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Kom je ook? Zondag 12 juni 

van 14.00 – 16.00 uur  
Dan is de feestelijke en verrassende opening 

van het Gedichtenpad en het 

zomerprogramma Dichter bij de Natuur. Op 

het plein van de Rietakkerschool. Met 

muziek, hapjes, drankjes en een heel leuk 

kinderprogramma. En uiteraard met 

gedichten…….. Ja ook van buurtgenoten… 

Alle buurtgenoten zijn van harte welkom, ook 

buren die nog geen lid zijn van de 

Wijkvereniging. 

 

 

Eerste gedichtenborden 
geplaatst 
De eerste twee van de in totaal achtentwintig 

gedichtenborden zijn geplaatst. Deze week 

volgt de rest. Zie de foto hiernaast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Ike plaatst het  
eerste gedichtenbord 

 
 
 

Schrijftalent in de wijk 
Het leukste van het gedichtenpad? Dat is wel 

de ontdekking van het schrijftalent in onze 

wijk. Negen van de achtentwintig gedichten 

zijn geschreven door buurtgenoten en vijf 

door kinderen van de Rietakkerschool. Alle 

leerlingen vanaf groep 3 deden mee en ze 

hebben samen de vijf mooiste gedichten  

gekozen.  

Nieuwsgierig?? Loop dan een rondje door de 

wijk als alle borden er staan. Vanaf pakweg 6 

juni. Vanaf dat moment vind je op de website 

ook informatie over de dichters en de plek 

waar de gedichten staan. 

 

Alvast de eerste pagina van de 

routebeschrijving 

 

                                       

                     
 a ge oon kri kra  door de  i k
 aak een uit ta  e naar het bo 

 n  aat  e verra  en

                                                         
                             

                                                              

Buurtbericht 
29 mei 2022 

 
Over relevante zaken en leuke 

dingen 
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Poezeneigenaren, opgelet! 

In de afgelopen week is een aantal poezen in 

de wijk in het blauwe niets verdwenen of een 

onverklaarbaar snelle dood gestorven. 

Inmiddels is aangetoond dat Boo, de poes van 

een buurtgenoot, is vergiftigd met rattengif.  

Hieronder een link naar de symptomen en hoe 

te handelen: 

https://vetsenpets.nl/diereninfo-

item/vergiftigingen/rattengif-intoxicatie/ 

Als je kat of hond is vergiftigd is het belangrijk 
aangifte te doen. Rattengif is namelijk een 
verboden middel dat alleen met een licentie 
mag worden toegepast. Het mishandelen en 
vermoorden van dieren is strafbaar.  

• Politie Midden Nederland 0900-8844 

• Dierenpolitie en Inspectie 
Dierenbescherming 144 

• Spoedkliniek Faculteit 
diergeneeskunde 0900-2223000 

 

 

Mannen gezocht 
De mannen van a capella koor Valsch & 

Gemeen kunnen wel versterking gebruiken. 

Dus, ben je een bas of een tenor, meld je dan 

aan voor een kennismaking met dit gezellige 

en enthousiaste koor met een eigen geluid.  

Aanmelden kan via info@valschengemeen.nl 
Website: www.valschengemeen.nl 
 

 
 

Een dag met een rand van 

goud 
Het was een geweldige verrassing. De aubade 

die het bestuur onverwacht kreeg van het 

koor Valsch & Gemeen. Als dank voor de 

dagen met ’n rand e van goud. Waarmee deze 

dag voor het bestuur een hele dikke rand van 

goud kreeg. Filmpje zien? Staat op de website 

bij de foto albums.  

 
 

 
Rode kruis zoekt collectanten 
Voor de jaarlijkse Rode Kruis collectie in de 

week van 13 tot en met 18 juni zijn meer 

collectanten nodig dan Rode Kruis nu heeft. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan de 

activiteiten die de vrijwilligers van de 

plaatselijke afdeling van het Rode Kruis 

organiseren. Denk bijvoorbeeld aan EHBO-

lessen op scholen. Wil je meehelpen? Meld je 

dan aan via 06 – 51 72 26 15 of 

info@rodekruis.nl. 

 

https://vetsenpets.nl/diereninfo-item/vergiftigingen/rattengif-intoxicatie/
https://vetsenpets.nl/diereninfo-item/vergiftigingen/rattengif-intoxicatie/
mailto:info@valschengemeen.nl
http://www.valschengemeen.nl/
mailto:info@rodekruis.nl
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Telefooncirkel Rode Kruis:  
hoe werkt dat?  
Elke ochtend wordt de eerst deelnemer van 

een cirkel – er zijn er drie – gebeld door een 

vrijwilliger. Nummer 1 belt vervolgens 

nummer 2, nummer 2 belt nummer 3 en zo 

verder. De laatste belt de dienstdoende 

vrijwilliger. Als iemand niet opneemt dan 

wordt dat doorgegeven aan de vrijwilliger. De 

mensen die de sleutel hebben – het zogeheten 

sleuteladres – kijken dan wat er is, eventueel 

met de vrijwilliger. Als het nodig is wordt er 

een arts ingeschakeld.  

