onderhoud van de leefomgeving en 
mobiliteit. Als je een thema aan de orde 
wilt stellen stuur dan een mailtje naar 
info@noordoostdebilt.nl 
 

 

Overlast en ongewenst gedrag 
Helaas wonen ook in onze wijk een paar 
mensen die overlast veroorzaken en 
ongewenst gedrag vertonen. Hen aanspreken 
leidt tot bedreigingen waardoor naaste 
buurtbewoners zich onveilig voelen. De 
wijkvereniging heeft dit besproken met de 
gebiedsmakelaar. Haar advies luidt de 
confrontatie uit de weg te gaan, te zorgen 
voor bewijsvoering in de vorm van foto’s en 
filmpjes en telkens meldingen te doen bij 
politie en verhuurder.  
Websites: 

• https://meld.nl/melding/overtredinge
n/asociaal-gedrag/ 

• https://www.rijksoverheid.nl/onderw
erpen/leefbaarheid/vraag-en-
antwoord/wat-moet-ik-doen-bij-
burenoverlast 

• https://www.problemenmetjeburen.n
l/bedreiging-treiteren-verbaal-geweld 

Soms is het ongewenst gedrag het gevolg van 
iets anders, hiervoor kunt u terecht bij: 
https://www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl/ 
 

 

https://app.springcast.fm/podcast/teaser-biltse-parels-de-bilt
https://app.springcast.fm/podcast/teaser-biltse-parels-de-bilt
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leefbaarheid/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-bij-burenoverlast
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leefbaarheid/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-bij-burenoverlast
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leefbaarheid/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-bij-burenoverlast
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leefbaarheid/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-bij-burenoverlast
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MSD doet mee aan de Kinder-
vakantieweek 11 t/m 15 juli 
Ook dit jaar kunnen kinderen tussen 4 en 12 
meedoen aan de kindervakantieweek bij WVT. 
MSD is een van de sponsoren, verscheidene 
medewerkers van MSD hebben zich inmiddels 
opgegeven om als vrijwilliger een groep te 

begeleiden. Ook zin om mee te doen? 
Of wil je graag dat jouw kind ook 
een onvergetelijke week heeft? 
Meld je dan aan bij 
https://vvsowvt.nl/kindervakantieweek/ 
 
 

 

 

Vogel van de maand: de 

houtduif 

 

De volwassen houtduif is een grote wat logge 

vogel met een witte vlek in de nek, een brede 

roze borst en een zeer kenmerkende witte 

streep op de vleugels (goed zichtbaar tijdens 

de vlucht). Het is ook de meest voorkomende 

duif in Nederland, je vindt hem in steden en 

het buitengebied. Ja, ook in het bos 

Houdringhe. Meestal zijn ze op de grond naar 

voedsel aan het zoeken of zitten ze in een 

boom luid (eentonig) te koeren. Bij het 

opvliegen maken ze nogal wat kabaal doordat 

de vleugels boven en onder het lichaam tegen 

elkaar klappen. 

 

Bomen over bomen  
De grote trompetboom ofwel Katalpa 

(Catalpa bignoides). We schreven er al eerder 

over. Een herhaling waard nu ze zo prachtig 

bloeien. Je vindt er vier, niet al te hoog, in het 

midden-plantsoen van de Mr. van Houtenweg. 

Ze hebben grote, hartvormige bladeren en 

pluimen met grote trompetvormige (vandaar 

de naam) witte bloemen. Daarna vormen zich 

lange (18-35 cm) doosvruchten (lange bruine 

sperziebonen) met, als de vruchten open 

barsten platte harige zaden.  

 

 

 

 
 

https://vvsowvt.nl/kindervakantieweek/
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Een plant die verwant is aan deze boom is de 

klimplant Trompetbloem (Campsis radicans), 

die ook van die vreemde bonen vormt. 

 
 

Markant gebouw 
Het is een van de duurzaamste gebouwen in 

de wijde omtrek: het voormalige slachthuis 

van Schoonrewoerd. Het pand is voorzien van 

108 zonnepanelen, 5 warmtepompen en 

geavanceerd isolatiemateriaalwaardoor het 

bijna energie neutraal is (BEN).  

 

Daar wordt een mens blij van, net als van dat 

zonnige oranje vlak op de hoek. Waardoor de 

zon daar elke dag schijnt ook al valt de regen 

met bakken uit het zwerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Filo & Soof 

 

Filo (de kat) rekt zich eens lekker uit op de 
stoep in het zonnetje. Op dat moment komt 
Soof (de hond) achteruit langsgelopen terwijl 
zij korte piepgeluidjes maakt. 
Filo: Wat ben je nu weer aan het doen? 
Soof: Ik houd rekening met de vernieuwde 
verkeerssituaties in de Bilt. 
Filo: Hoe bedoel je dat nu weer? 
Soof: Nou, het is ineens overal 
éénrichtingsverkeer en ik weet niet precies 
waar dat wel geldt en waar niet. 
Filo: Oh ja, en dan ga jij maar achteruit lopen 
en piepen? 
Soof: Ja, dan ben ik nooit in overtreding. 
Filo: En dat gepiep dan? 
Soof: Dat heb ik van de vrachtwagens 
afgekeken, dat leek mij wel leuk. 
Filo schudt meewaardig zijn hoofd terwijl Soof 
weer piepend in beweging komt. 

 


