INFO Weltevreden mei 2021
In deze INFO:
- Insecten welkome gasten in nieuw hotel & buurtmoestuin voor iedereen
- Woningen verduurzamen: iets om samen te doen!
- Wie speelt die leeft: Pub-quiz zoekt deelnemers!
- Start Buurtboekenclub
- Over de nieuwe AED, de ALV en Contributie.

Een nieuwe lente en een nieuwe INFO
Voorjaar 2021. Tijd om weer naar buiten te komen, ook voor ons met deze INFO.
Met daarin nieuwtjes over hoe we in onze wijk samen werken aan leefbaarheid en
betrokkenheid. Voor een buurt waarin we naar elkaar omkijken. Vanzelfsprekend
binnen de grenzen van de corona-beperkingen. Want laten we op elkaar blijven
letten, nu we elkaar weer meer op straat en in speeltuin kunnen ontmoeten.

Insectenhotel op de Lester Pearsonweg
In de lente van vorig jaar hebben wij met de
omwonenden van de speeltuin aan de Lester
Pearsonweg het groen rondom de speeltuin
geadopteerd en zijn we begonnen met het planten
van een diversiteit aan bloeiende planten. Het
resultaat daarvan zagen we al in de zomer: mooie
begroeiing om naar te kijken voor ons, en heel veel
bloemen voor de insecten om van te snoepen. Om
de kruipende en vliegende beestjes nog verder te
verwennen hebben we in april dit jaar met de hele
buurt de volgende stap toegevoegd: een insectenhotel van formaat.
Geïnspireerd door foto’s van het internet bouwden we van zeven houten pellets
(gevonden langs de weg op een ‘grof-vuil-dag’) en multiplex het casco. Fundering
van stoeptegels eronder en sedum-matten op het schuine dak maakten het meteen
een mooi groen bouwwerk. En voor de vulling hebben meerdere omwonenden
allerlei materiaal (zoals stukken boomstam, houten blokken, dakpannen, stenen

bloempotjes, bamboe en stro) meegenomen om op een zonnige zaterdag met z’n
allen het hotel in te richten.
Het was een aardig en vooral gezellig karwei om de constructie in elkaar te zetten,
gaatjes te boren in de houten stammen en blokken, bamboe op maat te zagen en
potjes met stro te vullen. Na een ochtend hard werken was iedereen die had
meegeholpen reuze tevreden over het resultaat, en kan iedereen in de buurt nu
genieten van ons eigen insectenhotel. Zodra het warmer weer wordt hopen we dat
de gasten in grote getalen aan zullen komen vliegen en kruipen.
Als je zelf een insectenhotel samen met de buurt wil bouwen, stuur dan even een
e-mail.
Namens een groen Lezzzter Pearzzzon-plein, Erna, Floor en Sigrid.

Buurtmoestuin ingezaaid
In de lente van vorig jaar werd in de speeltuin aan
de Marie Curieweg gestart met een kleine
moestuin. Deze moestuin werd gevormd door twee
kweekbakken die werden gedoneerd nadat ze
ruimte moesten maken voor een eettafel. Het
oorspronkelijke moestuintje vond zijn plek in een
klein hoekje in de buurt van de zandbak en werd
destijds ingezaaid met de kinderen die toevallig in
de speeltuin speelden. Gezien het grote plezier van
de kinderen en het enthousiasme waarmee de
groenten later in het jaar werden geoogst werd al snel besloten het in het volgende
seizoen grootser aan te pakken.
Dit seizoen is dat grootse plan in uitvoering gebracht. Waar eerder 2,5 m2 moestuin
bestond is met behulp van de gemeente een vlak van +/- 30 m2 afgegraven en
voorzien van nieuwe aarde. Dit vlak is geëgaliseerd, omheind en voorzien van
looppaden. De nieuwe moestuin is op zondag 16 mei in gebruik genomen. Daarbij
kregen kinderen uit de buurt de kans om een eigen stukje moestuin in te zaaien,
met aanwezige zaadjes of hun eigen gekweekte moestuintjes van Albert Heijn. De
overige ruimte wordt ingezaaid met verschillende groenten.
De kinderen zullen zelf hun stukje moestuin onderhouden, de overige planten
worden algemeen eigendom van de buurtbewoners. Ieder die even tijd heeft om
onkruid te wieden, te snoeien of water te geven wordt in de oogsttijd vanzelf
beloond met heerlijke groenten.
De moestuin is dus echt voor de buurt, door de buurt. Zodra de groenten rijp zijn
mogen ze door iedereen geplukt worden!
Thijs de Jong, Alfred Nobellaan 32.

