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Beste Weltevredeners, 
 
We hebben gemerkt dat ieder die geweest is erg genoten 
heeft van ons jubileumfeest ter gelegenheid van ons 35-jarig 
bestaan. En wat een feest: we kregen talloze spontane en 
leuke reacties.  
 
De kinderen hadden het erg leuk gevonden: spelletjes,  een 
poppenkast waarvan ze genoten,  een luchtkussen, iedereen 
een prijs en eten en drinken op de koop toe. En allemaal 
gratis……  
 
Ook de oudere leden kwamen aan hun trekken: na de 
lekkere kwaliteitsbarbecue en de opening met de 
prijsuitreiking van de logowedstrijd aan Mirjam Selles ruimte 
voor volop muziek, een disco en drankje en hapje. 
Onderlinge contacten konden worden gelegd of hernieuwd. 
Een feest van, door en voor de wijkbewoners, zonder 
incidenten, maar met volop plezier. Onze actieve en 
enthousiaste jubileumcommissie is twee maanden volop 
bezig geweest en heeft het „m geflikt. Binnen het budget 
ook, mede dank zij gulle donoren en een gemeentelijke 
subsidie. Bedankt iedereen die zijn of haar steentje heeft 
bijgedragen.  
 
Maar nu gaan we naar de jaarvergadering op 28 oktober a.s. 
en hopen dat er veel leden komen. We hebben op ons feest 
een korte samenvatting van een film over onze wijk laten 
zien: hoe het vroeger, de bouw, kortom Weltevreden van 
vroeger naar nu. De jubileumcommissie heeft een complete 
DVD gemaakt. Veel werk, archiefbezoek, knippen en 
plakken met een verrassend resultaat. U kunt deze DVD 
bestellen en we zorgen er voor dat u „m op 28 oktober kunt 
verkrijgen. 
 
Ook willen we op 28 oktober met u van gedachten wisselen 
over wat de Belangenvereniging voor de wijk kan betekenen. 
 
Tot 28 oktober in het H.F. Witte Centrum. 
 
Peter Dijs 
Voorzitter 
 
 
 

 

Woensdag 
28 oktober 2009 

 

Jaarvergadering 
 

Vanaf 20.00 uur in het 
HF Witte Centrum 

1. 20.00 uur opening 

2. Verslag jaarvergadering 2008 

(zie INFO maart 2009) 

3. Bestuursverslag 2008 zie 

INFO maart 2009) 

4. Verslag Kascommissie 2008 

5. Goedkeuring financieel 

jaarverslag 2008 (zie INFO 

maart 2009) 

6. Begroting 2010 (zie p. 3) 

7. Benoeming Kascommissie 

2009 

8. Benoeming Bestuur 2010 

(met Alfred Folkeringa als 

nieuw bestuurlid (zie p. 4) 

9. Toestemming jaarvergadering 

2010 in oktober 

10. Terugblik wijkfeest en 

presentatie DVD 

11. Gedachtenwisseling: wat 

kan Belangenvereniging 

voor de wijk betekenen? 

12. Rondvraag 

13. Sluiting om 21.15 uur 

Napraten en bekijken DVD 

35-jarig jubileum !! 
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Bestuurssamenstelling 2009 
 
Voorzitter:  Peter Dijs   François Mauriacweg  3   tel: 2201993 
Penningmeester: Ricus Peetoom   Otto Hahnweg 15     tel: 2204177 
Secretaris:   Anne-Marije van Riet Lester Pearsonweg 6   tel: 2733388 
Lid:   Johan Boonen  Henry Dunantplein 7    tel: 2211141 
Lid:    Joël Scherrenberg Alfred Nobellaan 19   tel: 2993159 
Lid:   Dick Vierhout  Marie Curieweg 28   tel: 7854824 
Lid:    

 

Garagedeuren: Robot Kanteldeuren Godfried van Rhenenlaan 18 3417 AP  Montfoort 
Tel: 0348-475719  Fax: 0348-418225 

Ook Metz Onderhoudsbedrijf heeft inmiddels ervaring met deze deuren 

 

 

 

SchrijenMaatwerk.nl 
De onderhouds- en renovatie buurman. 

Alle kleinere electra, water, hout en binnen/buiten huis onderhoudswerkzaamheden. 
Uurtje Ed: ik kom ook voor die lekkende kraan, piepende deur of defecte tuinlamp. 

Geen voorrijkosten. 
 

