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Burendag 24 september 

Van 13.00 – 16.00 uur 

Speelveld Henrica van Erpweg 
 

Zin om te leren mozaïeken? Mee te doen aan 

de workshop Djembé (potten en pannen)? Of 

anderszins een middagje samen met je buren 

iets leuks te doen? Noteer dan alvast de 24e 

september in je agenda. Die middag is het 

speelveld aan de Henrica van Erpweg het 

episch centrum van de wijk. En ja, er zijn ook 

een springkussen en een popcornmachine. Nu 

nog volop zon, en een lekker 

temperatuurtje………….. 

Alle leden ontvangen volgende week meer 

informatie. Niet-leden zijn trouwens ook van 

harte welkom. Nodig dus vooral ook je buren 

uit. Het wordt heel leuk! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit blad viel van deze boom.  
Dat was nog nooit gebeurd…….. 

 
Uit het gedicht Blaadjes van Erik van Os 

 
 
 

Dichter bij Bomen 

Het ging over mieren, muizen, een tamme 

kastanje, de geliefde van de oude baron, een 

inhalige specht en vallend blad. Wie de brug 

over wilde moest een raadsel oplossen. 

Dichter bij Bomen afgelopen zaterdag. 

Speciaal voor leden. Super toffe avond met 

muzikale nazit bij het Biltse Meertje. Volgend 

jaar weer, zo is het plan. Nieuwsgierig? Kijk 

dan op de website bij foto’s. 

https://www.noordoostdebilt.nl/fotos 

 

 

 

Buurtbericht 
23 augustus 2022 

Over relevante zaken en leuke 
dingen 

https://www.noordoostdebilt.nl/fotos
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Het is VEEL. 

Groot en 

doodeng….  

De vrachtwagens in onze wijk. Of het 

verkeerscirculatieplan uitpakt zoals de 

bedenkers voor ogen hadden is dan ook de 

vraag. Feit is dat het vrachtverkeer de 

afgelopen tijd dramatisch is toegenomen 

zowel in aantallen als in omvang van de 

vrachtauto’s. Dit leidt tot verkeerssituaties die 

wijkbewoners niet willen en tot verregaande 

beschadigingen van straten, stoepen en zelfs 

bomen. Om over de schade aan wat er onder 

de tegels ligt nog maar te zwijgen. 

 

 

In het eerstvolgende overleg met de 

gemeente is het verkeer opnieuw onderwerp 

van gesprek.  

 

Belangrijke adressen 

Milieupas nodig? Weten hoe je je huis kunt 

verduurzamen? Of wil je gemeentelijk groen 

adopteren om er naar eigen idee een tuintje 

van te maken?? Kijk dan op onze website. 

Daar vind je een aantal belangrijke adressen.  

https://www.noordoostdebilt.nl/belangrijke-

adressen 

Vuilnis……. Gggggrrrrrr 

Tsja, ook zo’n never ending story. Ergernis 
nummer één. Met stip. Illegale vuilstort 

door mensen die ook in onze wijk wonen en 

die lak hebben aan buurtgenoten, containers, 

stickers en de leefomgeving.  

 

Maar……  als we allemaal, elke 

keer als we zoiets aantreffen, een foto maken 

en deze met een melding van overlast 

indienen bij de gemeente, dan wordt het snel 

opgeruimd en krijgt de gemeente inzicht in de 

omvang van het probleem. Indienen is 

gemakkelijk. 

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

ruimte 

 

https://www.noordoostdebilt.nl/belangrijke-adressen
https://www.noordoostdebilt.nl/belangrijke-adressen
https://www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte
https://www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte
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World Cleanup Day 2022 

Wist je dat Nederland een van de grootse 

exporteurs van plasticafval ter wereld is? Is 

een indrukwekkende documentaire over 

verschenen: Plastic China. A portrait of 

poverty, ambition, and hope, set in a world of 

waste, zoals de ondertitel luidt.  

https://www.idfa.nl/nl/film/0930823e-592b-

4b1e-b2bd-16433adaed1d/plastic-china 

Op zaterdag 17 september is het World 

Cleanup Day. Die dag struinen we ook weer 

door het struweel. Wat we precies met World 

Cleanup Day gaan doen weten we nog niet 

precies. Wel dat we er in ieder geval aandacht 

aan willen schenken. Simpelweg omdat elk 

klein beetje, ook wat we hier in onze wijk 

doen, impact heeft op de leefwereld hier én 

elders.  

