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30 oktober: ontdek de 
geschiedenis van de wijk 
In onze buurt vind je heel verschillende 
straatnamen, variërend van staatslieden en 
religieuzen tot geografische aanduidingen. 
Samen vertellen ze allerlei verhalen uit de 
geschiedenis van De Bilt én Nederland.  
 
Aan welke gebeurtenissen dankt onze buurt 
zijn gevarieerde straatnamen?   
 
Wil je meer weten en heb je zin in een 
interactieve wandeling? Wandel dan met 
Marcelle Mulder mee op zaterdag 30 oktober 
 
Vertrek 15.00 uur vanaf het Gezondheids-
centrum, Henrica van Erpweg, verzamelen 
vanaf 14.45 uur.  
 

 
Keizerin Mathilde 1122 (Online Museum De Bilt)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Herfst in de tuin 

 

Mammoet, MSD en de klus 
Voor wie erop uitkijkt is het spectaculair: het 
op de plek takelen en aan elkaar zetten van 
complete laboratoriumeenheden met alle 
apparatuur er al in. En ja, dat heeft ook 
overlast en ergernis  veroorzaakt. De klus 
duurt namelijk wat langer dan verwacht 
omdat de eenheden alleen geplaatst kunnen 
worden als het droog is. 
 
Hoe het er straks precies uitziet? Dat kun je in 
over een tijdje met eigen ogen aanschouwen. 
MSD is van plan alle buren van de Akker, 
Troelstraweg, Looydijk en dr. Schaepmanweg 
in december uit te nodigen.  
 

 
Foto: Marja Koppel 

Actueel overzicht werk op site MSD 
Daar kun je zien welke werkzaamheden eraan 
komen en welke overlast deze mogelijk 
veroorzaken. Je vindt er ook foto’s over de 
bouw. 
https://www.msd-animal-health.nl/msd-
animal-health-in-de-bilt/ 
 

Buurtbericht 
16 oktober 2021 

 
Over relevante zaken en leuke 

dingen 

https://www.msd-animal-health.nl/msd-animal-health-in-de-bilt/
https://www.msd-animal-health.nl/msd-animal-health-in-de-bilt/
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Samen voor de buurt 
De middag van zaterdag 25 september, 
Burendag, draagt voor de pakweg 130  
buurtgenoten die meededen  een gouden 
rand. Onwijs leuke ontmoetingen en een 
superrelaxte sfeer op het veld aan de Henrica 
van Erpweg en in belendende straten tijdens 
de speurtochten.  Mede dankzij de inzet, 
betrokkenheid en hulp van buurtgenoten en 
het Gezondheidscentrum.   
 
Waar wij ook blij mee zijn: het aantal nieuwe 
leden dat zich aanmeldde, omdat ze het zo’n 
fijne middag vonden. Wij willen er graag meer.  
Waarom? Hoe meer leden, des te meer 
invloed we kunnen uitoefenen op belangrijke 
ontwikkelingen in de wijk en des te meer 
mogelijkheden we hebben voor bijzondere 
activiteiten. Zoals burendag 
 
Dus……… als je buren, vrienden, kennissen of 
verwanten hebt die in de wijk wonen en nog 
geen lid zijn, zouden wij ze heel graag 
verwelkomen als lid. Wat ze daaraan hebben?   
Ze mogen meedoen aan alle activiteiten die 
we organiseren, soms zijn deze uitsluitend 
voor leden, ze krijgen de buurtberichten, 
worden via de email geïnformeerd over 
belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen 
in onze wijk en kunnen meebeslissen over 
belangrijke vraagstukken. Het lidmaatschap 
kost € 5,00 per jaar per huishouden.  

Inschrijven voor het lidmaatschap is een fluitje 
van een cent. Dat kan op twee manieren: via 
de website: https://www.noordoostdebilt.nl/ .  
 
Of via de email: info@noordoostdebilt.nl met 
vermelding van naam, adres, mobiele 
telefoonnummer.  
 
In tussentijd gaan wij gewoon door met het 
organiseren van bijzondere ontmoetingen.  
Zoals de MidwinterDagDroom……….. 
 

 
 
Een impressie van Burendag vind je op 
Facebook.  
https://www.facebook.com/wijkverenigingde
biltno 
 
Het fotoalbum op de website volgt eind deze 
week www.noordoostdebilt.nl  
 
 

 

MidwinterDagDroom 
Inderdaad: de MidwinterDagDroom. Met 
hoofdletters. Een sprookjesachtige middag 
voor jong en oud. Op zaterdagmiddag 18 of 
zondagmiddag 19 december. Meer info volgt 
later. We verkeren nog in het stadium van De 
Creatie, vandaar………… 

 

18 of 19 december van 14.00 – 16.00 uur 

Vergroening Ambachtstraat 

Inmiddels is een kleine werkgroep 
samengesteld van buurtbewoners om de 
groenvoorzieningen op het MSD terrein te 
laten aansluiten bij de wensen van 
omwonenden. Begin november komt de 
werkgroep voor het eerst bijeen.  
 

