
1 
 

Bedankt! 
Voor je lidmaatschap en voor nog zoveel 

meer. Bedankt lieve mensen die regelmatig 

meehelpen om de dingen die wij in onze wijk 

samen belangrijk vinden te realiseren. 

 

Door jullie creativiteit, betrokkenheid en 

inbreng ontstonden er in 2022 een aantal 

fantastische, hartverwarmende initiatieven, is 

onze organisatie een stuk sterker geworden en 

is onze wijk  – vinden wij – een leukere plek 

om te wonen en leven.  

 

Bedankt! Voor de fijne ontmoetingen, voor de 

mooie momenten, voor al die keren dat de 

dagen randjes van goud dragen. 

 

Fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en 

een gezond en liefdevol 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Winter nadert.  

Ik voel het aan de lucht  

En aan de woorden die ik schrijf…. 

 

Remco Campert  

 

Winterblues 
Zin in onwijs lekkere chocolademelk, een 

ontroerende kattenfilm, gezellig puzzelen, een 

spannend winterverhaal of gemakkelijke 

recepten? Kijk dan eens in het MidWinter-

DagDromenboek.  

Speciaal gemaakt voor onze leden. Voor als de 

verveling toeslaat, je last krijgt van de 

winterblues of een waanzinnige lust in lekker 

eten maar niet weet wat. Is ook leuk voor 

kinderen. 

Het MidWinterDagDromen boek vind je op 

onze website. 

https://www.noordoostdebilt.nl/midwinterda

gdroom-in-december 

 

 

Buurtbericht 
24 december 2022 

Over relevante zaken en leuke 
dingen 

Extra dikke editie 
 

https://www.noordoostdebilt.nl/midwinterdagdroom-in-december
https://www.noordoostdebilt.nl/midwinterdagdroom-in-december
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Tevreden? Ja, maar met 
kanttekeningen 
De meeste mensen zijn tevreden over onze 

wijk, zij het met kanttekeningen. Dat blijkt uit 

het wijkbrede onderzoek onder leden en niet-

leden (ruim 1.000 huishoudens).  

In deze en volgende edities van 

Buurtberichten vind je de belangrijkste 

ergernissen en pluspunten per wijkdeel. Te 

beginnen met wijkdeel 1: Groenekanseweg, 

Soestdijkseweg, Van Hogendorpweg en de 

Akker.  

De ergernissen en pluspunten worden door 

ons met de gemeente besproken. Wij willen 

namelijk concrete oplossingen. 

 

 

 

 

Meepraten? Kom dan naar de 

ALV dinsdag 21 februari 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is 

dinsdag 21 februari in het gebouw van het 

Rode Kruis, Rinnebeek. Aanvang 19.30 uur, 

einde 21.30 uur.  

Op deze avond krijgen leden de gelegenheid 

hun stem te laten horen over voor hen 

belangrijke onderwerpen. We presenteren 

dan ook de plannen voor 2023 en verder. 

Begin februari ontvang je een persoonlijke 

uitnodiging met daarbij ook de 

verantwoording over het afgelopen jaar en 

meer informatie over het programma.  

En ja, het wordt weer een geanimeerde 

avond. Wij hopen van harte dat je erbij bent. 

Maar ook wie niet in de gelegenheid is kan 

toch zijn stem laten horen. Hoe? Dat hoor je 

begin februari.  

 
 

Aantal leden fors gestegen 
Het aantal huishoudens dat lid is geworden, is 

dit jaar fors toegenomen van 91 op 1 januari 

naar – bij het schrijven van dit bericht – 159 

huishoudens. En ja, daar zijn wij heel blij mee, 

want het vergroot onze realisatiekracht 

aanzienlijk.  
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Vuurwerkvrije zones 
Tsja, van een vuurwerkverbod komt het ook 

dit jaar niet. Kennelijk een te ingewikkeld 

besluit. Wel zijn er vuurwerkvrije zones. In 

onze wijk mag er niet worden geknald bij de 

Rinnebeek.  

Vuurwerk afsteken mag van 31 december 

18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Daarvoor en 

daarna is het verboden. Overigens is nogal wat 

vuurwerk verboden. 