 

 

Struin je met ons mee door het 

struweel?  

’t Is gezellig, buurtgenoten worden er blij van 

en wij trouwens ook.  

Elke derde zaterdag van de maand maken we 

vanaf het speelveld aan de Henrica van 

Erpweg een rondje door de wijk om zwerfafval 

te rapen. Van 10.00 tot 11.15 uur met lekkers 

na. En als je eens niet kunt: geen enkel 

probleem. We ploggen met wie op dat 

moment in de gelegenheid is. 

 

 

Meedoen: meld je dan aan via de mail 

info@noordoostdebilt.nl.  

Edith’s snelle pruimentaart  

Ingrediënten: 
150 g + 2 eetlepels (basterd) suiker 
114 g zachte boter 
125 g bloem 
1 theelepel bakpoeder 
snufje zout 
2 eieren 
500 g pruimen zonder pit 
1 theelepel kaneel (of zoveel je lekker vindt) 

 
• Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een 

vorm van 26 cm doorsnee in. 

• klop 150 gram suiker en de zachte boter met 
een handmixer romig. Zeef bloem, bakpoeder 
en zout. Mix de eieren en vervolgens het meel 
door het beslag tot het glad is.  

• Verdeel het beslag in de springvorm. Beleg 
met de pruimen (dicht bij elkaar) met de 
snijzijde naar boven.  

• Meng de resterende suiker en kaneel en 
bestrooi de pruimen daarmee. 

• Bak de taart in 40 tot 50 minuten in de 
voorverwarmde oven.  

 

https://www.idfa.nl/nl/film/0930823e-592b-4b1e-b2bd-16433adaed1d/plastic-china
https://www.idfa.nl/nl/film/0930823e-592b-4b1e-b2bd-16433adaed1d/plastic-china
mailto:info@noordoostdebilt.nl
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Groene Ambachtstraat 

Het is iets dat iedereen wil: een groene en 

veilige Ambachtstraat waar een mens plezierig 

kan lopen zonder van de sokken te worden 

gereden. MSD heeft een tuinarchitect 

opdracht gegeven een plan te maken om dat 

deel van de Ambachtstraat waar MSD 

verantwoordelijk voor is te vergroenen en 

verfraaien. Het bedrijf heeft aangeboden ook 

het groen in de rest van de straat te willen 

meenemen. MSD en wijkvereniging hebben 

daarover overlegd met de gemeente. Het 

doel: komen tot een effectief totaalplan 

waarbij alle partijen met elkaar optrekken om 

de Ambachtstraat veiliger en groener te 

maken zonder dat dit eindeloos duurt. Het 

wachten is nu op de gemeente. 

 

 

Parkeren MSD 

Ook in verwondering gekeken naar het 

staketsel dat verrijst tussen het gebouw van 

MSD en het benzinestation? Dat is het 

waterbassin. Zodra dat klaar is zakt het in de 

grond. Daarna worden daar parkeerplekken 

aangelegd voor medewerkers MSD. Staaltje 

technisch vernuft.   

 
Kindervakantieweek 
Medewerkers van MSD hebben vier dagen 

hand- en spandiensten verleend tijdens de 

kindervakantieweek hier in het dorp. 

Topdagen, zeggen ze zelf.  

 
Directeur Operations Arjen Vermolen helpt 

mee met de boterhammen…… 2.000 stuks.  

Over wespen en andere 

ondergewaardeerde dieren 

Bloedirritant. Zit je net lekker op je gemak 

nippend in de tuin bij te komen van je 

manager, schoonmoeder of zeurende 

verwant, zul je zien dat er een wesp op je af 

komt. Gehaat beest. Weliswaar een wonder 

van evolutionair vernuft maar … HET 

PRIKT……..  