SchrijenMaatwerk.nl 

Ed Schrijen 
H. Dunantplein 5 
3731 CK de Bilt. 

06-18665872 

Onze eigen  NVM-Makelaar thuis op de Alfred Nobellaan 19  in De Bilt 

of bel 030 -2192680  

 

Scherrenberg Makelaardij BV, Postbus 14079, 3508 SC Utrecht, 

www.scherrenberg-makelaardij.nl 

 

http://www.scherrenberg-makelaardij.nl/


Oktober 2009 
 

   
 

INFO is het informatieblad van de Belangenvereniging Weltevreden  opgericht 02-10-1974  KvK nr 40478096 
Bankrekening 297559  Uitgave oktober 2009 

3 

Begroting 2010  

Inkomsten: 
Resultaat 

2008 

Begroting 
2008 

Begroting 
2009 

Begroting 
2010 

Contributie  €  2.556,00  2.500  2.500  2.500  

Rente  €        88,59  100  100  100  
Opbrengst 
Verf/knoppen 

    Giften  €        64,00  

   Advertenties  €        90,00  

   Totaal  €  2.798,59   €  2.600,00   €  2.600,00   € 2.600,00  

  
    Uitgaven: 
    Kerst/nieuwjaar  €          8,50  500  500  300  

Kosten 
jaarvergadering  €     171,40  450  450  450  

Bestuurskosten  €     330,95  100  100  100  

Kosten drukwerk  €        41,20  200  200  100  

Exploitatie verlichting  €     570,00  800  600  900  

Algemene kosten  €        47,00  50  50  50  

Jubileum   €               -    

 
2.000  

 Verlies op 
Verf/knoppen  €          1,83  

   Uit het Jubileum fonds  €               -    

 
-1300 

 Reservering vlgd JUB  €  1.200,00  500 0 700 

Totaal  €  2.370,88  €  2.600,00 €  2.600,00 €  2.600,00 

 

    

  Resultaat   €     427,71   €               -     €               -     €              -    

 
 
Het financiëel jaarverslag over 2008 heeft in de INFO van maart gestaan. 
 
We voorzien voor 2010 geen contibutieverhoging (€ 12,00 per jaar sinds 2006) 

 
Wel  zijn we nieuwe (led) lampen aan het zoeken. Echter, de bijbehorende armaturen zijn (nog) niet of 
tegen hoge prijzen beschikbaar. We hopen begin 2010 een uiteindelijke keuze te maken en tot 
gelijdelijke vervanging over te gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ricus Peetoom 
 
 
 

Collectief Voegen 
Na 35 jaar zijn de voegen van de buitenmuren van diverse woningen in onze wijk aan vervanging toe. 
De afgelopen maanden is bij een aantal woningen nieuwe voegen aangebracht. Via een van onze 
leden bereikte ons het verzoek om te peilen of er belangstelling is voor het collectief voegen van de 
buitenmuren en of de belangenvereniging hier een rol in zou kunnen spelen. Bij deze willen we dan 
ook vragen of eenieder die interesse heeft in het opnieuw laten voegen van zijn woning en 
geïnteresseerd is in een collectieve offerte dit via de e-mail wil laten weten bij het secretariaat: 
secretariaat.weltevreden@gmail.com. 



Oktober 2009 
 

   
 

INFO is het informatieblad van de Belangenvereniging Weltevreden  opgericht 02-10-1974  KvK nr 40478096 
Bankrekening 297559  Uitgave oktober 2009 

4 

Even voorstellen ………… kandidaat bestuurslid: Alfred Folkeringa 

Mijn naam is Alfred Folkeringa en ik ben al een groot aantal jaren inwoner 
van de wijk Weltevreden. Een paar jaar geleden werd ik geconfronteerd 
met het gegeven dat er zonder enige vooraankondiging een speeltoestel uit 
onze speeltuin was weggehaald. Navraag leerde mij dat de gemeente van 
plan was om de speeltuin in zijn geheel te verplaatsen. Vol ongeloof en 
boosheid klom ik in de pen om dit onrecht publiekelijk te maken. Kort 
daarop stond een bestuurslid van Belangenvereniging Weltevreden op de 
stoep om mij te overtuigen van de kracht van de belangenvereniging in dit 
soort aangelegenheden. Deze kracht heeft de belangenvereniging ook 
daadwerkelijk getoond waardoor er nu drie mooie speeltuinen zijn in onze 
wijk. Om dit te vieren hebben wij als buurt een feest georganiseerd. Dit was 
zo‟n succes dat wij dit een jaarlijks terugkerend festijn hebben laten 
worden. Mede door deze feesten, kerstbijeenkomsten en spontane 

barbecues werd de samenhang in de buurt groter en de leefbaarheid nog aangenamer. 

