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Feërieke avond in het bos 

Zaterdagavond 20 augustus  

van 19.00-20.30 uur 
 

The twilightzone, precies dat verstilde 

moment tussen dag en nacht. Ook wel het 

blauwe uur. Speciaal voor leden van de 

wijkvereniging en hun kinderen.  

Het motto: Dichter bij bomen. Het programma 

bestaat uit een verrassende, poëtische, 

muzikale en verhalende wandeling die begint 

bij het hek van Sweco en eindigt met een 

drankje en hapje bij het Biltse Meertje. Alle 

leden krijgen persoonlijk een uitnodiging.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een boom”, schreef de dichter Hans Andreus ooit, 

“een boom is een bruiloft.” Volgens Maria 
Drooglever Fortiyn – de dichteres Vasalis – 

zuchtte haar boom in het Vondelpark “ruisend als 
een kind.” En Vestdijk liet een beuk en berk 
samenwonen. “Keuvelend en met verliefde 
kronen, ruisend de een, rits’len de ander.Als 

lotgenoten van elkander.” 

 
 

Vriendschap in zes brieven 
Schrijf je graag en lijkt het je leuk om via 

brieven iemand te leren kennen? Dan kun je 

meedoen aan een initiatief van Humanitas en 

MENS De Bilt 

https://www.mensdebilt.nl/nieuws/vriendsch

ap-in-zes-brieven 

 

 

Activiteiten MENS De Bilt 
Of je nou van breien houdt, tekenen in de 

natuur of liever opteert voor een verstilde Tai 

Chi sessie maakt niet uit. Tot 2 september is er 

iedere dag wel wat te doen bij MENS De Bilt.  

https://www.mensdebilt.nl/userfiles/files/Zo

merprogramma%202022%20activiteiten%20p

er%20week%20De%20Bilt%2010%20juni.pdf 

 

Buurtbericht 
27 juli 2022 

Over relevante zaken en leuke 
dingen 

https://www.mensdebilt.nl/nieuws/vriendschap-in-zes-brieven
https://www.mensdebilt.nl/nieuws/vriendschap-in-zes-brieven
https://www.mensdebilt.nl/userfiles/files/Zomerprogramma%202022%20activiteiten%20per%20week%20De%20Bilt%2010%20juni.pdf
https://www.mensdebilt.nl/userfiles/files/Zomerprogramma%202022%20activiteiten%20per%20week%20De%20Bilt%2010%20juni.pdf
https://www.mensdebilt.nl/userfiles/files/Zomerprogramma%202022%20activiteiten%20per%20week%20De%20Bilt%2010%20juni.pdf


2 
 

 

Zinderende zomerdagen 
Het gedichtenpad al gevolgd? De puzzels 

gemaakt? Uitgekeken op de achtertuin? Dan 

een paar tips. Dichtbij huis is er namelijk van 

alles te beleven. Een kleine impressie: 

HiStories 2022: fietstocht naar het 

Hessingterrein, kippenlaboratorium De Zeeuw, 

villa Hawda (Huh??) en het 

Broederschapshuis. Kan ook met de fietsriksja. 

De verhalen kun je online via de telefoon zien 

en horen.  

https://www.hetweeshuisvandekunst.nl/histo

ries-2022/ Kijk bij Histories Online 

Back tot he Future. Ofwel de Biltse 

Kunstmarkt. Van Boetzelaerpark, vrijdag 9 en 

zaterdag 10 september.  

https://kunstmarktdebilt.nl/ 

 

Zwembad De Kikker. Verborgen parel. Op 

fietsafstand van de wijk, achter Fort 

Ruigenhoek. Geweldige zwemplek. Kidsproof. 

https://www.zwembaddekikker.nl/ 

Rondje Bunnik. Per Vélocipède: de fiets. Langs 

Fort Rhijnauwen, het theehuis, de 

appelboomgaarden, de Italiaanse ijsboer in 

Bunnik en het fruitbedrijf van de familie 

Westeneng aan de Tolakkerweg. Waanzinnig 

lekkere kersen en aardbeien. Vers uit de 

gaard.  

https://www.komoot.nl/guide/890653/fietsro

utes-rond-de-bilt 

http://www.fruitbedrijfwesteneng.nl/ 

https://forten.nl/forten/fort-rijnauwen 

 

Burendag. Wederom op het speelveld aan de 

Henrica van Erpweg. Het episch centrum van 

de wijk. Wat we dan gaan doen? Dat is nog 

een verrassing. Noteer al wel vast de datum: 

Zaterdag 24 september. 

