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Eikenprocessierups 
Het aantal eikenprocessierupsen in Nederland is sinds vorig jaar verdrievoudigd en ook in onze wijk 
krijgen bewoners dus met het jeuk veroorzakende beestje te maken. In opdracht van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de website processierups.nu gestart. Daarop geven 
experts van het kennisplatform Processierups antwoord op meer dan 100 veel gestelde vragen over 
de rups en de klachten die hij veroorzaakt.  
 
Wanneer u een nest ontdekt kunt u bellen met de gemeente De Bilt 030-2289411. 
https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/eikenprocessierups/ 
 
Landelijke website: https://processierups.nu/ 
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Jubileumfeest 7 september 2019  

 
De Belangenvereniging bestaat dit jaar 45 jaar! We willen dit, zoals gebruikelijk, weer met de hele 
wijk vieren met een groots jubileumfeest. Zet deze datum, 7 september, dus vast in uw agenda!! 
Achter de schermen wordt door veel vrijwilligers al druk gewerkt en inmiddels heeft u de uitnodiging 
in de bus gekregen. We gaan vanaf 15 uur van start op het pleintje bij de gymzaal aan de Marie 
Curieweg. 
 

 

ACTIVITEITEN AGENDA 
KINDEREN 

15.00 UUR INSECTENHOTELS MAKEN 

 
16.00 UUR SPELLETJES EN POPPENKAST 

 
17.30 UUR BBQ 

18.15 UUR OPEN PODIUM 
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VOLWASSENEN 
16.00 UUR HIGH TEA VOOR SENIOREN MET MUZIEK 

 

 
18.00 UUR VOLWASSENEN BBQ 

19.00 UUR OPTREDEN KOOR “NOOT AAN DE MAN” 
20.00 UUR OFFICIELE GEDEELTE 

20.20 UUR OPEN PODIUM 
20.45 UUR OPTREDEN BAND “HAPPY FEW” 

21.30 UUR OPTREDEN BUURTBAND 
22.15 UUR MUZIEK VAN HET GENRE JAREN 70/80 

23.55 EINDE FEEST 
 
We zouden het erg fijn vinden als het een gezellig en druk bezocht feest wordt waarbij ook veel 
nieuwe bewoners van deze de wijk met elkaar kennis kunnen maken.  
Aanmelden kan via wijkfeest2019@gmail.com maar er komt ook nog iemand bij u aan de deur. 
Kosten: 0-12 jaar gratis, 12-18 jaar € 2.50, vanaf 18 jaar € 5.00, niet-leden € 20.00  
 
 

Oproep vrijwilligers jubileumfeest  
Voor de volgende activiteiten hebben we nog wat helpende handjes nodig; 
 

 Wie wil er meehelpen met het op- en afbouwen van de tenten, het podium en de BBQ’s. 

 Gezocht ! Bewoners die het leuk vinden om salades te maken. 

 Gezocht ! Talenten jong en oud, die willen optreden op het open podium. 

 De High Tea commissie zoekt nog bakkers en/of baksters voor bijzondere en lekkere baksels 
willen maken. Zoete en hartige hapjes zijn welkom! 

 We zoeken voor de high tea nog etagères, bloemenvaasjes en tafelkleedjes  

 Gastvrouwen en gastheren die zich twee uurtjes willen inzetten om senioren van en naar de 
high tea te begeleiden. 

 
We waarderen alle hulp! Aanmelden kan via wijkfeest2019@gmail.com  
Namens de jubileumcommissie ( Annemieke Peetoom, Michel van Ingen, Dick Vierhout en Alfred 
Folkeringa) 
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Maak uw buurt veilig met een AED  
Bestuur onderzoekt aanschaf 
Het bestuur is aan het onderzoeken of het haalbaar is om een AED in de wijk op te hangen. Een 
Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok 
Bij een hartstilstand is binnen 6 minuten een AED nodig en dit verhoogt de overlevingskans met 90%. 
De AED zal op een centrale plek in de wijk opgehangen worden zodat de tijd om een AED te halen 
zoveel mogelijk beperkt gaat worden. Voor de bekostiging van de AED verricht het bestuur o.a. 
onderzoek naar vormen van crowdfunding. 
 