Sluitstuk was het 35 jarig jubileumfeest van de belangenvereniging afgelopen zomer. Het organiseren 
kostte veel energie maar het enthousiasme van de aanwezige wijkbewoners tijdens en na het feest 
leverde mij nog meer energie op. Met veel plezier kijk ik dan ook terug op dit feest met de wijk en de 
activiteiten in de buurt. Dit heeft mij ertoe gebracht om mij op te geven voor de (al jaren) vacante 
functie binnen het bestuur van de belangenvereniging. Het gevoel van binding met de wijkbewoners, 
die ik heb ervaren tijdens het jubileumfeest, maakte mij dermate enthousiast dat ik graag tijd en 
energie in wil steken in de leefbaarheid van onze wijk. Ik verwacht dat ik als (kandidaat) bestuurslid in 
staat ben om een bijdrage te leveren aan de samenhang in onze wijk, bijvoorbeeld door het 
organiseren van activiteiten voor jong en oud. Tijdens de aanstaande jaarvergadering van de 
belangenvereniging (eind oktober) vragen wij u dan ook om met ideeën te komen die bijdragen aan 
een gezellige en sociale wijk. Samen met u willen wij dan deze ideeën realiseren. Ik roep u dan ook op 
om aanwezig te zijn bij deze jaarvergadering. 

Groet, Alfred 

 
Perenperikelen 
Net als elk jaar geven de perenbomen aan de Marie Curieweg de nodige overlast. De peertjes vallen in 
deze tijd van het jaar van de bomen. Als ze niet direct opgeruimd worden geeft het een glibberige drek 
op de stoep. Bovendien verspreiden de rottende peertjes een flinke stank, aldus direct omwonenden. 
De groencommissie heeft het perenprobleem meerdere malen bij de gemeente onder de aandacht 
gebracht, maar die wil er niets aan doen. Bij deze willen we mensen oproepen die last hebben van de 
peren dit per e-mail aan het secretariaat te laten weten (secretariaat.weltevreden@gmail.com). Als het 
om een grote groep mensen gaat kunnen we vanuit de Belangenvereniging opnieuw met de gemeente 
in gesprek gaan. 

 

DVD 35-jarig jubileum 
Vootzitter Peter Dijs heeft tijdens zijn toespraak op het jubileumfeest al aangekondigd dat er een DVD 
uitgebracht gaat worden van het getoonde materiaal. De beelden zullen aangevuld worden met nog 
enkele foto's uit het archief en vanuit de ballon. Tevens zullen filmopnames uit de wijk en beelden van 
het feest worden toegevoegd. De DVD kost € 7,50 en bestellen kan via Pleinfeest@planet.nl. 

Binnenkort zal begonnen worden met de montage en op de jaarvergadering van 28 oktober a.s. kan de 
(aangemelde)DVD worden afgehaald. Betaling geschiedt contant bij aflevering. 
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Een terugblik op het jubileumfeest 

Door de belangenvereniging werd een jubileumcommissie samengesteld om met ideeën te komen voor 
het 35-jarig jubileumfeest van onze belangenvereniging Weltevreden. Vanuit iedere buurt werd een 
vertegenwoordiger gezocht die onder voorzitterschap van Dick Vierhout het feest moesten gaan 
vormgeven. Bij de eerste bijeenkomst werd besloten om de ervaringen van de buurtfeesten aan de 
“Marie Curieweg” te gebruiken als input. De commissie werd derhalve uitgebreid met de organisatoren 
van de jaarlijkse buurtfeesten op het veldje bij de Marie Curieweg.  

Zullen wij een band inhuren, een tent laten plaatsen, een DJ laten opdraven of zullen wij een tap, 
barbecue en K2 inhuren? Hoe vermaken wij onze kinderen? Kortom aan enthousiasme geen gebrek bij 
de Jubcom. De eerste versie van het draaiboek was een feit. 

