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Landelijke opschoondag 

ook in onze buurt 

Doe je ook mee op zaterdag 19 maart? Van 

10.00 uur tot 11.15. Met iets lekkers na?  

Sinds een tijdje ben ik (Leny) betrokken bij 

Plog it up de Bilt, een groep mensen die 

sportief zwerfafval verzamelt. Initiatiefnemer 

is Anke Hazeleger die in bureau Lou een 

kantoortje heeft. Zie website: 

www.sportiefinhetgroen.nl. 

 

Je kunt er gratis grijpers, handschoenen enz. 

halen om op je eigen tijd en plek aan de gang 

te gaan. Anke organiseert ook 

groepsactiviteiten. Meestal starten deze in de 

buurt van Buro Lou.  

Ons plan: verzamelen bij het speeltuintje op 

de Henrica van Erpweg om 10.00 uur.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eindelijk…. voorjaar 

 

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 15 maart door een mailtje te 

sturen naar info@noordoostdebilt.nl  Graag 

vermelden of je zelf al opruimmaterialen hebt. 

Dan weten we voor hoeveel materiaal we 

moeten zorgen.  

Inspirerende ALV 
De  eerste Algemene Ledenvergadering – 22-

02-2022 –  leverde een rijke oogst aan ideeën 

op voor de wijkvereniging. Deze vormen mede 

de basis voor het activiteitenplan 2022-2023.. 

Bepaalde onderdelen worden ook 

meegenomen in een onderzoek onder alle 

wijkbewoners (maart 2022). Door de 22 

aanwezige leden is aan het bestuur decharge 

verleend voor financieel- en jaarverslag.  

 

 

Buurtbericht 
28 februari 2022 

 
Over relevante zaken en leuke 

dingen 

http://www.sportiefinhetgroen.nl/
mailto:info@noordoostdebilt.nl


2 
 

Hartverwarmende middag 
Het speelveld aan de Henrica van Erpweg was 

vrijdag het episch centrum van Wij(k)Geluk. 

Leuke mensen, gezellige sfeer, boeiende 

gesprekken, fijne ontmoetingen, muziek van 

Eugéne Ligtvoet – Bart van Gerwen was helaas 

gevloerd door corona – sporten met de 

jongens van MENS en pannenkoeken van 

Bram. Puik sfeertje. Gaan we vaker doen. Niet 

hetzelfde, wel zoiets.  

Een paar foto’s van Roel en Edith de Weger: 

op de website staan er meer: 

https://www.noordoostdebilt.nl/fotos 

 

 

 

 

 

 

 

Vroege vogels gezocht 
Wat een mooie ochtend vanochtend, 

maandag 28 februari. De zon, die rond half 

acht prachtig opkwam aan de horizon. De 

vogels zijn dan al een halfuurtje wakker. En 

omdat de lente komt, kwetteren en zingen ze 

uit volle borst. Vind je het leuk om daar eens 

bewust naar te luisteren? En te kijken of we ze 

kunnen spotten en herkennen in de struiken 

en bomen in de wijk, nu deze nog niet vol in 

het blad zitten? Zo ja, loop dan op zondag 13 

maart om 7 uur (!) ’s ochtends mee vanaf het 

plein van het Gezondheidscentrum en de 

Apotheek. We maken een klein, rustig 

ommetje door de wijk en het eerste stuk bos. 

Rond 8 uur, half negen zijn we weer terug.  

Wil je mee, geef je dan op door een appje te 

sturen aan  Marcelle, 06-30812853.      

 

 

https://www.noordoostdebilt.nl/fotos
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De plannen voor 2022 
Waanzinnig leuke ideeën zijn er inmiddels 

aangedragen. Variërend van een 

buitenzwemapp – voor de diehards onder ons 

die zich graag tot diep in de winter 

onderdompelen in de Kromme Rijn – tot een 

vroege vogelwandeling, een sporttoernooi, 

een poëzieroute, een swingende jam-sessie 

met iedereen die een instrument bespeelt, 

cursussen en workshops (jam maken 

bijvoorbeeld) en een telefoonkring.  

Ook voor het verbeteren van het woon en 

leefklimaat zijn fantastische ideeën 

aangedragen. Het bestuur gaat ermee aan de 

slag. En doet geheid een beroep op de leden 

om het ook te realiseren. Het belooft een 

mooi zomertje te worden.  