We gaan u hier nog nader over informeren maar heeft u op voorhand opmerkingen of ideeën spreek 
ons dan aan of mail naar het secretariaat. 
 

Groenadoptie, samen aanpakken! 

Bewoners rond de speeltuin aan de Marie Curieweg zijn samen met het gebiedsteam van gemeente 

De Bilt gestart met het opknappen van het groen. Het omliggende groen was écht wel een keer aan 

vervanging toe en het voetbalveldje is een hobbelveld geworden. In goed overleg met het 

gebiedsteam De Bilt werden de wensen besproken en verder uitgewerkt. Uitdaging hierin bleek 

vooral de financiering en het onderhoud. De bewoners hebben besloten om het groen te adopteren 

(dus zelf het groen te gaan onderhouden) waardoor meer mogelijk bleek.  
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In voorbereiding op de werkzaamheden hebben medewerkers van het gebiedsteam al veel werk 

uitgevoerd. 

Oude struiken werden weggehaald en zieke 
bomen gekapt.  
De bewoners zijn inmiddels gestart met fase  
1 van de opknapbeurt. Met veel bewoners  
werd een nieuwe haag geplant, struiken 
gesnoeid en werden de spiegels rond de 
bomen opgehoogd en breder gemaakt.  In de 
spiegels rond de bomen worden nu 
bloeiende planten, struikjes en kruipgroen 
geplant. Dit met het doel om het pleintje 
gezelliger te maken maar zeker ook om een 
klimaatbestendige omgeving te creëren voor  
mens én dier (Steenbreek). In september  
start fase 2 van het gezamenlijke plan. Tot  
die tijd gaan de bewoners het pleintje verder 
opknappen en aantrekkelijker maken voor  
de (jonge) kinderen. De gemeente zal medio 
september het hobbelveldje opknappen. De 
omwonenden gaan dan ook weer de handen  
uit de mouwen steken door o.a. tegels te 
verwijderen voor het gras en struiken, 
haagjes en bloemen te planten rond de speeltuin. Om e.e.a. te bekostigen hebben de buurtbewoners 
geld gestort op een speciale groenrekening van de belangenvereniging Weltevreden. Ook hebben we 
een mooie donatie mogen ontvangen van de Rotary De Bilt/Bilthoven! Van dit geld worden verder 
aanpassingen betaald en worden o.a. de planten, bloemen en struikjes gekocht en   onderhouden.  
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Verslag jaarvergadering 2018 
De algemene ledenvergadering op 20 november 2018 is druk bezocht en het 
gehele verslag van de vergadering is gepubliceerd op onze website  
https://www.belangenverenigingweltevreden.nl/documenten/Jaarstukken/Verslag%20ALV%2020%2
0nov%202018.pdf 

 
Terugblik paaseieren zoeken. 
  

               
 
Op 20 april hebben we  in de speeltuinen bij de Marie Curieweg en de Maeterlinckweg weer 
paaseieren gezocht! Er moest snel gezocht worden want het was een behoorlijk warme dag. De 
gevonden eitjes zijn na afloop onder alle kinderen verdeeld.  
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Nobelkwartier 
De bewonersavond op 4 maart jl. over de gebiedsontwikkeling rondom de locatie HF Witte Centrum 

(Nobelkwartier) is druk bezocht. Diezelfde avond verscheen op de website van het Algemeen 

Dagblad (regio Utrecht) een verslag hiervan. 

 
De gemeente houdt u ook via haar website op de hoogte van de ontwikkelingen. De presentatie van 
de bijeenkomst van 4 maart is terug te vinden op deze website. 
https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/ontwikkeling-woningbouw-nobelkwartier-

omgeving-hf-witte-centrum-de-bilt/ 

https://www.ad.nl/utrecht/markant-flatgebouw-wordt-gezicht-van-nieuwe-wijk-in-nobelkwartier-in-

de-bilt~a1d8ce78/ 

 

Samenvatting van de Buurt WhatsApp           
De afgelopen maanden zijn er twee navigatie systemen gestolen uit Volkswagens. Ook is er een 
inbraak geweest aan het Henri Dunantplein via een raam op de eerste verdieping. Vorige maand zijn 
beide nummerplaten gestolen van een auto geparkeerd achter de garages van de Alfred Nobellaan. 
 