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

erk 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/v

uurwerk/verboden-vuurwerk-vanaf-2020 

 

 

Laadpalen op de Akker 
Begin januari wordt er een elektrische 

laadpaal voor twee auto’s geplaatst op de 

parkeerplaats hoek Troelstraweg-Akker. Op 

zich een goed initiatief. Echter, het is de vraag 

of dit nu de beste plek is gezien het nijpende 

tekort aan parkeerplaatsen en het lage aantal 

elektrische auto’s in dit deel van onze wijk.  

 

Wat wij vervelend vinden is dat de mensen 

van de gemeente die verantwoordelijk zijn 

voor deze plaatsing verzuimd hebben om de 

bewoners die gebruik maken van deze 

parkeerplekken en de wijkvereniging te 

betrekken bij dit besluit en om hen anderszins 

te informeren (Vierklank, website gemeente).  

 

Dat roept vragen op over de manier van 

werken van de gemeente en de invulling van 

het begrip participatie. Onderwerp van 

gesprek dus tussen wijkvereniging en 

gemeente.  

 

 

Financiële veranderingen 
Wat verandert er in 2023 voor je inkomsten en 

uitgaven? En wat blijft gelijk op het gebied van 

wonen, belastingen en zorg? Als je dat wilt 

weten kun je kijken op de website van 

Ikwoonleefzorg.  

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/ver

anderingen-voor-uw-portemonnee-in-2023 

 

 

https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/vuurwerk
https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/vuurwerk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/verboden-vuurwerk-vanaf-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/verboden-vuurwerk-vanaf-2020
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/veranderingen-voor-uw-portemonnee-in-2023
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/veranderingen-voor-uw-portemonnee-in-2023
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Buurtberichten in 2023 
Vorig jaar en dit jaar componeerden we elke 

maand een Buurtbericht. Met ingang van 

volgend jaar verandert dat. Dan brengen we 

eens in de twee maanden een buurtbericht 

uit. Verschijningsdata: februari, april, juni, 

augustus, oktober, december.  

Daarnaast verschijnt er zo nu en dan een 

special. Dat is een Buurtbericht over één 

onderwerp, bijvoorbeeld als we iets bijzonders 

van plan zijn waar we wijkgenoten graag bij 

betrekken. 

Nieuws van leden voor het Buurtbericht is 

van harte welkom. Info@noordoostdebilt.nl  

 

Struin je met ons mee door het 

struweel?  

’t Is gezellig, buurtgenoten worden er blij van 

en wij, struiners, 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.  

 

 

Tips voor duurzaam eten 
Wil je ook graag minder voedsel verspillen, 

maar weet je niet precies hoe je dat moet 

aanpakken?  

Kijk dan eens naar de initiatieven van samen 

tegen de voedselverspilling en het wereld 

natuurfonds.  

Ook zijn er verscheidene handige apps 

waardoor je gemakkelijk een bijdrage kunt 

leveren. Hartstikke leuk, goed voor het milieu 

en trouwens ook voor je portemonnee. 

https://samentegenvoedselverspilling.nl/tips-

voor-thuis 

https://www.wwf.nl/kom-in-actie/met-

tijd/tips-gedrag/duurzaam-eten/voedsel-

verspilling 

https://www.instock.nl/apps-tegen-

voedselverspilling/https://www.instock.nl/app

s-tegen-voedselverspilling/ 

 

 

Wijkvereniging bij GHC 
In het Gezondheidscentrum hangt sinds kort 

een kastje waarin we berichten mogen 

ophangen. Wij zijn daar superblij mee want zo 

kunnen we ook veel niet-leden bereiken. Als je 

de deur uitloopt na een bezoek aan een van 

de artsen loop je er tegen aan. 

 

mailto:Info@noordoostdebilt.nl
mailto:info@noordoostdebilt.nl
https://samentegenvoedselverspilling.nl/tips-voor-thuis
https://samentegenvoedselverspilling.nl/tips-voor-thuis
https://www.instock.nl/apps-tegen-voedselverspilling/https:/www.instock.nl/apps-tegen-voedselverspilling/
https://www.instock.nl/apps-tegen-voedselverspilling/https:/www.instock.nl/apps-tegen-voedselverspilling/
https://www.instock.nl/apps-tegen-voedselverspilling/https:/www.instock.nl/apps-tegen-voedselverspilling/
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Kerst en Covid 
Zie je op tegen de kerstdrukte vanwege covid? 

