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In deze INFO:

❖ Feestelijk omzien naar elkaar
❖ Zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen
❖ Nieuwe website
❖ Nieuw bestuur en vacature Voorzitter
❖ Toekomstdialoog Gemeente

Op 19 maart was de Wijkschoonmaakdag,
georganiseerd door de Groencommissie

Feestelijk omzien naar elkaar
Nu het weer ons weer naar buiten lokt, komen we elkaar weer steeds
vaker tegen. Deze ontmoetingen willen we graag samen vieren op 25
juni a.s. om de zomer (-vakantie) alvast in te luiden.

De vereniging organiseert daarom een wijkfeest. De precieze invulling is nu nog in
voorbereiding. Hierbij alvast het verzoek om deze datum in de agenda te zetten:

25 juni, ‘s middags en ‘s avonds

Als je mee wil helpen om dit feest te organiseren mail ons dan! Binnenkort volgt meer
INFO hierover.

Een tweede wijkfeest, georganiseerd door de feestcommissie van de Marie Curieweg, zal
plaatsvinden op 27 augustus a.s.

mailto:secretariaat.weltevreden@gmail.com?subject=Organiseren Wijkfeest


Zonnepanelen en andere
duurzaamheidsmaatregelen
In februari stuurden we een brief met mogelijkheden om zonnepanelen
aan te schaffen. Verschillende buurtgenoten zijn hiermee aan de slag

gegaan. Heel mooi! Vergeet niet om ons ook een mail te sturen aan als je daadwerkelijk
panelen gaat aanschaffen. Zou houden wij het overzicht over hoeveel buurtgenoten van
de actie gebruik maken.

Als belangenvereniging kijken we nu naar hoe we bewoners ook kunnen ondersteunen
bij andere duurzaamheids- en besparingsmaatregelen, zoals woningisolatie of een
warmtepomp. Wil je hier over meedenken of zelf een initiatief starten? Stuur ons dan
een mail

Doel hierbij is het verenigen van de krachten en bundelen van belangen, zodat
bijvoorbeeld de kwaliteit en prijs van een aanschaf wordt geoptimaliseerd.

Nieuwe Website
De vereniging heeft een nieuwe website, gestoken in een modern jasje.
Onze wijkbewoner Hein Broeders heeft hier veel tijd aan besteed en doet
nu het beheer. Wij danken Bernard Elzakker voor het opzetten en

jarenlange beheer van de vorige website, waarvan de content als basis heeft gediend
voor de nieuwe website.

Nieuw Bestuur en Vacature Voorzitter
Op 22 februari jl. organiseerden wij de ALV. Het verslag kunt u binnenkort
vinden bij de jaarstukken.
Het bestuur dat voor een jaar is gekozen bestaat uit Alfred Folkeringa
(voorzitter), Anne-Marije van Riet en Udo Bonjernoor (penningmeester),

Bart Bouwers (secretaris), Joke Slaman (lid) en Chris de Bruin (lid).

Alfred heeft aangegeven na dit jaar zijn voorzitterschap neer te leggen. We zijn daarom
op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wil je richting geven aan onze vereniging, dan horen
we graag van je! Ben je of ken je iemand die dit zou willen, dan horen wij ook graag van
je!

Toekomstdialoog Gemeente
Op woensdagavond 11 mei, vanaf 19.00 uur, vindt in het H.F. Witte
Centrum in De Bilt de Toekomstdialoog plaats. Tijdens deze
bijeenkomst gaat de Gemeente aan verschillende thematafels in

gesprek over de toekomst van de gemeente (wonen, economie, buitengebied, energie en
mobiliteit.). In de Dorpenhoek presenteren verschillende kernen bovendien de
uitkomsten van de Dorpendialoog tot nu toe. Aan het einde van de avond kunt u, alles
overwegende, uw voorkeur voor één van de vergezichten aangeven bij de
Vergezichtentafel. Opgeven voor deelname kan via www.debilt.nl/toekomstdialoog
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Agenda
Za 25 juni Wijkfeest door Belangenvereniging
Za 27 augustus   Wijkfeest door feestcommissie Marie Curieweg
Do 11 november Sint Maarten
Za 17 december Kerstfeest op het Plein
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