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Zinderende zomerdagen 
Onder het motto ‘Dichter bij de Natuur’, 

organiseert Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt 

de komende maanden verschillende 

activiteiten voor en met wijkbewoners. De 

natuur is de rode draad én verbindende 

schakel. 

De eerste bijzondere activiteit is het 

gedichtenpad, met de lievelingsgedichten van 

wijkbewoners. Ca. 20 gedichten komen op 

duurzame borden langs allerlei verrassende 

plekken in de wijk. Alle wijkbewoners kunnen 

meedoen. Ook mensen met een andere 

moedertaal kunnen een gedicht inleveren. 

Daltonschool De Rietakker organiseert een 

gedichtenwedstrijd, de drie leukste 

kindergedichten krijgen een plekje op het 

gedichtenpad. Op deze manier wil de 

wijkvereniging een gedichtenpad creëren voor 

iedereen. Stichting Mens en zijn Natuur 

ondersteunt het project financieel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En later hoorde ik de vleugels…… 
(Rutger Kopland, de Appelboom) 

 
 

Lievelingsgedichten gezocht 
Wij zoeken dus de lievelingsgedichten van 

wijkgenoten. Over sla, koeien, bloemen, 

vogels, het licht, de opkomende zon, maakt 

niet uit wat, als het maar over de natuur gaat. 

We hebben er minstens 20 nodig. Liever nog 

veel meer, dan maken we er ook nog een 

mooi geïllustreerde bundel van. Heb jij dus 

een lievelingsgedicht over de natuur? Of 

schrijf je zelf graag gedichten? Doe dan mee 

en stuur je gedicht vóór 20 april naar 

info@noordoostdebilt.nl. Wel graag met 

vermelding van de schrijver van het gedicht, je 

naam, telefoonnummer, mailadres en heel 

kort waarom dit gedicht jouw lievelingsgedicht 

is. Wie weet staat jouw gedicht binnenkort op 

een van de borden in de wijk. 

 

Help je mee? 
Ons zomerprogramma kan alleen een succes 
worden met hulp van leden. Heb je zin om een 
handje te helpen bij de uitvoering van een van 
de programma onderdelen? Meld je dan aan 
bij info@noordoostdebilt.nl 

Buurtbericht 
30 maart 2022 

 
Over relevante zaken en leuke 

dingen 

mailto:info@noordoostdebilt.nl
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Gluren bij de buren 13 april 
Wil je wel eens met eigen ogen zien wat er 

gebeurt in het nieuwe gebouw van MSD? Dan 

heb je daarvoor de kans op woensdag 13 april 

van 19.00 uur – 20.30 uur. Arjen Vermolen, 

Jorrit Bergsma en hun teamgenoten nodigen 

je van harte uit voor een kijkje binnen en voor 

een drankje en hapje. Na de 13e gaat het 

gebouw hermetisch dicht vanwege de hoge 

hygiëne-eisen aan de productie.  

Wel graag vooraf melden dat je komt. Dat kan 

tot vrijdag 8 april door een e-mail te sturen 

naar info.ah.nl@merck.com o.v.v. 

Burenavond De Bilt. 

 

 

Struinen door het struweel 
Supergezonde bezigheid. Onwijs leuk ook 

trouwens want nuttig, aangenaam en gezellig 

tegelijkertijd, zo bleek zaterdag 19 maart. 

Negen buurtgenoten struinden die dag voor 

het eerst gezamenlijk een uur door het 

struweel op jacht naar zwerfafval.  

 

Op 16 april 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 10 april door een mailtje te 

sturen naar info@noordoostdebilt.nl. Graag 

vermelden of je zelf al opruimmaterialen hebt. 

Wat ligt er zoal in de 
struiken? 
235 peuken kort/lang met sigaretdeel/ 

gewoon/luxe met zilver of gouden 

randje/papier losgelaten van 

filter/platgeslagen filter/uitgepluisd 

filter/bruin filter/kromme peuken; zwart 

nepbont van speelgoed of sieraad; stukje 

plakband waarop getypt: ‘kanker’; 

kauwgom, lang met gebitafdruk over 

gehele lengte; plastic band groen ‘PAS 

OP’; halve snelbinder zwart………. 