 
Jantje Beton collecte 
Van 25 februari t/m 9 maart is er in onze buurt weer gecollecteerd voor Jantje Beton. De helft van de 
opbrengst van de collecte mag gebruikt worden voor een eigen project. In dit geval komt het in de 
spaarpot voor een speelhuisje in de Marie Curiespeeltuin.  
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Operatie steenbreek 

                  
De gemeente is met Operatie Steenbreek begonnen in de kern De Bilt. De vereniging Groei & Bloei 
helpt in samenwerking met IVN bewoners om de tuinen maar ook de gemeentelijke grond groener te 
maken. Daarnaast helpt meer groen en minder stenen de wateroverlast bij veel stortbuien te 
verminderen en bij hitte brengt het de temperatuur naar beneden. Groei en bloei heeft daarbij veel 
oog voor aantrekkelijke en onderhoudsarme tuinen die ook nog eens goed zijn voor de biodiversiteit. 
In onze wijk zijn veel tuinen qua afmeting vergelijkbaar, hetgeen de advisering en uitvoerbaarheid 
vergroot. Daarom zijn we in onze wijk begonnen met dit project  en inmiddels zijn er 8 tuinen die 
meedoen. Het waterschap en de gemeente verstrekken subsidie wanneer er minimaal 2 m2 wordt 
verwijderd. Ook is er kans op 50% subsidie op een regenton of infiltratiekrat wanneer een regenpijp 
wordt afgekoppeld van het riool. Aanmelden kan via info@bilt.groei.nl 
 
https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/operatie-steenbreek/ 
 

 
Contributie 2019 
De contributie voor 2019 is de afgelopen weken opgehaald en voor 98% ontvangen. 
We streven ernaar om de contributie voor 2020 zoveel mogelijk digitaal te innen. Voor onze leden 
zonder e-mail komen we langs de deur. 
 

 
Schoonmaak, maai en veegochtend Maeterlinckspeeltuin 13 juli 
A.s. zaterdag om 10 uur gaan we  de speeltuin weer een beetje netjes maken. Alle hulp is welkom! 
Even alles aanvegen, aanharken en eventueel het hoge gras rond de speeltoestellen maaien. 
Waarschijnlijk komt de BIGA voor de 13e juli nog langs, dat scheelt dan weer een karweitje! We 
streven ernaar binnen een uurtje weer klaar te zijn! 
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Voorstellen nieuwe bestuursleden  

 
Renee Langevoort, aankomend penningmeester sinds november 
2018. Renee woont sinds 2014 met zijn vrouw en hun twee katjes aan 
de Marie Curieweg. Naast zijn werk bij de SNS bank is hij 
penningmeester bij de darts bond midden Nederland. Sinds zijn 
studententijd doet hij graag vrijwilligerswerk en meestal verzorgt hij 
de financiën. Zijn grootste hobby is het verzorgen van een 
uitgebreide barbecue voor vrienden en kennissen. Hij wil zich vooral 
focussen op waar zijn voorganger is geëindigd, een sluitende 
boekhouding. En waar nodig ondersteuning bieden aan de rest van 
het bestuur. Adres Marie Curieweg 40. 
 

 
Ook Vincent Heesen is sinds november 2018 duo- bestuurslid met zijn vrouw Sharon. 
Vincent woont sinds 2007 met veel plezier in onze wijk. Door Sharon is hij betrokken geraakt 
bij de vereniging. Met zijn bouwkundige achtergrond en ervaringen zet hij zich graag in voor 
de vereniging. Adres: Maurice Maeterlinckweg 18. 
 

Oproep  
Bent u ZZP’er en wilt zichzelf voorstellen aan de wijk? Schrijf een kort stukje (ongeveer 150 woorden) 

voorzien van logo of foto naar secretariaat.weltevreden@gmail.com en wij geven het een plekje in 

een volgende INFO. 

 

 

Agenda 

Schoonmaak, maai en veeg ochtend Maeterlinck speeltuin  zaterdag 13 juli 2019 

Jubileumfeest 7 september 2019 

Wijk kerstfeest 23 december 2019 

 

 

Reageren op een nieuwsbericht? Geef uw reactie op Facebook of het forum op de website. 

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen ? Stuur een email naar: 

secretariaat.weltevreden@gmail.com  
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