INFOMail maart 2017
secretaris: Désirée van Kesteren
Albert Einsteinweg 52
Tel. 06 - 26 941 660
www.belangenverenigingweltevreden.nl
E-mail: secretariaat.weltevreden@gmail.com

Beste mensen,
Even een korte reminder mocht het aan de aandacht zijn ontsnapt: het is weer voorjaar. Voor veel
mensen is dat een start om aandacht te besteden aan de tuin. Morgen is het zaterdag 25 maart: de
landelijke compostdag.
De gemeente De Bilt helpt een handje mee door een zak compost van 40 liter gratis ter beschikking
te stellen. Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar wat de groei van bloemen en planten op
een milieuvriendelijke wijze stimuleert. Helpt mee de waterhuishouding te reguleren en draagt bij
aan een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost een aanrader voor alle
tuin- en potplanten.
Op vertoon van de milieupas kan iedereen tussen 9.00 uur en 12.00
uur dus gratis 1 zak van 40 liter compost ophalen op de
gemeentewerf, Weltevreden 22 in De Bilt.
Misschien dat u uw buurman of buurvrouw die een probleem heeft
met vervoer of hulp nodig heeft met het gewicht van zo’n zak ook
een plezier kunt doen. Door bijvoorbeeld samen naar de
Gemeentewerf te gaan.
Zoals bij veel van dit soort acties is er wel het voorbehoud OP=OP. Weest er dus op tijd bij.

Als afsluiting van de landelijke compostdag staat nog een verrassing te
wachten, want in de nacht van zaterdag 25 maart 2017 op zondag 26 maart
2017 gaat dit jaar de zomertijd weer in.
Om 02:00 uur ’s-nachts zou je de klok een uur vooruit moet en zetten. Ik ken
overigens niemand die daarvoor midden in de nacht gaat opstaan. Maar
vergeet niet dat het aanstaande zondag weer een uurtje later is.

We hopen binnenkort onze INFO Weltevreden uit te geven. Vandaar tenslotte de vraag aan u om ons
input te geven waaraan we aandacht moeten/kunnen geven. Reacties zijn welkom.
Tijdens de jaarvergadering kwam onder andere naar voren dat er behoefte was aan aandacht voor
onze oudere medebewoners. We zouden het plezierig vinden aan ons kenbaar te maken waaraan
behoefte is.
Tenslotte wensen wij ieder een fijn weekend. De weersverwachting ziet er dit weekend in elk geval
positief uit.
Bestuur Weltevreden
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