 

Recept kersen-aardbeienjam 
Niks contemplatiever dan een tijdje in de 

pannen roeren om op een koude winterdag de 

smaak van zomer te proeven.  

• 500 gram kersen ontpit (is een 

handige kersenontpitter voor) 

• 500 gram aardbeien ontkroond 

• 1 kilo geleisuiker 

• Vers citroensap en rasp van de schil.  

• Gesteriliseerde jampotten (na goed 

afwassen in een oven op 60 graden) 

Doe alle ingrediënten bij elkaar in een ruime 

pan, breng het vruchtenmengsel aan de kook 

en laat het vier minuten goed doorkoken. 

Schenk het mengsel in jampotten, sluit het 

deksel goed en laat ze op de kop afkoelen. Om 

de jam zonder eindeloos geklieder in de 

jampotten te scheppen is een speciale 

jamafvultrechter handig.  

 

 

https://www.hetweeshuisvandekunst.nl/histories-2022/
https://www.hetweeshuisvandekunst.nl/histories-2022/
https://kunstmarktdebilt.nl/
https://www.zwembaddekikker.nl/
https://www.komoot.nl/guide/890653/fietsroutes-rond-de-bilt
https://www.komoot.nl/guide/890653/fietsroutes-rond-de-bilt
http://www.fruitbedrijfwesteneng.nl/
https://forten.nl/forten/fort-rijnauwen
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Het klimaat…. 
Inderdaad, geen ontkomen aan nu de 

temperaturen allengs sneller oplopen, de 

zeespiegel stijgt en de grutto zijn heil dreigt te 

zoeken op IJsland. Of all places……… 

Dus…… 
hebben we ook hier een week van de 

duurzaamheid. Van 7 tot 16 oktober. 

Meedoen kan op allerlei manieren.  

https://www.duurzaamdebilt.nl/ 

 

 

 

En…… 
een aantal organisaties die werken aan een 

duurzamere samenleving………….. Zoals BENG! 

Samen voor De Bilt, De Wereldwinkel en Bilts 

Heerlijk…. 

 

 
Energie besparen, hoe doe je 

dat? 
Ook zo’n last van de hoge energierekeningen? 

En zie je geen mogelijkheid je huis te 

verduurzamen? Dan kun je je wenden tot 

BENG!. Deze Biltse energiecoöperatie helpt 

mensen om energiebesparende oplossingen te 

vinden die passen bij hun budget en 

woonsituatie.  

https://bengdebilt.nl/ 

 

 

Over slakken en andere 

ondergewaardeerde dieren 

 
Weliswaar zijn het slijmjurken, maar eigenlijk 

zijn ze heel nuttig, Slakken. Geboren 

opruimers, ongeacht of ze een huis op de rug 

dragen of gewoon naakt door het leven gaan. 

Ze eten alles. Van dood organisch materiaal 

tot en met je prachtig zorgvuldig gekweekte 

planten in de border. Als ze niet worden 

opgegeten door vogels, egels, vleermuizen of 

andere dieren, dan kunnen ze wel twee tot 

drie jaar worden. Intussen knagen ze zich het 

ongans.  

  

Zodra een slak uit het ei kruipt begint hij vanaf 

de mondrand (de opening waar het lijfje van 

https://www.duurzaamdebilt.nl/
https://bengdebilt.nl/
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de slak uit het huisje komt) zijn huisje groter te 

maken. Dit blijft hij doen tot hij volwassen is. 

Meestal kun je een volwassen slak herkennen 

aan het feit dat de mondrand een stukje is 

omgeslagen en verdikt, als bij een trompet. 

