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Werkgroep Nobelkwartier gaat van start
Zoals je weet is de gemeente enkele jaren geleden gestart met het plan om het gebied
rondom het H.F. Witte Centrum te herontwikkelen: het Nobelkwartier. Op 14 december jl.
zijn wij bijgepraat over de laatste ontwikkelingen hieromtrent.
Na de zomer van 2022 start de gemeente met het ontwerpen van de openbare ruimte en
dat wil ze doen samen met een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van
omwonenden. Vanuit het bestuur zal Chris (de Bruin) hierbij aansluiten, zodat wij u op
de hoogte kunnen houden.

Ook na de zomer een wijkfeest
Nog nagenietend van het heerlijke juni-feest in de Lester-Pearsonspeeltuin (zie
onderstaande foto’s) kijken we alweer uit naar het volgende wijkfeest: op 27 augustus,
het wijkfeest georganiseerd door de feestcommissie Marie Curieweg.
N.b.: veel dank aan alle organisatoren en helpers!

Rappel: vacature Voorzitter
Alfred Folkeringa zal na dit jaar zijn voorzitterschap neerleggen. We zijn daarom op zoek
naar een nieuwe voorzitter. Wil je richting geven aan onze vereniging of denk je dat
iemand dat goed zou kunnen, dan horen we graag van je!

Vooraankondiging Bewonersavond Verduurzaming
De Belangenvereniging Weltevreden ondersteunt het initiatief om onze woningen te
verduurzamen. Een initiatief van bewoners voor bewoners!
Het afgelopen jaar heeft een werkgroep advies uitgebracht over zonnepanelen. De
initiatiefnemer, deskundige Rolf Schipper, wil in het vervolg hierop graag met
belangstellenden verder praten over volgende initiatieven op verduurzaming van onze
woningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spouwmuur- en vloerisolatie, warmtepompen
etc.
In het najaar organiseert de belangenvereniging een bijeenkomst in het HF Witte
centrum om gezamenlijk te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een volgende
actie. Heb je al goede ideeën deel deze dan met het secretariaat t.a.v. Rolf Schipper.
Zodra een datum bekend is laten we u dat direct weten!

De sedum ligt op de daken! Ook bij jou?
Afgelopen juni heeft een tiental bewoners na een oproep in de social app gezamenlijk
hun schuren en garages voorzien van een sedum dakbedekking (zogenaamd 'groen
dak'). Zo kunnen de insecten in onze wijk meer voedsel vinden en wordt bij zware buien
het riool ontzien bij het afwateren. Daarnaast zorgen de groene daken voor een koelere
omgeving op warme dagen en een mooi groen uitzicht.
De gekozen leverancier bood kant en klare compacte lichtgewicht matten aan die
makkelijk zelf in een middag te plaatsen waren. De enige voorwaarde is dat de schuur of
garage voorzien is van een goede kwaliteit dakbedekking van bitumen of EPDM en stevig
genoeg is om het gewicht van een volwassene te dragen.

Door dit project met minimaal acht bewoners uit te voeren konden zij in aanmerking
komen voor een subsidie van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij
hebben 30 procent van de aankoopwaarde vergoed. Omgerekend konden we daarmee
een gemiddeld schuurdak van 8 m2 voor ongeveer 300 euro van een groene
dakbedekking voorzien.
Er zijn vast buurtbewoners te vinden om met minimaal acht adressen nogmaals de
subsidie te kunnen benutten voor een nieuwe aanvraag! Neem gerust contact op met de
initiatiefnemers (zie onder) en doe een oproep in de Social App.
Cees van Wengerden, Albert Einsteinweg 38, 06-51757610
Elmer Hiemstra, Alfred Nobellaan 26, 06-50512001

Bij de Tijd is vernieuwd
De redactie van deze INFO ontving onderstaande bericht:
Hallo buurtgenoten,
Wij zijn ontmoetingscentrum Bij de Tijd en sinds 1 maart gehuisvest in het oude
restaurant Bij de Tijd op de Kamerlingh Onnesweg 14. Enkele buurtgenoten hebben wij
al mogen begroeten maar voor wie ons nog niet kent vinden wij het leuk om ons middels
de nieuwsbrief voortestellen.
Het ontmoetingscentrum is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen en te maken
hebben met een vorm van dementie of andere beperking. Wij bieden onze deelnemers
een gevarieerd programma dat bestaat uit een breed aanbod van groeps- en individuele
activiteiten. Muziek- en bewegingsactiviteiten hebben daarin een belangrijke plek.
Misschien dat u ons wel eens in de tuin heeft gezien tijdens een Tai Chi les of een potje
jeu de boules.
Op vrijdagmiddag hebben wij een “open inloop spelletjes middag”. Op deze middag bent
u vanaf 14.30 uur van harte welkom.
Het team van het ontmoetingscentrum bestaat uit vrijwilligers en 4 medewerkers. Bent u
nog op zoek naar leuk, afwisselend en gezellig vrijwilligerswerk? Loop dan gerust eens
bij ons binnen!
Wij zijn erg blij met de locatie waar we nu zitten en vinden het contact met de buurt dan
ook belangrijk want …… een goede buur is nog altijd beter dan een verre vriend!

Wij hopen u een keer te mogen ontmoeten,
Team ontmoetingscentrum Bij de Tijd,
Pia, Marissa, André en Ellen

Agenda
Za
Do
Za

27 augustus Wijkfeest door feestcommissie Marie Curieweg
11 november Sint Maarten
17 december Kerstfeest op het Plein
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