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Zet ‘m vast in je agenda! 
Vrijdagavond 16 december 

van 19.30 tot 21.00 uur 
Dan organiseren wij speciaal voor leden een 

avond vol spannende verhalen, bijzondere 

ontmoetingen, muziek waarvan je niet wist 

dat die bestaat en een hapje en drankje. 

Gewoon een gezellige, verrassende en 

hartverwarmende ontmoeting op een 

midwinteravond kort voor kerst. Wij zien er 

naar uit je dan te ontmoeten.  

Meer informatie en een persoonlijke 

uitnodiging ontvang je per email en wie geen 

mail heeft gewoon op papier. Daarin vragen 

we je ook je aan te melden, zodat wij weten 

op hoeveel volwassenen en kinderen we 

kunnen rekenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Winter. Je ziet weer de bomen 

door het bos, en dit licht 

is geen licht maar inzicht: 

er is niets nieuws 

 

Herman de Coninck 

Hellup…….de energierekening 
Ook zo geschrokken van de energierekening? 
En op zoek naar besparingen? Dan kun je 
terecht bij energiecoöperatie BENG! Zij zetten 
deze winter energiecoaches in die je helpen de 
rekening omlaag te krijgen. Je kunt BENG! 
bellen of appen op nummer 06 – 43961500.  
 
Heb je een laag inkomen? Dan kun je via de 
Regionale Sociale Dienst een energietoeslag 
aanvragen van € 1.300. Kijk daarvoor op 
www.rsdkrh.nl 
 

 

 

 

Buurtbericht 
27 november 2022 

Over relevante zaken en leuke 
dingen 

http://www.rsdkrh.nl/
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Activiteiten 2023 
Het meest gave van onze wijk? Dat er zoveel 

mensen wonen met onwijs goede ideeën voor 

activiteiten om samen iets leuks te doen en de 

buurt mooier te maken. Variërend van 

guerillagardening tot Soep op de Stoep, het 

opknappen van de speeltuintjes en het 

organiseren van een voetbaltoernooi met 

andere wijkverenigingen. Binnenkort 

bespreken we met een aantal leden wat we in 

2023 (en daarna) gaan doen. In de december-

editie (omstreeks kerst) meer informatie.  

Als je een goed idee hebt, laat het ons dan 

weten. Mailtje naar info@noordoostdebilt.nl 

volstaat. 

 

Uitbreiding bestuur 
We hebben het dus nogal druk. Daarom zijn 

we heel blij dat wijkgenoten Jørgen Flier en 

Yvonne Keuning het bestuur komen 

versterken. Beide stellen zich in dit 

Buurtbericht voor.  

Jørgen Flier: “Ik ben geboren in 1977 te 
Utrecht, getrouwd met Marlous en vader van 
twee kinderen, Timo en Lotte. Wij wonen 
sinds 2008 met veel plezier op de 
Troelstraweg in De Bilt. We houden van het 
dorpse en de sociale omgang in deze buurt. De 
sociale betrokkenheid is groot en dat vind ik 
erg fijn. Op hetzelfde adres als onze woning, 
aan de achterzijde van ons perceel is mijn 
praktijk voor natuurgeneeskunde en 
psychosociale therapie. Zie hier een filmpje 
van RegioTV De Bilt waarin ik geïnterviewd 
ben over mijn praktijk. 
 

 

Graag zet ik mij in voor een sociale en 
aantrekkelijke wijk waarin jong en oud zich 
thuis voelt en er veel ruimte is voor natuur.” 

Yvonne Keuning: “ik ben getrouwd met 

Ellardt, woon sinds mei 2022 in De Bilt en heb 

drie volwassen kinderen (twee zonen en een 

dochter), en drie kleinkinderen. Mijn hobby is 

creatief bezig zijn. Daarnaast ben ik actief als 

vrijwilliger bij FC-Utrecht en was ik vrijwilliger 

bij SSW.  

 

Mijn creativiteit en mijn ervaring als 

vrijwilliger wil ik graag gebruiken in onze 

wijkvereniging. Omdat ik graag wil bijdragen 

aan een mooie, gezellige en leefbare buurt, 

heb ik mij aangesloten bij het bestuur. Ik vind 

het een hele uitdaging en kijk er met veel 

enthousiasme naar uit om deze uitdaging aan 

te gaan.” 

Mocht je bezwaar hebben tegen de benoeming 

van deze twee bestuursleden, dan horen wij dat 

graag – met vermelding van redenen en via de 

email – vóór 10 december 2022. 

info@noordoostdebilt.nl. 

 

mailto:info@noordoostdebilt.nl
https://persoonlijkherstel.nl/
mailto:info@noordoostdebilt.nl
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Computercursussen 
Bij tijd en wijle ook zo’n moeite met het 

doorgronden van je computer, tablet of 

smartphone? Bij KunstenHuis Idea kun je je 

digitale vaardigheden opkrikken. 

https://bibliotheek.ideacultuur.nl/activiteiten/

cursussen/computercursussen 

 

Streekmarkt 9 december 
Ben je op zoek naar een bijzondere warme jas, 

een klein cadeautje of iets lekkers? Of heb je 

zin om er even uit te zijn? Dan is een bezoekje 

aan de Biltse Streekmarkt misschien een idee.  