Mooie diertjes… Toch?????? 

https://www.naturalis.nl/volg-onze-

verhalen/wat-je-altijd-al-wilde-weten-over-

slakken 

 

En dan heb je ook nog de vuurwants. Ziet eruit 

als de bijtgrage variant van het 

lieveheersbeestje. Is in werkelijk eerder een 

tandeloze tijger. Want heeft net als de 

bedwants een zuigsnuit waarmee hij helpt je 

tuin op te ruimen. Nuttig beest dus… 

https://fixpedia.nl/vuurwants-alles-wat-je-

moet-weten-over-dit-insect/ 

 

 

Wijkbreed onderzoek 
We zijn nog druk doende om alle resultaten 

van het wijkbrede onderzoek op een rij te 

zetten, de antwoorden te interpreteren en 

conclusies te trekken. Wel kunnen we er 

globaal al wat over zeggen. De enquête is 

uitgereikt aan ruim 1.1.00 huishoudens in de 

wijk. Op het moment van uitreiking telde de 

wijkvereniging iets meer dan 100 leden. Maar 

liefst 77 daarvan hebben meegedaan aan de 

enquête. In onderzoekstermen is dat 

ongekend hoog. Wij zijn daar heel blij mee 

omdat het de grote betrokkenheid van 

wijkbewoners toont.  

 

Ook de bijdrage van niet-leden is hoog met 

130 mensen die de enquête hebben ingevuld.  

Wat opvalt is de grote overeenstemming waar 

mensen zich aan ergeren en wat ze als eerste 

verbeterd willen zien. Nagenoeg alle 

wijkbewoners zijn hoogst ontevreden over het 

onderhoud van het openbare groen en over 

de matige tot slechte kwaliteit van de stoepen.  

 

Wijkgenoten zijn daarentegen blij met alle 

actieve wijkbewoners die het initiatief nemen 

voor adoptietuinen en het opruimen van 

zwerfafval.  

 

Wordt dus verder vervolgd. De uitkomsten zijn 

straks de basis voor een wijkagenda. Die we 

uiteraard aan de leden voorleggen om er 

vervolgens mee aan het werk te gaan 

 

Met wethouders langs het 

gedichtenpad 
Paar weken geleden hebben we een 

wijkwandeling gemaakt langs het 

gedichtenpad met Pim van de Veerdonk (Beter 

De Bilt en Bilts Belang). De nieuwe wethouder 

Burgerparticipatie en gebiedsgericht werken, 

Mobiliteit, Beheer openbare ruimte, 

Omgevingsvisie, Jeugdzorg, Dienstverlening. 

Begin augustus lopen we de route nog een 

keer met Dolf Smolenaers (D66). Wethouder 

Financiën, Grondzaken, Wonen (inclusief 

huisvesting statushouders), Herontwikkeling 

gemeentelijke locaties, Onderwijs, Sport, 

Gezondheid.  

Nog geen tijd gehad het gedichtenpad te 

lopen? Dat kan nog tot eind oktober. Op de 

website vind je een routebeschrijving met 

informatie over de plekken, en de dichters 

en allerlei leuke tips. Plus twee puzzels 

https://www.noordoostdebilt.nl/gedichten 

 

https://www.naturalis.nl/volg-onze-verhalen/wat-je-altijd-al-wilde-weten-over-slakken
https://www.naturalis.nl/volg-onze-verhalen/wat-je-altijd-al-wilde-weten-over-slakken
https://www.naturalis.nl/volg-onze-verhalen/wat-je-altijd-al-wilde-weten-over-slakken
https://fixpedia.nl/vuurwants-alles-wat-je-moet-weten-over-dit-insect/
https://fixpedia.nl/vuurwants-alles-wat-je-moet-weten-over-dit-insect/
https://www.noordoostdebilt.nl/gedichten
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Aantal leden groeit gestaag 
Sinds januari is het aantal huishoudens dat lid 

is van de wijkvereniging gegroeid van 90 naar 

134. Het streven is eind dit jaar tussen de 150 

en 175 leden te hebben. 