En dat is minder dan een kwart van wat 

één medeplogger heeft opgeraapt…………. 
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Markt Samen leuke dingen 

doen 16 april 
Zin om eens samen met anderen een terrasje 

te pakken, een rondje te fietsen, naar de film 

of het theater te gaan, lekker te knutselen of 

mahjong te spelen? Kom dan op zaterdag 16 

april tussen 14.00 uur en 15.30 uur naar Café 

Buiten, Hessenweg 174. Daar organiseert 

MENS De Bilt de markt Samen leuke dingen 

doen. De kans is groot dat je daar mensen 

treft die net als jij op zoek zijn naar mensen 

om iets gezelligs mee t doen.  

 

 

 

 

 

Sport en Spel elke maand 

Elke laatste vrijdag van de maand van 16.00 – 

17.30 uur. Kom je dan ook naar het speelveld 

aan de Henrica van Erpweg?  

Daar zijn dan de buurtsportcoaches van MENS 

De Bilt voor een gezellig potje voetbal, 

volleybal of andere sport- en spelactiviteiten. 

En nee, je hoeft niet perse piepjong te zijn om 

mee te kunnen doen, je kan trouwens ook 

gewoon even voor de gezelligheid aanwippen. 

Iedereen is welkom. Het bestuur van de 

wijkvereniging zorgt voor wat lekkers.  

 

 

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. 

 

Contactcirkel 
Woon je alleen en heb je behoefte aan 

dagelijks contact? Dan kun je je opgeven voor 

de contactcirkel van het Rode Kruis. Iedere 

dag op een afgesproken tijdstip is er even 

telefonisch contact, van mens tot mens. Een 

vrijwilliger van het Rode Kruis belt de eerste 

deelnemer om te horen of alles nog in orde is, 

deze deelnemer belt de volgende en zo 

verder.  

 
De laatste deelnemer in de contactkring belt 

de vrijwilliger. Bij geen gehoor komt er iemand 

naar het huisadres en wordt er hulp 

ingeschakeld als dat nodig is. 

https://www.rodekruis.nl/gooi-en-
utrecht/contact/ 
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Samen Oplopen  
Gezinnen met kinderen die een lastige periode 
doormaken kunnen terugvallen op Samen 
Oplopen De Bilt. Eens in de week komt er dan 
een vrijwilliger die een luisterend oor biedt, 
helpt bij praktische vragen, het leren van de 
Nederlandse taal en kennismaken met de 
Nederlandse cultuur. Vooraf wordt – uiteraard 
– besproken waar mensen behoefte aan 
hebben en wat een vrijwilliger kan betekenen 
en er wordt een passende match gezocht.  
 
Kun je wel ondersteuning gebruiken? Of wil je 
wel een tijdje een gezin in deze wijk of in een 
andere buurt bijstaan? Meld je dan bij 
coördinator Christine Thomas van MENS De 
Bilt. Telefoon 06 13 06 96 08. Email: 
c.thomas@mensdebilt.nl en website: 
https://samen-oplopen.nl/gemeenten/de-bilt/ 
 

 

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.

 

 

Vuilnis…. Gggrrrr…..(deel 4) 
Scherp beschouwd valt er natuurlijk niet 

tegenop te ploggen: de hoeveelheid vuilnis die 

illegaal wordt gedumpt. Of de stickers die 

sinds kort op de ondergrondse containers zijn 

geplakt soelaas bieden zal nog moeten blijken. 

Dit is de eerste van de maatregelen waar de 

wijkvereniging nu al maandenlang voor pleit.  

        

Voor wethouder Anne Brommersma was het 

in iedere geval aanleiding om samen met 

bestuurslid Paul Ike van Wijkvereniging Noord-

Oost De Bilt de eerste sticker te plakken. Nu 

maar hopen dat het helpt. De andere ideeën 

van de wijkvereniging om dit probleem 

effectief aan te pakken blijven onverminderd 

onderwerp van gesprek tussen gemeente en 

bestuur.  

Zien wat er gebeurde? Kijk dan dit filmpje. 
https://www.youtube.com/watch?v=l9Qkv4q
6HOs 

 

Kleine boom in de mist 
De horizon die hem omvangt 

geeft hem te drinken, maakt hem lichter. 

De mist die om het boompje hangt 

Is waar het blad het breedst is dichter 

Chris van Geel, Verzamelde gedichten 1993 

Alvast ter inspiratie 

mailto:c.thomas@mensdebilt.nl
https://samen-oplopen.nl/gemeenten/de-bilt/
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De wind in je haar 
Ze zijn er zelf wild enthousiast over. En wie 

een ritje met ze heeft gemaakt trouwens ook. 

