Secretariaat: Albert Einsteinweg 52

INFO weltevreden maart 2020
KOM NAAR DE HIGH TEA !
Op ons jubileumfeest was de High Tea een groot succes en hier wilden we opvolging aan
geven. Misschien hebben jullie de flyer al gevonden op de deurmat maar op 14 maart a.s.
wordt er weer een High Tea georganiseerd. Dit keer in het HF Witte Centrum
(Oostbroeckzaal) . De inloop is vanaf 14 uur en we starten om 14.30 uur tot ongeveer 17 uur.
Een mens wordt gelukkig van goede sociale contacten. Leuk contact met de buren en de
mensen in onze wijk maakt dat het prettig is om hier te wonen. Het is een belangrijk
onderdeel van ons goed voelen. Een sociaal netwerk hebben is belangrijk. Leer je buren
beter kennen, weet wie er in je straat woont en hoe het met je buren gaat. De
Belangenvereniging Weltevreden zet zich in om de sociale contacten in onze wijk te
versterken en te verbeteren.
De middag is voor iedere bewoner vanaf 30 jaar tot 100 jaar of ouder. Neem je buurman of
buurvrouw mee!
Opgeven kan nog tot 5 maart 2020 via E- mail: secretariaat.weltevreden@gmail.com ( naam,
adres, met hoeveel personen) of bij Alfred Folkeringa (Marie Curieweg 20), Joke Slaman
(Robert Kochweg 5) en Annemieke Peetoom (Otto Hahnweg 15).

Baktalenten gezocht
Wie kan en wil hartige of zoete hapjes maken voor de High Tea op 14 maart? Opgeven kan
tot 5 maart 2020 via E- mail: secretariaat.weltevreden@gmail.com ( naam, adres, met
hoeveel personen) of bij Alfred Folkeringa (Marie Curieweg 20), Joke Slaman (Robert
Kochweg 5) en Annemieke Peetoom (Otto Hahnweg 15).

Terugblik Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is op 26 november 2019 gehouden in het HF Witte Centrum.
Er waren 26 leden en 5 bestuursleden aanwezig. Voor de geïnteresseerden zijn de notulen
na te lezen op onze website.

Samenvatting Buurt VeiligheidsApp Wtv
De afgelopen periode zijn er geen bijzonder spoedeisende
gevallen gemeld via de app. Wel zijn in februari in onze wijk van verschillende Volvo’s de
spiegels gestolen en zijn er auto inbraken geweest in de Groen van Prinstererweg.
Ook was er een benzinedief actief in de nacht van 24 op 25 februari op de parkeerplaats
Albert Einsteinweg, Lester Pearsonweg, Alfred Nobellaan. Er is een gat geboord in een
benzinetank.

Social app Weltevreden
In januari zijn we gestart met een
sociale app groep en dit is best een
succes met inmiddels 80 leden.
We hopen dat de komst van deze
app groep ervoor zorgt dat de
Buurt Veiligheidsapp (voor
spoedeisende 112 situaties) wordt
ontlast. Wil je ook deelnemen aan
de groep? Stuur een berichtje naar
Kim (06- 57583950) of Joke (0633729293)

Vogelspotters gesignaleerd
Op 7 februari stond de Alfred Nobellaan weer vol met vogelspotters. Net als vorig jaar waren
er weer Pestvogels te zien.

Paaseieren zoeken op zaterdag 11 april
Zaterdagmiddag gaan we weer paaseitjes verstoppen in de drie speeltuinen van onze wijk.
Om 16 uur gaan we van start! Voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd. De gevonden
eitjes worden na afloop verdeeld onder alle kinderen. Vergeet je niet een mandje mee te
nemen?

Ophalen contributie 2020 nieuwe stijl
De laatste jaren is het ophalen van de contributie steeds lastiger geworden. We hebben er
altijd voor gekozen om dit persoonlijk van deur tot deur te doen maar steeds minder
bewoners zijn thuis of bewoners hebben geen contant geld in huis.
We zijn hierbij altijd geholpen door onze trouwe wijkambassadeurs (voorheen blokhoofden)
die in hun eigen straatje de contributie ophalen maar niet iedere straat heeft iemand die dit
graag wil doen.
We willen het innen graag makkelijker gaan maken en de eenvoudigste manier om dit te
doen is via een jaarlijkse mail met een betaallink. De contributie kan dan eenvoudig betaald
worden onder vermelding van straatnaam en huisnummer.
Bij de bewoners die geen e-mailadres hebben halen we het nog steeds jaarlijks in april
persoonlijk op en we hopen weer op de medewerking van de wijkambassadeurs te kunnen
rekenen!
Mocht je bezwaar hebben tegen het betalen met een betaallink? Je kunt de contributie ook
contant voldoen. Zou je dan zo vriendelijk willen zijn om dit aan te geven bij je
wijkambassadeur of je kunt een brief sturen aan onze penningmeester Renee Langevoort.
( Marie Curieweg 40, 3721CH )
De contributie is al jarenlang € 12 per jaar. Leden met een lamp in de brandgang gaan
jaarlijks € 7 betalen. De korting wordt iets minder door het gebruik van goedkopere
ledlampen.