 

 

 

 
 

 

Vogel van de maand: de ekster 
De ekster is op het eerste gezicht een grote 

zwart-witte vogel, maar bij beter observeren 

zie je zijn prachtig blauwe vleugels en groen 

opaliserende staart. Als je deze vogel ziet 

lopen dan begrijp je dat vogels van 

dinosauriërs afstammen. Het aantal is de 

afgelopen jaren in de wijk flink toegenomen 

door een opeenvolgende succesvolle 

broedseizoenen, met grote nesten hoog in 

bomen. Eksters zijn alleseters: jonge vogels, 

brood, zaden, insecten, aas, etc. Dat ze 

zilveren lepeltjes stelen is een fabeltje, maar 

ze mogen graag met luid gekekker en 

schijnaanvallen katten pesten. 

 

Bomen over bomen  
De inheemse winter- of klein-bladige linde 

(Tilia cordata) komt op verschillende plaatsen 

in de wijk voor, onder andere langs de Akker. 

Het zijn daar hoge bomen (tot 30 meter), die 

in juni bloeien met geurende trosjes witte 

bloemen waar veel insecten (o.a. hommels) op 

af komen. Auto’s er onder merken ook dat de 

boom bloeit (plak). De bloemen hangen aan 

een vleugeltje van 6 cm lang. In juli vormen zij 

kleine ronde nootjes (6 mm) die in groten 

getale aan de vleugeltjes naar beneden komen 

in juli (wat een rommel     ). 

 

 
 

 

Lindebloesemsiroop 
Delicaat drankje. Slow food in optima forma. 

Minstens zo contemplatief als de jam. 

Vul de helft van een glazen pot luchtig met 

verse bloemen (wel even de beesten eruit 

schudden, niet wassen) van de linde. Vul aan 

met een gelijk deel water en suiker. Zet de 

pot, afgesloten met de deksel, 48 uur op de 

vensterbank in de zon. Schudt regelmatig 

zodat de suiker goed oplost. Zeef de bloemen 

eruit. Herhaal met verse bloemen tot de 

siroop in spé naar wens gearomatiseerd is. 

Wanneer je de smaak voldoende krachtig 

vindt breng je de siroop, zonder de bloemen, 

aan de kook. Laat op een laag vuur 15 minuten 

koken. Vul de glazen pot nogmaals voor de 
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helft luchtig met verse bloemen en schenk er 

de siroop op. Laat 24 uur rustig staan. Zeef de 

bloemen er weer uit. Kook de siroop nogmaals 

10 minuten en schenk ze in een mooie glazen 

fles. 

Leng de siroop aan met bruiswater, dat maakt 

het helemaal af. En niet vergeten in een 

champagneglas te serveren, ze is te delicaat 

om in een gewoon glas te schenken. 

 
 

 

 
 

 

Filo & Soof 

 

Soof (de hond)  ligt op zijn rug in de tuin 

onverstaanbaar te babbelen. 

Filo (de kat) gaat ernaast zitten en hoort het 

een tijdje aan. 

Filo: Wat lig je nu te raaskallen? Is er iets mis? 

Soof: #$ &** )) ++ @@ $ !!  

 

   

Filo: Ik begrijp er helemaal niets van. Wat 

bedoel je nu precies? 

Soof: Ik zeg: Ik raaskal niet, ik oefen “op z’n 

kops”. 

Filo: Wat is dat dan voor iets, dat “op z’n 

kops”? 

Soof: ## &&& @ *** ++ @@ $ !! 

 

 

Ik zag hier in de omgeving de Nederlandse vlag 

op z’n kop hangen, dus ik bereid mij alvast 

voor op de bijbehorende nieuwe taal. 

 

Filo: Dan denk ik niet dat je het helemaal goed 

begrijp, en eerlijk gezegd doe ik dat ook niet. 

Filo en Soof (zuchtend): De vaderlandse 

driekleur op zijn kop. Wat zijn mensen toch 

rare wezens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik raaskal niet, ik oefen “op z’n kops”. 

Dan ben ik alvast voorbereid op wat komen gaat. 