 

Edoch, let op……150 miljoen jaar (!!) 

voor de eerste mens bouwden ze al 

geavanceerde nesten van papier. Kan zelfs 

Neerlands beroemdste architect Rem 

Koolhaas niet tegenop. 
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Ze jagen op vliegen, dazen, bladluizen, rupsen, 

buxusmotten, spinnen en kakkerlakken. 

Tuinders zijn dol op wespen. Boeren ook…. 

Want…….. De wesp is een van die belangrijke 

kleine schepsels die zorgen dat wij te eten 

hebben. Tuinders en boeren weten dat al lang 

te waarderen. Voor hen is de wesp vooral een 

dier dat gewassen bestuift en beschermt.  

https://willemwever.kro-

ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-

planten/wat-het-nut-van-wespen 

 

 

Gedichtenpad 
Alweer ???  

Jaaaahhhh …….  
 

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 

 

 

 

 

 

 
Vogel van de maand: de specht 
In dit geval: de bonte specht. Zit bij voorkeur 

luid roffelend op een tak om het territorium te 

bewaken. Liefhebber van zacht hout en een 

huis met een rond gat. In dat nest worden de 

eieren gewoon op het hout gelegd.  

 

 

Bomen over bomen: de 

honingboom 
De honingboom (Styphnolobium japonicum of: 

Sophora japonica) komt uit ZO-Azië. In 1747 

werden de eerste zaden door een Franse 

Jezuïet naar de Botanische tuin in Parijs 

gestuurd. Anno 2022 staat er een op de hoek 

Abt Ludolfweg en Akker. 

 

Deze boom kan 15–20 m hoog worden. Het 

samengestelde blad is tot 25 cm lang en 

bestaat uit zeven tot zeventien geelgroene 

blaadjes. De boom bloeit in augustus en 

september  met bleekgele bloemen in pluimen 

tot 30 cm lang. De boom komt vaak pas op 

ongeveer twintigjarige leeftijd tot bloei. De 

bloemen bevatten veel nectar en worden druk 

bezocht door bijen. De vrucht is een 5–8 cm 

lange, ingesnoerde peul.  

 

 
 

 

 

https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/wat-het-nut-van-wespen
https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/wat-het-nut-van-wespen
https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/wat-het-nut-van-wespen
https://www.noordoostdebilt.nl/gedichten
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Ergernis nummer 2 

Losse en scheve 

stoeptegels 
Liggen bij jou in de straat de stoeptegels 

schots en scheef? Meldt dit probleem dan bij 

de gemeente, met daarbij de precieze plek. 

Handig om er ook even een fotootje van te 

maken en die mee te sturen (uploaden).  

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

ruimte/ 

Bij de melding moet je dan de categorie 

verkeer en bestrating aanklikken.  

Doorgaans wordt het euvel na een melding 

snel verholpen.  

 

 

Als de IJslandse kunstenaar Sigurdur Gudmundsson 

zich in 1970 in Nederland vestigt, maakt hij vooral 

‘staged photography’. Absurdische beeldtaal 

waarin hij zelf een rol speelt.  

 

Filo & Soof 

 

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

wakker te worden terwijl het ochtendzonnetje 

de tuin opwarmt. 

Soof (al snuffelend): Wat ruikt het hier lekker. 

Filo (om zich heen ruikend): Ik ruik niets 

bijzonders. 

Soof: Echt niet? Het is fris en kruidig en 

………nou ja, gewoon lekker. 

Filo (extra hard om zich heen ruikend): Ik ruik 

echt niets bijzonders hoor. 

Soof (langzaam dichterbij Filo snuffelend): Jij 

bent het…..jij ruikt zo lekker. 

Filo (aan zichzelf ruikend): Oh, dat bedoel je. 

Dat is het nieuwe zeepje dat ze bij mij thuis bij 

landgoed Oostbroek hebben gekocht. Speciaal 

gemaakt vanwege het 900-jarig bestaan van 

het landgoed. Alles wassen ze ermee, inclusief 

mij (en Filo kijkt wat verdrietig bij die laatste 

opmerking). 

Soof: Lekker hoor, ik denk dat ik hier nog even 

dicht bij je blijf zitten snuffelen.  

Zo zitten Filo en een snuffelende Soof nog 

even in de tuin te genieten van de 

ochtendzon. 

 

 

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