 

Op vrijdag 9 december, bij kinderboerderij De 

Schaapskooi, Melkweg 1B, Bilthoven (achter 

het Lichtruim). 

https://www.biltsestreekmarkt.nl/ 

 

Snelheidsduivels….. 

Sinds deze week staat er halverwege de Akker 

richting Groenekanseweg een snelheids-

display. Je weet wel…… zo’n bord dat tegen je 

lacht als je je netjes aan de snelheid houdt en 

lelijk kijkt als je te hard rijdt. Het doel is 

automobilisten te attenderen op hun snelheid. 

Het bord staat er trouwens tijdelijk. Op 7 

december wordt het alweer verplaatst en 

ergens anders neergezet. Waarmee de 

opvoedkundige werking wel van erg korte 

duur is.  

 

 
Sint Maarten 
Wat was het prachtig weer op 11 november,  

toen de kinderen met hun lampionnen Sint 

Maartenliedjes kwamen zingen. De zon ging 

rood vlammend onder en het bleef 

sprankelend helder. Echt een avond om Sint 

Maarten buiten te vieren! Het was zo 

geregeld: in ’t buurttuintje op de hoek 

Troelstraweg – Mr. Sam van Houtenweg zaten 

we bij de vuurschaal: met een kruik onder de 

jas, met mandarijnen, snoepreepjes, een 

drankje van de buurman.  

 

Al snel schoven er meer buren aan. En 

kwamen de kinderen. Wel zestig hebben ons 

toegezongen. Het was een heerlijk uurtje, 

zeker voor herhaling vatbaar. Dank jullie wel, 

kinderen uit de buurt en jullie pappa’s en 

mamma’s! Marcelle en Paul. 

https://bibliotheek.ideacultuur.nl/activiteiten/cursussen/computercursussen
https://bibliotheek.ideacultuur.nl/activiteiten/cursussen/computercursussen
https://www.biltsestreekmarkt.nl/
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Lekker hangen op de bank…. 
Warm dekentje, gordijnen potdicht, fijn 

muziekje, kruidnoten, een kop warme 

chocolademelk. Een paar recepten tegen de 

winterblues. 

Kruidnoten 
 

 
 

Ingrediënten 

• 100 g zelfrijzend bakmeel 

• 50 g donkerbruine basterd 

• 1 ½ theelepel speculaaskruiden 

• 40 g koude harde boter 

• 2 eetlepels melk 
 

1. Doe de bakmeel, basterdsuiker en 
speculaaskruiden in een kom, voeg 
boter en melk toe en snijd de boter in 
kleine stukjes.  

2. Kneed met koele hand – kwestie van 
even koud spoelen onder de kraan – 
een mooi samenhangend deeg.  

3. Verwarm de oven voor op 175 graden 
of gasstand 3.  

4. Beboter de bakplaat. Vorm van het 
deeg balletjes met een doorsneden 
van 1 ½ cm op de bakplaat en druk ze 
enigszins plat.  

5. Plaats de bakplaat midden in de 
voorverwarmde oven. Bak de 
pepernoten in 20 minuten gaar. Neem 
de kruidnoten van de bakplaat en laat 
ze afkoelen. 

 

Kaasbolletjes 
 

 
Ingrediënten 

• 100 g zelfrijzend bakmeel 

• 75 g geraspte oude kaas 

• 50 g koude, harde boter 

• 1 a 2 afgestreken theelepels zout 

• 1 mespunt cayennepeper 

• Peper, naar smaak 

• Enkele druppels worcestershiresaus 
 

1. Verwarm de oven voor op 175 graden 
of gasstand 3.  

2. Beboter de bakplaat. Zeef bakmeel in 
een kom en voeg kaas, boter, zout, 
cayennepeper, peper en 
Worcestershiresaus toe.  

3. Snijd de boter in kleine stukjes. Kneed 
er met een koele hand een 
samenhangend deeg van.  

4. Vorm balletjes met een doorsnede van 
1 ½ cm en leg deze met een 
onderlinge afstand van 2 cm op de 
bakplaat.  

5. Plaats de bakplaat in het midden in de 
voorverwarmde oven. Bak de 
kaasbolletjes op 175 graden of 
gasstand 3 in 25 minuten gaar en 
zandkleurig. 
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Hemelse chocolademelk: 

een halve liter geluk 

Warme choco: geen beter remedie voor een 

winterse ziel dan dit zalige drankje, vooral als 

het zelf gebrouwen is. Een beknopte inleiding 

in de kunst van het chocolademelk maken.  