Nieuwe bestuursleden.
Na het vertrek van Dick Vierhout uit ons bestuur hebben we op de Algemene
Ledenvergadering gelukkig weer enthousiaste vrijwilligers gevonden. Udo Bonjernoor,
Anne-Marije van Riet en Joke Slaman maken sinds kort deel uit van ons bestuur.
Anne-Marije:

Udo Bonjernoor: Geboren in 1968 in de Bilt, op school gezeten op de prinses Wilhelmina
School en later naar Collega Blaucapel. Rond mijn 14de van het Dr. Letteplein verhuist naar

Beverwijk en na omzwervingen via Heemstede, Almere en Muntendam (Oost-Groningen) nu
weer terug in de Bilt, maar nu aan de Lester Pearson weg.
Werkzaam in de ICT bij Borgh in Almere. Vind het in mijn vrije tijd heerlijk om de
klussen/fotograferen of samen met Anne-Marije in de keuken te staan. Daarnaast
penningmeester bij stichting KAR (een stichting die zich inzet voor cultuur educatie voor
kinderen).
En nu dan zin om samen met Anne-Marije in een duo functie het team te komen versterken.

Ik ben Joke Slaman en woon inmiddels alweer ruim twaalf jaar op de Robert Kochweg met
inmiddels nog één kind thuis en één studerend in Utrecht. In het dagelijks leven werk ik
adviseur functieonderzoek bij de Saltro in Utrecht. Ik vind deze wijk betrokken, leuk en
gezellig. Door de jaren heen heb ik gezien hoe actief de buurt vereniging is en ik vind het fijn
om daar aan bij te dragen.

Een tegen eenzaamheid.
Als Belangenvereniging willen we iets doen aan eenzaamheid in de wijk. Vandaar ons
initiatief om een High Tea te organiseren. Anne-Marije van Riet wil een ander initiatief graag
met ons delen en hoopt dat het anderen kan inspireren.
“Mam, kinderen kun je toch adopteren?! En oma’s ook?”
En zo kwam het dat onze buurvrouw van twee deuren verder na het overlijden van haar man
bijna zeven jaar geleden adoptie-oma werd van Tijn (toen 9 jaar) en Jochem (toen 7 jaar).
Het was even wennen. Want als je zelf geen oma bent, wat doe je dan als adoptie-oma?
Aanvankelijk voelde Tet zich soms bezwaard als ze werd uitgenodigd om mee te eten. Om
die drempel weg te halen maakten de jongens een mee-eet-strippenkaart. En die moest
natuurlijk wel vol voordat deze zou verlopen.
Wat begon met handtekeningen van de jongens op een strippenkaart is inmiddels een vaste
traditie geworden op de dinsdagavond. En waar we eerst vooral gerechten klaar maakten die

je in je eentje niet zo snel op tafel zet is het nu eten wat de pot schaft. Gelukkig is Tet een
gemakkelijke eter en heeft ze menig culinair experiment enthousiast doorstaan.
Naast de gezelligheid van het met elkaar eten en het bespreken van de dingen van alledag
komen er ook bijzondere onderwerpen op tafel: over duurzaamheid, de politiek, de tweede
wereldoorlog (Tet had oude voedselbonnenboekjes mee), het vroegere schoolsysteem (Tets
man was leraar op een middelbare school), sociale media (de jongens hebben Tet aan het
appen gekregen), ……
En Tet is er niet alleen op dinsdagavond. Drie jaar geleden is een nieuwe traditie ontstaan.
Dan schuiven oma, stiefoma en adoptie-oma aan voor het kerstdiner. Iets waar we allemaal
elk jaar weer naar uitkijken.
Als het nodig is worden er klusjes en boodschappen gedaan of dingen geregeld die Tet niet
meer zelf kan. Ja, daarover kan ze zich nog bezwaard voelen. En nee, voor ons is het geen
moeten. Al is het soms even puzzelen om de handenspandiensten in het weekschema
geweven te krijgen. Confronterend is het ook. Toen Tet net uit het revalidatiecentrum kwam
afgelopen herfst realiseerden wij ons dat we, dat wat we voor Tet deden, minder gemakkelijk
voor onze eigen moeders kunnen doen als dat nodig is. Even aanwippen twee deuren verder
kan altijd wel ergens tussen de bedrijven door. Als je daarvoor eerst een tijd in de auto moet
zitten, wordt dat toch een ander verhaal.
De afgelopen jaren is het buurschap uitgegroeid tot een bijzondere vriendschap die
ons allemaal in meerdere opzichten heel dierbaar is geworden.

Wie wil er buurtambassadeur worden?
De afgelopen jaren zijn er in onze buurt veel bewoners vertrokken en ook nieuwe komen
wonen. De belangenvereniging heeft al sinds haar bestaan in iedere straat een zogenaamde
ambassadeur wonen. Iemand die, in het verleden, niet alleen de contributie ophaalt in zijn
of haar straat, maar die ook een beetje weet wat er leeft in de buurt. Hij/Zij kent de
bewoners van gezicht, weet wanneer er een baby is geboren, signaleert eenzaamheid of een
ziekenhuisopname en heeft ook een idee van ergernissen over zwerfvuil, geluidsoverlast etc.
Wil jij één keer per jaar de contributie ophalen bij een of twee adressen en weet je ons
namens je straat te vinden als er iets speelt waar me misschien mee kunnen helpen? We
zoeken vrijwilligers voor : H. Dunantplein, Albert Einsteinweg 1 –40 , Alfred Nobellaan 1-40.
Aanmelden kan bij via secretariaat.weltevreden@gmail.com

Even voorstellen .. bedrijven in de wijk
Ben je ZZP’er en wil je jezelf 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
Zaterdag 14 maart High Tea 14,30 uur HF Witte Centrum
Zaterdag 11 april Paaseieren zoeken 16 uur in de speeltuinen
April innen contributie 2020

Reageren op een nieuwsbericht? Geef uw reactie op Facebook of het forum op
www.belangenverenigingweltevreden.nl
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen ? Stuur een email naar:
secretariaat.weltevreden@gmail.com
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