De vrijwilligers die er regelmatig met de 

fietsriksja op uitgaan met één of twee ouderen 

die niet (meer) zelf kunnen fietsen. De 

achterliggende gedachte: mensen weer het 

gevoel te geven van ‘de wind door je haar’. Dit 

initiatief is ontstaan in Denemarken en een 

tijdje geleden overgewaaid naar Nederland. 

Riksja De Bilt bezit twee fietsriksja’s. Of 

feitelijker betjaks. Maar aangezien de meeste 

mensen wel weten wat een riksja is en niet 

wat een betjak is, heet dit vervoermiddel hier 

riksja. Het verschil? Bij een betjak zit de fietser 

voor en bij een riksja achter. Verder is het 

genoegen hetzelfde. Lekker naar plekken waar 

je anders niet snel komt. 

https://riksjadebilt.nl/ 

 

Bomen over bomen  
De esdoorn 
De vroeg bloeiende rode esdoorn (Acer 

rubrum), aan de Troelstraweg bloeit al een 

tijdje. De andere esdoorns in de wijk volgen 

binnenkort. De bekendste zijn de gewone 

(Acer pseudoplatanus) en de Noorse esdoorn 

(Acer platonoides).  

Deze kun je in diverse straten van onze wijk 

vinden. In tuinen staan diverse variëteiten van 

de meestal lage Japanse esdoorn (Acer 

palmatum). Ook komt de iets zeldzamere 

Vederesdoorn (Acer negundo) voor. En op de 

hoek van de Henrica van Erpweg/Mr. S. van 

Houtenweg staat een Colchische esdoorn 

(Acer cappadocicum).  

 

 

 

 

 

 

 

Zin om een bomenroute te lopen? Kijk dan 

eens op de website. 

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

wijk/bomenroute  

 

https://riksjadebilt.nl/
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https://www.noordoostdebilt.nl/onze-wijk/bomenroute


6 
 

 
Vroeg uit de veren…. 
Onderweg houtduiven, tortelduiven, eksters, 

kraaien, koolmezen, pimpelmezen, 

heggemussen en merels. Het is nog vroeg in 

de morgen, knisperend koud. In de sloot 

blauwe reigers en in het bos het geluid van 

buizerd en boomklever. We zien drie 

roffelende grote bonte spechten. Bij het Biltse 

Meertje een roodborstje en vink. In het water 

zwanen, Canada ganzen, meerkoeten, wilde 

eenden, waterhoentjes, enkele koppeltjes 

krakeenden, een kuifeend en een tafeleend. 

Gadegeslagen door een aalscholver in een 

boom en overvliegende (zilver)meeuwen. Op 

de terugweg ook nog halsbandparkieten, en 

als klap op de vuurpijl boven in een boom een 

prachtig zingende zanglijster. Alles bij elkaar 

een geslaagde, gezellige en leuke wandeling 

met vijf buurtgenoten. Uiteindelijk 

zeventwintig vogelsoorten gezien. (foto’s: 

Edith de Weger). 

 

 
 

 

Lekker wandelen….. 

…. Met buurtgenoten. Ook zin om regelmatig 

of zo nu en dan een ommetje te maken met 

een aantal gezellige mensen? Meld je dan aan 

voor de wandelapp. Mailtje met je naam en 

telefoonnummer naar 

info@noordoostdebilt.nl volstaat. 

 

 

 

 

 

Filo & Soof 
 

 
Pal voor het gouden uurtje zit Filo (de kat) 

peinzend in de voortuin  Soof (de hond) komt 

ernaast zitten in het laatste zonnetje. 

Filo: Wat wonen we hier eigenlijk fijn, vind je 

ook niet? 

Soof: Natuurlijk, maar hoe kom je daar zo op? 

Filo: Nou, als je ziet wat er zoal in de wereld 

gebeurt dan waardeer ik mijn plekje in de tuin 

en jouw gezelschap nog meer.  

Soof: Wat aardig, ik weet niet wat ik daarop 

moet zeggen…….. 

Filo: Je hoeft daar niets op te zeggen. Dat is nu 

juist het mooie. 

Zo zitten ze daar allebei nog even zwijgend. 

Het streepje zon maakt plaats voor de 

schaduw van flat van de overkant. Een 

ontwakende vleermuis steekt zijn koppie 

buiten het vleermuishotel en een 

plichtsgetrouwe plogger plukt het plastic uit 

het plantsoen. Filo en Soof zuchten tevreden. 
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