Eigenlijk is het een delicate kwestie. Het zelf 

maken van warme chocolademelk. Alleen 

cacao levert een drankje op met veel smaak 

en een hoge mate van bitterheid, zonder vet 

of zoettonen. Uitsluitend pure chocolade biedt 

evenveel aroma maar dan gelardeerd met vet 

en suiker. Beide zijn niet optimaal. Edoch, 

ronduit onovertroffen is de combi pure 

chocolade – cacao. Met een snuf zout en 

kaneel.   

Ingrediënten 

• 500 ml melk 

• 45 g pure chocolade, grof gehakt 

• 1,5 koffielepel cacaopoeder  

• Snufje zout  

• Mespunt gemalen kaneel  

 

1. Giet ongeveer een halve mok van de 

melk in een grote sauspan of soeppot 

en voeg er de chocolade en cacao aan 

toe. Warm al roerend op, tot de 

chocolade helemaal is opgelost.  

2. Voeg de rest van de melk toe, met de 

kaneel en het zout. Warm op tot net 

onder het kookpunt, terwijl je stevig 

klopt voor luchtigheid.  

3. Proef en stuur de smaken indien nodig 

bij.  

 

 

 

Vogel van de maand:  
het puttertje 

Het is een van Neerlands beroemdste 

schilderijen: het puttertje van Carel Fabritius. 

Geschilderd in 1654. Te zien in het Mauritshuis 

in Den Haag.  

Een distelvink zit, met een ketting aan zijn 

pootje, op zijn voederbakje. Distelvinken 

waren populair als huisdier, omdat je ze kon 

leren zelf met een miniatuuremmertje water 

uit een bakje putten. Vandaar dat ze puttertjes 

worden genoemd. 

 

 

De putter of distelvink is een zangvogel met 

een kenmerkende koptekening: rood kopje 

omlijst met een brede witte band en zwart 

achterhoofd. Het zijn sociale dieren, die 

foerageren in open gebied en in de winter 

grote zwermen vormen. Dankzij zijn lange 

snavel kan de putter moeilijk te bereiken 

zaden bemachtigen, zoals van kaardenbollen 

en distels. In de tuin eten ze de zaden uit 
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zonnebloemen. Losse zonnebloempitten zijn 

minder in trek. Het nest is diep, zodat de 

eieren er niet uit kunnen rollen. Er worden 

vier tot zes eieren gelegd, die binnen veertien 

dagen worden uitgebroed. De nestlingen 

krijgen zaden en insecten gevoerd. 

 

 

 

Bol van de maand: 

Saffraankrokus 
Saffraan: ofwel het rode goud. Het duurste 

specerij ter wereld. Voor de oogst van één 

gram saffraan zijn 150 saffraanbollen nodig. 

Het oogsten van de mannelijke oranje-rode 

meeldraden gebeurt met de hand in landen als 

Iran, Italië, Marokko en Spanje. 

https://saffraan.nl/saffraan/ 

 

 

 

Nou is het najaar de tijd om de bollen te poten 

die vroeg in het voorjaar opkomen en bloeien. 

Dus enigszins verbaasd zag ik in november 

mijn pas gepote bollen uitkomen en bloeien. 

Het bleek de in het najaar bloeiende saffraan 

krokus te zijn.  

 

 

Geen zin in cocoonen, 
bomen, bollen of bos maar 
liever een avondje 
cultuur? Kijk dan eens op 
de websites van 
Kunstenhuis Idea en 
Cultuur in De Bilt. 
https://kunstenhuis.nl/theateragenda/ 

https://cultuurindebilt.nl/agenda/ 

 

 

https://saffraan.nl/saffraan/
https://kunstenhuis.nl/theateragenda/
https://cultuurindebilt.nl/agenda/
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Filo & Soof 

 

Op een plots ernstig afgekoelde herfstmiddag 
loopt Filo (de kat) langs de tuin waarin Soof 
(de hond) druk bezig is met het opstapelen 
van iets dat schroot genoemd zou kunnen 
worden. Er is nog net genoeg ruimte voor Filo 
om om het hoekje te kijken. 
 
Filo (met een verwonderde blik op z’n snoet): 
“Wat ben jij nu weer aan het doen Soof?” 
Soof (niet opkijkend maar druk door 
stapelend): “Aan het jutten.” 
Filo: “Aan het wat….??” 
Soof: “Aan het jutten. Ik ben de wijkjutter 
geworden. Ik heb al drie stoelen zonder 
zitting, een plank zonder strijk, stof zonder 
zuiger, drie stepjes zonder stuur en een half 
dozijn emmers met een prachtig extra gat. 
En….. (trots kijkend)…….als pièce de résistance 
vond ik naast de container ook nog een volle 
plastic tas waarop staat dat deze ‘goed is voor 
het milieu’.” 
Filo: “Hoe kom je dan aan al die spullen?” 

Soof: “Die hebben mensen zomaar 
achtergelaten bij de containers…..zonde 
toch?” 
Filo (meewarig zijn hoofd schuddend): Daar 
was ik al bang voor. Wat zou het fijn zijn als 
mensen hun grof afval gewoon laten 
ophalen………….. “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.noordoostdebilt.nl 
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