Oproep werkgroep verduurzaming woningen
Het verduurzamen van woningen is een populair maatschappelijk onderwerp. Zie
ook het onderwerp over zonnepanelen elders in deze nieuwsbrief. Ook in onze wijk
zijn er bewoners die hier mee bezig zijn, over nadenken of al ruime ervaring mee
hebben. Dat bleek onder meer tijdens de ALV.
We willen daarom een werkgroep voor en door leden initiëren waarin ze kennis
kunnen uitwisselen en initiatieven kunnen starten (denk aan gezamenlijke inkoop
etc.). Wil je helpen deze werkgroep op te starten, stuur dan een e-mail.

Samen zonnepanelen kopen
Bij de laatste buurtbijeenkomst werd het idee geopperd om met een groep
bewoners gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen voor op het dak. Zon op je dak
is een prima plan, want het is goed voor het klimaat, goed voor je portemonnee, en
hoe meer zon-op-dak, hoe minder windmolens en zonnevelden we nodig hebben in
onze gemeente. Samen inkopen is nog slimmer, want samen is goedkoper dan
alleen, en niet iedereen hoeft afzonderlijk op zoek naar een installateur.
De Biltse Energiecoöperatie BENG! organiseert binnenkort twee keer een
informatieavond over zonnepanelen op je dak. Onafhankelijke informatie van
inwoners uit onze eigen gemeente. Ben je daarna enthousiast (of was je dat al), en
wil je met buurtbewoners gezamenlijk zonnepanelen inkopen? Stuur Rolf dan een
mailtje, dan koppelt hij jullie aan elkaar. (rolfschipper@gmail.com)

Wie speelt die leeft: Pub-quiz zoekt deelnemers!
Op 4 september a.s. willen we een wijkdag organiseren. In welke vorm weten we
nog niet. We willen in elk geval een pub-quiz doen. Hoe en wat hoor je later maar
voorbereiden kan alvast. En we denken na over meer activiteiten, zoals schilderen
voor groot en klein, muziek maken en zo voort. Ideeën en helpende handen zijn
van harte welkom.

Buurtboekenclub
Lees je graag een boek? Lijkt het je leuk om daar eens met buurtgenoten over na
te praten? Mijn idee is om met een aantal mensen uit de buurt een paar keer per
jaar een boek te kiezen, thuis te lezen, en gezamenlijk met een drankje na te
bespreken. Mij lijkt het leuk om verschillende genres te lezen (en te ontdekken) in
de categorie fictie. Maarrrr, dat is natuurlijk aan de deelnemers. Het is leuk om zo'n
boekenclub vorm te geven met de mensen die eraan meedoen. Vind je het leuk om
mee te denken over het opzetten van een buurtboekenclub? Stuur dan een mailtje
naar Rolf (rolfschipper@gmail.com) of loop even langs bij Marie Curieweg 16.

Nieuwe AED
In de vorige INFO berichtten we je over een nieuwe AED. Deze is inmiddels
geïnstalleerd op Marie Curieweg 20. We hebben in ons wijkdeel nu drie AED's. De
andere twee hangen bij de “kubusflat” in de hoek van de Francois Mauriacweg en
bij het HF Witte Centrum.
Er was onvoldoende animo voor een gezamenlijke gebruikerstraining. Het Rode
Kruis biedt AED cursussen aan. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze (deels).
Als je burgerhulpverlener wil worden, kun je terecht bij Hartslag De Bilt.

Contributie
Binnenkort zullen we de contributie 2021 gaan innen. Je ontvangt hiervoor een
verzoek per e-mail. Nieuw is dan de mogelijkheid tot een jaarlijkse incasso. Voor
jou en voor ons wel zo gemakkelijk. Bij leden zonder digitale mogelijkheden komen
we aan de deur.

Uit de Algemene Ledenvergadering
Op 6 april was de uitgestelde ALV 2020. Deze keer digitaal, met ruim 20 leden.
Naast de jaarvergadering hebben we ook gesproken over Nobelkwartier en leuke
activiteiten voor de buurt.
Aangaande Nobelkwartier zal een bestuurslid zitting nemen in de klankbordgroep
die door de gemeente zal worden gestart. Zo kunnen we je belang
vertegenwoordigen en je goed informeren.
Tijdens een activiteitenbrainstorm kwamen de volgende ideeën naar voren,
waarvan we er een aantal zullen uitwerken: Kerst op het Plein, High Tea, BBQ of
bijeenkomst in de 3 buurtjes, Pubquiz, Workshop tekenen en schilderen voor
kinderen, Buurtborrel, Boekenclub.
De notulen, het financiële verslag en het nieuw gekozen bestuur kun je vinden op
de website.
Nieuwe bestuursleden zijn nog steeds welkom, evenals een penningmeester. Bij
voorkeur uit de huizenblokken Maurice Maeterlinckweg of Lester Pearsonweg. De
ALV 2021 zal worden gehouden op dinsdag 17 november.

Agenda
Za 4 september 2021
Di 17 november 2021
Za 18 december 2021

Wijkdag met o.a. Pub-quiz
Algemene Ledenvergadering
Kerstfeest op het Plein
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