De deelnemers aan de telefooncirkels komen 

twee keer per jaar bijeen voor een gezellige 

lunch en een ontmoeting met de mensen met 

wie ze dagelijks bellen.  

Meer informatie: Trijnie Spoelstra, 030-

2281999 

 
 

 
 

 

Onderzoek Wijkvereniging 
Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt heeft een 

wijkbreed onderzoek opgezet. Alle 

huishoudens in de wijk – ook niet leden – 

hebben een uitnodiging gekregen hier aan 

mee te doen. Het doel is het opstellen van een 

wijkbrede agenda waarin tot uiting komt wat 

wijkbewoners belangrijk vinden. De 

uitkomsten zijn naar verwachting medio juli 

bekend.  

 

 
 

 

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 
Ga je met ons mee? Op zaterdag 18 juni om 

10.00 uur struinen we weer een uurtje gezellig 

met buurtgenoten door het struweel. We 

ontmoeten elkaar om 10.00 uur bij het 

speeltuintje aan de Henrica van Erpweg, gaan 

vervolgens een uurtje in groepjes door de 

buurt en zijn om 11.15 weer op het veld, voor 

een korte nazit met lekkers. Geef je op vóór 

15 juni door een mailtje te sturen naar 

info@noordoostdebilt.nl. Graag vermelden of 

je zelf al opruimmaterialen hebt.” 

 

 
 

 

Dit is een lang gedicht, 

toch telt het weinig woorden. 

Zo is er meer stilte. 

Pieter Jan Lamon (SMS poëziewedstrijd) 
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Bomen over bomen  
De paardenkastanje 

Ze dragen prachtige witbloemige toortsen 

en je vindt ze onder meer voor Serviceflat 

De Akker. De paardenkastanje. De kastanjes 

werden vroeger aan paarden gegeven om ze 

van de hoest te genezen, vandaar de naam. 

Voor mensen is deze giftig. Het aantal bomen 

neemt de laatste jaren af, omdat er veel zijn 

bezweken aan de kastanjebloedingsziekte, die 

waarschijnlijk door een bacterie 

(Pseudomonas syringae) wordt veroorzaakt. 

De boom is ook gevoelig voor de schimmel 

Guignardia aesculi en de paardenkastanje-

mineermot. 

 

 

Vogel van de maand 
Eend 
Vlakbij, in het Biltse meertje, kun je volop 
genieten van diverse soorten eenden. De 
meest bekende is de wilde eend: het mannetje 
met de kenmerkende groene kop en blauwe 
zijvlak. Het vrouwtje wat onopvallender bruin 
gestreept. Ook de kuifeend is er een 
regelmatige gast. Het zwarte mannetje met 
kuif en wit zijvlak. Het vrouwtje bruin met 
lichte snavel. De krakeend is wat minder 
bekend maar bezoekt het Biltse meertje ook 
frequent: Mannetje grijs en zwarte staart en 
vrouwtje bruin met wit. 

 
 

 

Krakeend 

 

Filo & Soof 

 

Soof (de hond) zit in de tuin, kijkt zoals 
gewoonlijk naar wat er zoal gebeurt in de 
straat en mompelt zachtjes voor zich uit.  
Filo (de kat) komt vanonder een struik en gaat 
naast Soof zitten. 
Soof (zachtjes mompelend): Blauw, grauw, 
miauw, bapao 
Filo: Voel je je wel goed? 
Soof: Vloed, stoet, spoed, addergebroed. 
Filo: Wat is er met je Soof? Je doet zo raar. 
Soof: Blaar, gaar, gewaar, grauwe staar. 
Filo: Oh, ik weet het al, je bent aan het rijmen. 
Soof: Lijmen, slijmen, briefgeheimen. 
Filo: Je doet zeker mee aan de gedichtenroute. 
Maar met alleen maar rijmen maak je nog 
geen goed gedicht. Het gaat ook om klank, 
ritme en gevoel. 
Soof (zuchtend): Klank, ritme en gevoel? Nou, 
dat i  dan  ekker……ik heb net het Dikke van 
Dale rijmwoordenboek uit mijn hoofd geleerd.  
Filo en Soof (zachtjes zingend): klank, ritme 
en gevoel en gevoel, klank ritme en gevoel en 

gevoel, klank ritme en gevoel en gevoel, klank, ritme en gevoel en 

gevoel…………. 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Guignardia_aesculi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenkastanjemineermot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenkastanjemineermot
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