 
Ook het groener, fraaier en veiliger maken van 
de gehele Ambachtstraat staat hoog op de 
agenda van MSD en de wijkvereniging.   

 

https://www.noordoostdebilt.nl/
mailto:info@noordoostdebilt.nl
https://www.facebook.com/wijkverenigingdebiltno
https://www.facebook.com/wijkverenigingdebiltno
http://www.noordoostdebilt.nl/
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Maandelijks overleg met 
gemeente 
Eens in de maand komen gebiedsmakelaar 
Tycho Verheul en het bestuur van de 
wijkvereniging bijeen. Het doel hiervan is het 
oplossen van problemen in de wijk en het 
bespreken van vraagstukken waar de 
gemeente een rol in heeft.  
Onderwerpen van gesprek zijn onder meer het 
vuilnisvraagstuk, de overlast van het grote 
vrachtverkeer, het verkeerscirculatieplan en 
de mobiliteitsagenda van de gemeente. 
Deelauto’s is daarvan een onderdeel.  
 
Om de overlast van het grote vrachtverkeer 
terug te dringen zullen nu ook gesprekken 
gevoerd worden met Albert Heijn en de 
Groentekoopman. MSD rijdt, waar dat kan, al 
met kleinere vrachtwagens.   
 
 
 
 

 
 

Spannende speelplekken 
Of het boomhutten worden? Klimrekken van 
touw?  Iets met water en groen? Geen idee. 
Daar buigen we ons deze winter over. Het 
bestuur van de wijkvereniging is namelijk van 
plan om samen met bewoners en gemeente 
een flinke boost te geven aan de verouderde 
speelplekken her en der in de wijk. Mocht je 
dus een brainwave krijgen, een 
Eurekamoment of wat dan ook, laat het ons 
weten. Ook als je zin hebt om mee te werken 
aan de realisatie.  
 
info@noordoostdebilt.nl 
 

 
 

Nieuwe gebiedsmakelaar 
Graag stel ik mij aan jullie voor. Ik ben Tycho 
Verheul, sinds 1 september aan het werk bij 
de gemeente De Bilt als gebiedsmakelaar. 
Hiervoor heb ik vijfeneenhalf jaar gewerkt 
voor de gemeente Hilversum als adviseur 
parkeren, projectleider en buurtcoördinator. 
Samen met mijn vrouw, drie kinderen, twee 
honden, één kat en tienduizenden honingbijen 

woon ik in Hilversum, de reis naar De Bilt 
maak ik meestal op de fiets.  
 

 
 

Ik kijk ernaar uit om samen met bewoners, 
wijkverenigingen, ondernemers en anderen 
verder vorm te geven aan de ontwikkelingen 
in De Bilt.  
 
Je kunt mij mailen en bellen. 
t.verheul@debilt.nl, 06 20 74 81 17. 
 
 

Visit us! 
Heb je al gekeken op de website van de 
vereniging? Wij zijn er namelijk best trots op.  
Je vindt er alles over de wijkvereniging, maar 
ook handige adressen, de bomenroute van 
Roel de Weger, leuke foto’s en wat we de 
komende maanden zoal van plan zijn.  
 
https://www.noordoostdebilt.nl/ 
 

 

mailto:info@noordoostdebilt.nl
mailto:t.verheul@debilt.nl
https://www.noordoostdebilt.nl/
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Bomen over bomen 
Herfst. Voor veel dieren dé periode om de 
wintervoorraad in orde te maken.  
 
Wat dat betreft is er hier in de buurt volop 
voedsel te vinden. Ook leuke stuff trouwens 
voor een herfstig bloemstukje. Zie hieronder. 

 

 

 

Aan de wandel 
Wandel je ook zo graag? En niet altijd iemand 
te vinden die mee wil? Dan is er nu de 
wandelapp. Wie zich daarbij heeft aangesloten 
en zin heeft in een korter of langer  ommetje 
plaatst een oproep en ziet wel wie er mee 
gaat. Simpel en ongelooflijk leuk.  
 
Opgeven kan via info@noordoostdebilt.nl. 

 

Filo & Soof over de mens 

 

Filo (de kat): “Laatst zette iemand heel 
voorzichtig in het donker op de hoek van onze 
straat een zak met spullen neer.” 
Soof (de hond): “Nee toch, heel voorzichtig? 
Dan zullen er wel dure spullen in hebben 
gezeten.”  
Filo (de kat): “Dat dacht ik ook. Dus ik de zak 
open gemaakt.”  
Soof (de hond): “….en?”  
Filo (de kat):“…….alleen maar etensresten en 
troep. Echt goor.” 
 
https://www.debilt.nl/afval-en-
groen/afval/afval-ophalen 

Website en Facebook 
Op de website vind je alle relevante informatie 
over de vereniging en op Facebook korte 
berichten.  
https://www.noordoostdebilt.nl/ 
 

 

mailto:info@noordoostdebilt.nl
https://www.debilt.nl/afval-en-groen/afval/afval-ophalen
https://www.debilt.nl/afval-en-groen/afval/afval-ophalen
https://www.noordoostdebilt.nl/