Kijk dan eens op de website van postcovidnl. 

Daar vind je tips om goed voor jezelf te zorgen 

en het ook gezellig te hebben met je 

dierbaren.  

https://www.postcovidnl.nl/nieuws/zo-kom-

je-de-feestdagen-door 

 

Gratis reizen 
66 Plussers met een jaarinkomen lager dan € 
17.700 (alleenstaanden) of € 24.000 
(samenwonend), kunnen tot 9 december 2023 
gratis gebruik maken van bus, tram en 
buurtbus. De voorwaarden zijn beperkt, 
aanvragen is een fluitje van een cent.  
 
https://www.gratisreizenouderen.nl/ 

 

 

Oud papier en karton 

 

 

Het is buffelen. Keihard werken. Het ophalen 

van oud papier en karton. In onze wijk gebeurt 

dat elke derde zaterdag van de maand door 

vrijwilligers van de Stichting Warm Hart. De 

opbrengst wordt volledig besteed aan 

activiteiten en soms zelfs een weekje vakantie 

voor oudere mensen die vaak eenzaam zijn en 

hulp nodig hebben. Dan is het ronduit 

verdrietig als een hele vrachtwagen met oud 

papier wordt afgekeurd omdat er glas, vla 

pakken, drinkpakken, plastic, piepschuim en 

andere zooi tussen het papier zit.  

Hele dag werken naar de Filistijnen en geen 

geld voor activiteiten. Wat natuurlijk geen 

enkel weldenkend mens wil.  

Wees er daarom alert op dat je alleen papier 

en karton aanbiedt. Op 

https://www.afvalinfo.nl/afvalkalender/geme

ente/0310/de-bilt staat precies hoe dat werkt. 

 

Afvalkalender 2023 
De gemeente De Bilt heeft een duidelijke en 

begrijpelijke afvalkalender gemaakt waarin je 

in één oogopslag kunt zien wanneer de vuilnis 

wordt opgehaald en wat de regels zijn. 

Downloaden en ophangen is een fluitje van 

een cent.  

https://www.debilt.nl/fileadmin/bestanden/Af

val/Afvalkalender_De_Bilt_2023.pdf 

Milieupas kwijt? Wat nu…… 
Iedereen die gebruik maakt van de 

ondergrondse containers heeft een milieupas 

nodig. Deze hoort bij je woning. Heb je deze 

niet of ben je ‘m kwijt vraag dan digitaal een 

vervangende pas aan via  www.debilt.nl/afval. 

 

 

https://www.postcovidnl.nl/nieuws/zo-kom-je-de-feestdagen-door
https://www.postcovidnl.nl/nieuws/zo-kom-je-de-feestdagen-door
https://www.gratisreizenouderen.nl/
https://www.afvalinfo.nl/afvalkalender/gemeente/0310/de-bilt
https://www.afvalinfo.nl/afvalkalender/gemeente/0310/de-bilt
https://www.debilt.nl/fileadmin/bestanden/Afval/Afvalkalender_De_Bilt_2023.pdf
https://www.debilt.nl/fileadmin/bestanden/Afval/Afvalkalender_De_Bilt_2023.pdf
http://www.debilt.nl/afval
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De MidWinterAvond 
Niks miezer maar gewoon berekoud en 

spiegelglad. Een ouderwetse midwinteravond 

dus. Met alles er op en er aan. 

Midwinterhoorn, muziek, kerstverhaal. 

marshmellows, warme chocolademelk, 

gloeiwijn en gezellige mensen. Er deden zo’n 

50 buurtgenoten mee. Een kleine impressie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto’s Edith en Roel de Weger, Yvonne Keuning 
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Ikeakasten favoriete 
huisvesting metselbij 

De metselbij is een solitair dier dat dol is op 
kleine holletjes om zich voort te planten. 
Buurtgenoot Paul Ike ontdekte bij toeval dat 
de gaatjes in de staanders van de Ivar 
boekenkasten van Ikea een bijzonder geliefd 
woonhuis zijn voor de metselbij. Hij 
bevestigde ze ondermeer aan de pergola. De 
helft van de gaatjes is inmiddels bewoond 
door – vermoedelijk – ‘rosse’ metselbijen.  
 
