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Het Gedichtenpad 
Het bijzondere? Het aantal betrokken 

buurtgenoten die zelfgeschreven gedichten of 

hun lievelingsgedicht van een al dan niet 

bekende poëet hebben ingediend én de 

plekken waar straks de gedichten staan. In 

tuinen, op muren, aan hekken. Het belooft 

dan ook een onwijs leuk en verrassend 

Gedichtenpad te worden. Waarover in een 

volgende nieuwsbrief meer….. 

Feestelijke opening 12 juni  
De feestelijke opening van het Gedichtenpad 

is op zondagmiddag 12 juni van 15.00 – 17.00 

uur op het speelveld aan de Henrica van 

Erpweg. Gewoon een gezellige, informele 

bijeenkomst met een proeverij van door 

buurgenoten zelfgemaakte hapjes en drankjes. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kijken hoe het licht wandelt 
(Jozef Deleu, Landschap) 

 
 
 
 

Help je ons met lekkere 
hapjes? 
De proeverij dus. Ofwel een kennismaking met 

elkaar aan de hand van ieders favoriete 

hapjes. Kan dus van alles zijn, van rauwkost 

met je favoriete dipje tot een wrap met een 

hemelse vulling. De achterliggende gedachte: 

samen iets eten verbindt.  

 

Als meerdere buurtgenoten iets meenemen 

voor circa 10 mensen, dan zorgen wij voor een 

mooie tafel en een spetterende aankleding. En 

ja, ook schrijver dezes werpt zich op het 

bakken van zoute koekjes, de creatie van een 

zomers siroopje en zo nog wat. Yummie…… 

 
Wil je ook wel wat hapjes of drankjes maken 

of meenemen? Laat ons dat dan weten vóór 1 

juni met een mailtje aan 

info@noordoostdebilt.nl. 

 

Buurtbericht 
27 april 2022 

 
Over relevante zaken en leuke 

dingen 

mailto:info@noordoostdebilt.nl
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Geanimeerde avond bij MSD 
Ruim veertig buurtgenoten gaven gehoor aan 
de uitnodiging van MSD om op woensdag 13 
april binnen te kijken en met eigen ogen te 
zien, te voelen en te horen hoe het er in de 
nieuwe productielocatie aan toe gaat. 
Indrukwekkend aldus menige buurtgenoot. 
Inmiddels zijn de deuren van de nieuwbouw 
hermetisch gesloten voor buitenstaanders.  
 

 
 

 
Gluren bij MSD…………. 

 
……….. met koffie en taart……… 

Minibieb 
Prachtig wit kastje. De nieuwe minibieb bij de 

Groene Akker. Vol leesvoer, leuk dus voor wie 

is uitgekeken op de eigen boekenvoorraad. Je 

kunt er boeken lenen en boeken achterlaten.  

 

Onze wijk telt meer minibiebs. Ook op de 

Thorbeckeweg en de Looydijk vind je deze 

parels voor de geest. 

 
Meten verkeersoverlast 
Wil je weten hoe druk het is in je straat? Geef 
je dan vóór 15 mei op voor de actie telraam in 
de provincie Uitrecht Vanaf 30 mei zijn er 
weer nieuwe ‘Telramen’ beschikbaar. Met dit 
kleine apparaatje op je raam worden 
automatisch fietsers, voetgangers, auto’s en 
vrachtverkeer geteld. Op dit moment doen al 
60 bewoners mee aan het Telraam netwerk in 
de provincie Utrecht. Vanaf 30 mei zijn nog 
eens 100 Telramen beschikbaar. Je hebt een 
geschikt raam nodig om te tellen. Dat 
betekent een raam op de eerste of tweede 
verdieping (niet begane grond), met volledig 
en vrij zicht op de weg, zonder hinder van 
bomen, struiken of lantaarnpalen. 
 

 
 
https://samenmetenutrecht.nl/project/telraa
m/ 
 

 

https://samenmetenutrecht.nl/project/telraam/
https://samenmetenutrecht.nl/project/telraam/
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Verkeerscirculatieplan 
Een deel van de Looydijk wordt 
eenrichtingverkeer. De werkzaamheden 
beginnen in week 25 (24 juni). Wat de effecten 
hiervan zijn in de dagelijkse praktijk van 
bewoners is nu nog niet te zeggen. Feit is dat 
er nu al veel verkeer door de wijk kruipt en 
sluipt en dat  bewoners en het bestuur zich 
zorgen maken over de verkeersituatie op 
bijvoorbeeld de Herenweg, Akker en Van 
Hogendorpweg. 
 
Zie voor meer informatie het 
verkeerscirculatieplan.  
https://www.debilt.nl/wonen-en-
bouwen/projecten/verkeerscirculatieplan-de-
bilt 
 

 
 

 

 
 

 

Sport en Spel vrijdag 29 

april – Kom je ook?  
Voor een gezellig potje voetbal, volleybal of 

andere sport en spel activiteiten met de 

buurtsportcoaches van MENS De Bilt.  

Van 16.00 uur tot 17.30 uur op het speelveld 

aan de Henrica van Erpweg.  

 

Je hoeft niet per se piepjong te zijn om mee te 

kunnen doen, je kan trouwens ook gewoon 

even voor de gezelligheid aanwippen. Het 

bestuur van de wijkvereniging zorgt voor wat 

lekkers. 