Al snel werd duidelijk dat de commissie anderen moest gaan betrekken bij het organiseren van dit 
feest. Meerdere wijkbewoners werden benaderd en bedrijven verzocht om een bijdrage te leveren. 
Velen hebben zich de afgelopen maanden druk ingezet om het feest vlekkeloos te laten verlopen. De 
tekst voor de poppenkast werd geschreven, het koor ging oefenen, het vlees werd besteld en het bier 
werd gebrouwen. Op de donderdag voor het feest werd de tent geslagen en het springkussen 
opgeblazen. We moesten natuurlijk wel even testen..   

Op vrijdag hebben meerder vracht- en bestelauto‟s alle apparatuur etc. gebracht. 

Tijdens de feestdag hebben wij met hulp van veel buurtbewoners de tent ingericht en de kidsparty 
voorbereidt. Om klokslag vier uur opende Dick de kidsparty. Onder een heerlijk nazomerzonnetje 
hebben de kinderen zich vermaakt met spelletjes, springkussen en een drankje. De kidsparty werd 
afgesloten met een voorstelling van Jan Klaassen.   

Na een heerlijke bbq, met de nodige saus en drank, kon het grote mensen feest beginnen! Onze 
voorzitter Peter Deijs opende het feest en wethouder Kamminga benadrukte onder de indruk te zijn van 
alle inspanningen die vanuit de wijkbewoners zijn verricht om dit feest te laten slagen. Ook de grote 
opkomst was fantastisch! Na het koor “8 zonder” begon de band “66” zijn nummers te spelen. Swingen  
op muziek uit de zestiger jaren. De band werd afgewisseld door onze eigen huis-DJ Hans. Tot ná 
twaalven werd er gefeest, gelachen, gedronken en gedanst. Een feest zoals een feest hoort te zijn.  

De volgende dag hebben wij met meer dan twintig wijkbewoners de tent afgebroken, de spullen 
schoongemaakt en klaar gezet voor afvoer op maandag. 

Als jubileumcommissie kijken wij met véél plezier terug op dit geweldige feest. Wij willen een ieder 
bedanken voor de vele leuke reacties tijdens en na het feest. Het was veel werk maar velen handen 
hebben „licht‟ werk gemaakt. 

 

 

De barbecue met voor elk wat wils 

 

Tijd voor een goed gesprek 

 

De jubileumcommissie 
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Het 35-jarig jubileum: ook voor kinderen 
 
Ook voor de kinderen was er van alles georganiseerd. Enkele kinderen vertellen wat zij er van vonden. 
 
Pien (7 jaar): 
”Het leukst aan het feest vond ik het lepellopen, het zaklopen, koekhappen, spijkerpoepen en touwtje 

springen.  
Voor het volgende feest zou ik het leuk vinden als de echte K3 komt optreden en als er een clown komt 
en als het springkussen met de leeuw erop weer komt, want die is groter. Ik vond het een heel leuk 
feest!” 

Bregt (7 jaar): 
”Ik vond het zaklopen, het blikgooien, het skippyballen en het schminken het leukst. 
Op het volgende feest wil ik graag weer ijsjes en nog meer muziek! Mijn verhaal is nu klaar.” 

Eden (5 jaar): 

”Het leukst aan het feest vond ik het blikgooien, het springkussen, de poppenkast, k3, de patatjes en 
het dansen. 
Op het volgende feest wil ik graag dat de kinderen ook op het podium mogen komen als de grote 
mensen op het podium zijn.” 
 

 

 
Floortje (9 jaar): 

Het lepellopen vond ik het leukst. Maar ook het blikgooien en de skippyballen race waren erg leuk. En 
het snoep vond ik erg lekker. 
Voor vorig jaar mag het springkussen wel harder opgeblazen worden. En lust ik ook wel een ijsje.” 
 
Joris (7 jaar): 

”Helaas heb ik door een verjaardagsfeestje de spelletjes gemist maar die wil ik de volgende keer wel 
kunnen doen. Het leukst lijkt me dan een skippyballen race met veel bochten van stoepkrijt getekend. 
Wat ik van het feest heb meegemaakt vond ik erg leuk. Vooral het helpen met de broodjes uit de 
zakken halen vond ik erg leuk.” 
 