 
 

 
 

 

Uitbreiding Bestuur 
Paul Ike heeft na de vergadering aangegeven 

als bestuurslid te willen meehelpen aan het 

realiseren van de doelstellingen van de 

vereniging. Wij – bestuur – zijn daar heel blij 

mee, het vergroot onze realisatiekracht 

aanzienlijk.  

Mocht je bezwaar hebben tegen deze 

benoeming dan horen we dat graag – met 

vermelding van redenen – vóór 10 maart 

2022.  

 

Hallo, ik ben Paul Ike en woon sinds een paar 

jaar samen met mijn echtgenote hier in De 

Bilt. Drie jaar geleden ben ik gestopt met 

werken en onze kinderen zijn inmiddels de 

deur uit. Daarvoor woonden we in Groningen. 

Aan de Rijksuniversiteit Groningen gaf ik 

colleges en deed ik onderzoek op het gebied 

van Milieuplanning en Infrastructuurplanning. 

Daarnaast heb ik allerlei bestuurlijke taken 

verricht binnen de universiteit en daarbuiten. 

Als bestuurslid van onze wijkvereniging wil ik 

de zorg voor een duurzame en sociale 

leefomgeving centraal stellen. 

 
Bomen over bomen  
De Magnolia 
Nu het voorjaar echt in aantocht lijkt, is het 

tijd voor de meeste bomen om te gaan 

bloeien. Wat is er dan mooier dan de bomen 

met echte (grote) bloemen: de Magnolia’s. 

Vroeg in het voorjaar bloeit de witte (soms 

roze) stermagnolia (Magnolia stellata), 

oorspronkelijk uit Japan afkomstig. Iets later in 

het voorjaar bloeit de Magnolia x soulangeana 

in het Nederlands beverboom(pje). Dit zijn 

vrijwel altijd kruisingen van magnolia’s, die 

oorspronkelijk uit China komen, en bloeien 

meestal met grote roze bloemen. 
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En actueel: de rode esdoorns bloeien  

 
 

 

Website en Facebook 

Op de website vind je alle relevante informatie 

over de vereniging en op Facebook korte 

berichten.  

https://www.noordoostdebilt.nl/ 

 

 

Vogel van de maand 
Winterkoninkje 
De winterkoning is een klein gedrongen 

insectenetend bruin vogeltje (ongeveer 10 cm) 

met een parmantig opstaande staart. Zijn zang 

bestaat uit heldere vibrerende scherpe trillers. 

Hij beweegt zich snel in dicht struikgewas, 

wordt daardoor makkelijk over het hoofd 

gezien en is dan ook niet eenvoudig te 

fotograferen. De nesten (tot 3 per jaar) 

worden in het voorjaar door het mannetje 

gemaakt. Ze krijgen 5 tot 8 jongen per nest. 

Omdat ze een groot verspreidingsgebied 

hebben in Europa worden ze niet met 

uitsterven bedreigd en komen in onze wijk in 

tuinen en het bos van Beerschoten voor. 

 
 
 

 

Filo & Soof 

 
Soof (de hond) laat in de voortuin een aantal 

keer een luid gejank en geblaf horen. 

Filo (de kat) rent naar buiten om te kijken wat 

er aan de hand is. 

Filo: Wat is er loos Soof, toch niets ernstigs 

hoop ik? 

Soof: Nee hoor, ik vertoon stemgedrag. 

Filo: Stemgedrag? Dat kun je wel zeggen en 

nogal luid ook. Waarom? 

Soof: Mijn baasjes zeggen niet goed te weten 

waarop zij moeten stemmen. Dus ik toon ze 

mijn stemgedrag. 

Filo: Dat is geen stemgedrag, dat is 

stemverheffing. Hoe lang ga je daar dan mee 

door? 

Soof: Tot en met de 16de maart natuurlijk, dan 

zijn de verkiezingen, daarna heeft het geen zin 

meer. 

Filo: (zuchtend) Wil je dan alsjebieft bij het 

bord aan de ingang van de Bilt gaan zitten 

stemgedragen? Dan overdenk ik mijn stem 

nog even in alle rust met mijn ogen dicht. 

 

https://www.noordoostdebilt.nl/