Zodra het vrouwtje een eitje heeft gelegd, 
schermt ze het holletje af door een ‘muurtje’ 
te metselen van modder. In het voorjaar 
knagen de jonge bijen zich een weg naar 
buiten. 

 

 
Foto: Paul Ike 

 
Heb je nog oude Ikea staanders van Ivar? Dan 
kun je die gebruiken als behuizing voor de 
metselbij. En heb je ze niet maar wil je wel 

graag bijen in je tuin, dan heeft Paul er nog 
wel een paar. Mailtje naar 
info@noordoostdebilt.nl volstaat. 
 

 
 
Voor een portret van de metselbij kun je 
kijken op  
 
https://www.bestuivers.nl/wilde-
bijen/bijenportretten/metselbijen 
 

 

Vijf tips en een verbod voor 
het recyclen van je kerstboom 

1) Zet de boom met of zonder kluit in 
je tuin als voederplaats voor 
vogels. Er huizen zo’n 25.000 
insecten en geleedpotigen in de 
gemiddelde boom. Variërend van 
spinnen en luizen tot teken.  

2) Maak er een klimboom van voor de 
kids.  

3) Smijt je boom in een hakselaar en 
vervolgens het haksel in je tuin. 
Puike compost.  

4) Gebruik de takken als vorst-
dekentje voor je kuipplanten. 

5) Maak een takkenril: een ‘muurtje’ 
van dood snoeihout, opgestapeld 
of gevlochten tussen palen. Leuk 
voor de diertjes, jezelf en de buurt.  

 
Steek de boom onder geen beding in de fik 
en zeker niet in de open haard. Slecht voor 
het milieu en dikke kans op schoorsteen-
brand.  
 

 
 
 

 

mailto:info@noordoostdebilt.nl
https://www.bestuivers.nl/wilde-bijen/bijenportretten/metselbijen
https://www.bestuivers.nl/wilde-bijen/bijenportretten/metselbijen
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Oh Dennenboom…… 
De dennenboom ofwel Pinus is vooral 

befaamd als leverancier van hout en hars en 

natuurlijk als kerstboom. Maar wist je dat je er 

ook fantastische olie van kunt maken die goed 

helpt bij spier- en gewrichtsklachten en pijn in 

de onderrug?  

Hoe dat werkt? Lees het recept van 

buurtgenoot Jørgen Flier.  

Benodigdheden: 

• 120 ml basisolie (sesam/olijf/amandel) 

• 10 gram verse dennennaalden 

• 30 ml water  

Bereidingswijze: 

• Snij de naalden fijn. 

• Doe de olie in een pan en voeg de 

gesneden naalden toe. Voeg 

vervolgens het water toe. 

• Verwarm nu de pan tot de inhoud een 

temperatuur van 45 – 75 graden C 

heeft bereikt. Blijf aldoor goed roeren. 

Behoud het op deze temperatuur tot 

het water verdampt is. Het water is in 

voldoende mate verdampt als de olie 

niet meer borrelt. 

• Zeef de olie door een schone 

katoenen doek en vang het filtraat op 

in een schone glazen pot of glazen 

flesje. Wanneer de olie is afgekoeld 

tot onder de 40 graden, kun je 10 

druppels Wintergreen essentiële olie 

toevoegen. Voor een aangename 

geur, een verzachtende werking en 

om de houdbaarheid te verlengen, 

kun je 6 druppels lavendel essentiële 

olie toevoegen. 

• Voor ieder gebruik goed schudden. 

 

 
 

 

 

Spicy glühwein 

Ingrediënten (4 personen) 

• 2 medium handsinaasappels 

• 1 liter volle rode wijn 

• 2 kruidnagels 

• ½ theelepel cayennepeper 

• 4 eetlepels ahornsiroop 

Bereiden 

• Snijd de sinaasappels in plakken. Giet 

de wijn in een pan (niet een van 

aluminium, want dat beïnvloedt de 

smaak). 