Deze activiteit is voortaan elke laatste vrijdag 

van de maand. Altijd op dezelfde tijd.  

 

Ommetje met Maikel 
Elke dinsdag van 13.00 – 13.30 uur. 

Aanmelden is niet nodig. Iedereen kan 

vrijblijvend mee. Verzamelen bij de ingang van 

het Gezondsheidscentrum aan de Henrica van 

Erpweg. 

Struinen door het struweel 
Op zaterdag 21 mei  gaan we weer. En omdat 

meer zielen ook meer vreugde brengt, 

nodigen we je van harte uit met ons mee te 

doen.  

Ons plan: verzamelen bij het speeltuintje op 

de Henrica van Erpweg om 10.00 uur. Van 

daaruit in kleine groepjes een uurtje afval 

verzamelen. Om 11.15 zijn we weer terug bij 

het veld om nog gezellig even na te praten. 

Geef je op vóór 18 mei door een mailtje te 

sturen naar info@noordoostdebilt.nl. Graag 

vermelden of je zelf al opruimmaterialen hebt. 

 

 

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

Binnenkort voert het bestuur een wijkbreed 

onderzoek uit. Het doel hiervan: het opstellen 

van een wijkbrede agenda waarin tot uiting 

komt wat wijkgenoten belangrijk vinden.  

Leden ontvangen dit wijkbrede onderzoek via 

de email en leden zonder email krijgen deze 

persoonlijk aangereikt.  

Alle niet-leden ontvangen een brief met een 

uitnodiging.  

 

 
Mist 

Het is vannacht zo mooi 

in mijn laan dat ik het huis uit ga. 

Ik wandel in het zachte licht 

en kijk heel langzaam rond. 

De eiken staan op hun stilst. 

Aan de lantaarns hangt een maan. 

 
Bas Rom (Uit: Ik wou dat ik een vogel was) 

Alvast ter inspiratie 

 
Bomen over bomen  
De zomereik 
Een veel voorkomende boom in onze wijk is de 

nu bloeiende zomereik (Quercus robur), je ziet 

ze onder meer langs de Groenekanseweg. 

Eiken komen uit Zuid-Europa, maar zijn nu 

inheems in geheel Europa. De Germanen 

vereerden de eik als heilige boom van de 

dondergod Donar. Eikenhout is hard, taai, zeer 

duurzaam en goed te bewerken, zoals in de 

bouw, waterbouw en meubelmakerij. 

Wanneer de eikels rond oktober en november 

uit de boom vallen, is er veel voedsel aanwezig 

voor dieren (wilde zwijnen). De eikels zijn zeer 

voedzaam en bevatten veel vet. Door de 

tannine zijn deze voor mensen ongenietbaar. 

 
Jonge stekken schieten uit de grond 

 
Bloeiende zomereik (Foto’s Roel de Weger) 

 

 

Zin om een bomenroute te lopen? Kijk dan 

eens op de website. 

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

wijk/bomenroute  

 

Kusjes van de musjes 
Dit zijn de groetjes 

van de voetjes 

van de spreeuw. 

Dit zijn de kusjes 

van de musjes 

in de sneeuw. 

 
Ted van Lieshout (Uit: Ik wou dat ik een vogel was) 

Eveneens ter inspiratie 

https://www.noordoostdebilt.nl/onze-wijk/bomenroute
https://www.noordoostdebilt.nl/onze-wijk/bomenroute
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Vogel van de maand 
De Koolmees 
De koolmees is een van de bekendste tuin-, 

broed- en zangvogels in Nederland. Toch is het 

een tijd slecht gegaan met deze vogels. Om dit 

te verbeteren zijn er de laatste tijd veel 

nestkasten opgehangen. Dit werd ook 

gestimuleerd sinds de eikenprocessierups een 

plaag werd, omdat koolmezen deze rupsen 

eten. Koolmezen zijn er het hele jaar, al zijn de 

vogels die in de winter gezien worden vaak 

andere vogels die in de zomer. Mannetjes en 

vrouwtjes lijken sterk op elkaar, mannetjes 

tonen vaak iets fellere gele en zwarte kleuren. 

 

 

Foto’s: Roel de Weger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filo & Soof 

 

Filo (de kat) loopt langs de tuin van Soof (de 

hond) die, met de zweetdruppels op het 

voorhoofd, heel druk in een boek aan het 

bladeren is. 

Filo: Wat ben je aan het doen? 

Soof: Ik ben op zoek naar antwoorden. 

Filo: Wat voor antwoorden zoek je dan 

precies? 

Soof: Dat weet ik niet, want ik ken de vragen 

niet. Dus ik lees maar zoveel mogelijk door. 

Filo: Hoezo? 

Soof: Ik begreep dat er binnenkort een 

vragenlijst langs komt. Dan wil ik wel een 

beetje goed uit de verf komen. 

Filo (lachend): Oh, die vragenlijst, daarover 

zou ik mij niet zo druk maken hoor. Ze gaan 

over hoe jij het wonen in deze buurt ervaart, 

niet over kennis. 

Soof (opgelucht, klapt het boek dicht): Echt 

waar? Gelukkig, want ik ben denk ik best goed 

in het hier wonen. 

Filo en Soof (zuchtend): We zijn benieuwd 

naar de vragen.

 