Imke (9 jaar): 
”Ik vond het erg leuk om mijn vader te helpen met het maken van de salades voor het feest. Met grote 

pollepels salades op grote borden scheppen en versieren met uitjes, tomaten, ketchup, mayo en 
andere lekkere dingen. 
Op het volgende feest graag dingen organiseren voor kinderen van mijn leeftijd…wat dat weet ik nu 
even niet.” 
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Van trampoline naar tafeltennistafel 
Vorig jaar kreeg Matiz Stofferis voor zijn verjaardag een trampoline. Een cadeau waar niet alleen hij 
veel plezier van heeft (gehad). De kinderen uit de buurt van de speeltuin aan de Lester Pearsonweg 
hebben er al menige sprong op gewaagd. De trampoline werd een speelplek waar zowel de jongere als 
de oudere kinderen uit de buurt samenkwamen. Een plek waar, onder toeziend oog van (een) ouder(s), 
op een sinaasappelkist gewacht werd op hun beurt, waarin ze leerden achteraan aan te sluiten, er niet 
meer dan twee kinderen tegelijk mochten springen en een plek waar oudere kinderen zorg droegen 
voor de jongeren en de jongere kinderen zich prettig voelden bij de ouderen. Een vrolijk, sociaal 
gebeuren. 
In gesprekjes met de oudere kinderen kwam naar voren dat zij, naast de huidige vaste toestellen, in de 
speeltuin graag iets wilde hebben dat meer voor hun leeftijd was. Kleine kinderen worden groot. De 
Belangenvereniging heeft dit aangekaart bij de gemeente. En dit heeft geresulteerd in de plaatsing van 
een tafeltennistafel half augustus. Er is sindsdien al veelvuldig en op verschillende manieren gebruik 
van gemaakt. 
In het najaar zal de gemeente de beplanting in het overgebleven perk aanpakken, zodat de bewoners 
straks kunnen uitkijken op een mooi stukje groen en de eventuele overlast (o.a. ballen in de tuin) zo 
klein mogelijk wordt gehouden. 
 

 

 

 
 

 
Matiz (6 jaar, links): 
“Het is heel fijn dat de tafeltennistafel er is. Nu 
kunnen we leuk spelen. Dit is echt iets voor 
grote jongens.” 
 
 
 
 
Romain (8 jaar, rechts): 
Ik ben blij met de tafeltennistafel. Je kunt er 
hutten van maken, pingpongen en tafelen. Heel 
veel kinderen noemen dat laatste „rondom de 
tafel‟. Op school doen we dat ook.” 

 
 
Sint-Maarten 
Net als vorig jaar zullen op de feestdag van Sint-Maarten op 11 november kinderen met hun lantarentje 
of lampionnetje langs de deuren gaan. In het weekend vóór 11 november zullen we vanuit de 
Belangenvereniging een A4-tje verspreiden. Door dit A4-tje voor het raam te plakken en eventueel een 
lantarentje/fakkel in de voortuin te zetten kunt u kenbaar maken dat de kinderen bij u welkom zijn om 
hun Sint-Maartensliedjes ten gehore te brengen. 
 
 

Last van Mollen? 

 

Zoals reeds in de INFOFlits van mei is gemeld heeft het bestuur heeft een 

mollenverjager aangeschaft. Deze is tegen betaling van € 40 borg voor 2 maanden te 

leen bij Ricus Peetoom. U dient zelf voor 4 batterijen van het type D te zorgen á € 

10,00 per set van 4. 
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Vooraankondiging (het is wat vroeg…) 
 
 
Kerst in de wijk, 
 
Het is inmiddels een traditie geworden om samen met buurtbewoners kerst in de wijk te vieren. Ook dit 
jaar zal er weer een gezellig kerstfeest worden georganiseerd in onze wijk. Op zaterdag 19 december 
zal de kerstboom weer worden versierd en zal het (kinder)kerstverhaal worden voorgelezen. Onder het 
genot van een drankje én bij de warmte van een houtvuurtje genieten van de kerstsfeer!  
 
Noteer de datum alvast in uw agenda. Het kerstfeest zal plaats vinden op het pleintje aan de Marie 
Curieweg. 
De voorbereidingen beginnen rond het middaguur met het versieren van de kerstboom en het 
“uitlichten” van de buurt. Het kerstfeest zal beginnen rond 19.00 uur. 
 
Middels een flyer zullen wij u nader berichten. 
 
Namens de belangenvereniging, 
 
 
De kerstorganisatie 
 
 
 
 
 

Praktijk voor voet-reflexzone-therapie 

 

Voor ontspannende en therapeutische voetmassages. 

Lester Pearsonweg 22, 3731 CD De Bilt 

tel. 030 2203606, mobiel 06 25591531, email: erna.top@gmail.com 

Lid LVNG (Landelijke vereniging voor natuurgeneeswijzen)  

 

Kijk voor meer informatie op www.ernatop.nl. 

 