• Voeg de plakken sinaasappel, de 

kruidnagel, cayennepeper en 

ahornsiroop toe. Verwarm 30 min. op 

laag vuur en roer af en toe door. 

Breng de wijn niet aan de kook, want 

dan verdampt de alcohol. Verwijder 

de kruidnagels. Serveer direct. 

Variatietip: 
Maak ook eens gloeisap. Een superlekker 

drankje zonder alcohol. Verwarm hiervoor 1 

liter al dan niet troebel appelsap met 2 

kaneelstokjes, 1 steranijs, 5 kruidnagels en 2 

cm verse gember (in plakjes) 10 min. op laag 

vuur. 
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Bol van de maand: Winter-

akoniet 

Door de koude vriesperiode van de afgelopen 

weken laten de bollen het nog even afweten, 

maar met het huidige zachte weer zullen ze 

snel uitkomen.  

Een van de eerste is de winterakoniet 

(Eranthis hyemalis). Een bloem uit de 

boterbloemfamilie (Ranunculaceae), die zelfs 

niet bang is voor een beetje sneeuw. Het is 

een stinsenplant die voorheen voornamelijk 

op landgoederen groeide, maar de laatste 

jaren steeds vaker in tuinen wordt aangepoot, 

als eerste teken dat de lente er aan komt.  

 

 

 
Foto’s Roel de Weger 

 

Vogel van de maand: Spreeuw 

De Spreeuw is een vogel die er op het eerste 

gezicht wat saai uitziet. Maar als je goed kijkt 

zie je een prachtig, glanzend zwart verenkleed 

met – vooral in de zon – een weerschijn van 

bronsgroen (kop en achterhoofd) en variaties 

purper.  

In de winter is het verenkleed duidelijker 

gespikkeld dan in de zomer. Onderscheid 

tussen het mannetje en het vrouwtje is gering. 

Spreeuwen kunnen lang achtereen ‘zingen’. 

Het geluid dat ze hierbij maken is een soort 

gekwetter. Ze zijn goed in geluiden imiteren, 

variërend van de zang van andere vogels, tot 

een deurbel, de sirene van brandweer of de 

fluit van de trein. 

Na de broedtijd gebruiken spreeuwen 

gezamenlijke slaapplaatsen. Dat kunnen 

rietvelden zijn, maar soms ook grote bomen of 

bouwsels.  

In de loop van het najaar vormen zij enorme 

zwermen, die spectaculaire vliegshows ten 

beste geven. De aantallen kunnen oplopen tot 

100.000  vogels. 

 

 

 
Foto’s Edith de Weger 
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Mooie morgen……….. 

 

 

 
Foto’s Marcelle Mulder 

 

Filo & Soof 

 

 
Filo (de kat) zit treurig in de tuin voor zich uit 
te staren terwijl de regen beetje bij beetje de 
ijzel uit de straten wegdooit. Soof (de hond) zit 
op de stoep aan de overkant van de straat te 
wachten op een veilig oversteek moment. 
 
Soof: Wat kijk je sip Filo. Wat is er aan de 
hand? 
Filo: Ach ja, ken je dat gevoel dat je soms 
iemand mist, maar je weet niet precies wie en 
ook niet waarom? 
Soof: Oh dat gevoel, ja……dat ken ik. Weet je 
wat ik dan doe als ik dat heb? 
Filo: Nee…….wat dan? 
Soof: Dan zoek ik snel iemand op, die er wel is, 
en dan heb ik het er over. Zal ik even bij je 
komen? 
Filo: Wat een goed idee. (Terwijl hij Soof vanaf 
de overkant naar de tuin wenkt) Pas je wel op 
met oversteken Soof, want het is nog glad. 
 

Zo zaten Filo en Soof nog een hele tijd naast 
elkaar te denken aan een onbekend iemand 
die er niet is. Maar niet meer treurig, want 
samen. Ondertussen gingen her en der, 
binnen en buiten, voorzichtig de kerstlichtjes 
aan, spiegelend in de regen en de 
wegdooiende ijzel. 
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