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Nieuwsbrief

Wijkschoonmaakdag
Op zaterdag 10 mei a.s. om 10.00 uur gaat onze wijkschoonmaakdag van start , waarvoor u allemaal van
harte bent uitgenodigd.
Wij verzamelen dan bij de drie speelplaatsen (M. Maeterlinckweg, F. Mauriacweg en de M. Curieweg) en
verzoeken u zelfgezette koffie, thee en/of limonade mee te nemen. De vereniging zorgt voor koekjes bij de
koffie en snoepjes voor de kinderen. Ook voor vuilniszakken wordt gezorgd.
Als u de eigen harken, schoffels, bezems en snoeimessen mee wilt nemen, dan kunnen wij het zwerfvuil in
onze wijk opruimen en aanvullend snoeiwerk doen, ter vergroting van de veiligheid in de wijk. Einde van de
schoonmaakactie om 12h00.
De gevulde vuilniszakken worden na het weekend opgehaald door de gemeente. Het groenafval wordt
verzameld op één aangewezen plek en ook door de gemeente afgevoerd.
Wij hopen op een goede opkomst en een gezellige buurtactiviteit. Dank alvast voor jullie komst!
Wijkschilder
Ons bestuur is er uit! Van de vier voorstellen, die van belangstellende schildersbedrijven zijn ontvangen
heeft er één de voorkeur gekregen op basis van zeven criteria op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en
kosten.
Zodra de raamovereenkomst door beide partijen is ondertekend maken wij alle bijzonderheden bekend op
onze website.Hier vindt u dan ook de naam en de contactgegevens van onze nieuwe wijkschilder. Wij verwachten dit in de loop van de volgende week te kunnen doen.
Alle leden kunnen dan gebruikmaken van de wijkschilder, volgens de voorwaarden in de overeenkomst met
de vereniging (één vast tarief, ongeacht het type woning). Deze wijkschilder krijgt, als voorkeursleverancier
van onze vereniging, een vermelding op onze website en advertentieruimte in onze INFO’s.
Jubileumfeest 40 jaar Weltevreden
De voorbereidingen van ons jubileumfeest zijn in volle gang. De jubileumcommissie verzoekt u om zaterdag
6 september a.s. in uw agenda te reserveren. Om 16.00 uur starten wij met het feestprogramma voor onze
kinderen en rond 18.00 uur verwachten wij de officiële opening van onze feestavond met een borrel, barbecue en frites. Op het plantsoen bij de Marie Curieweg wordt een ruime tent opgezet en er is een podium
waar u van live muziek van meerdere bands kunt genieten.
Voor de barbecue en het drinken wordt aan onze leden een bescheiden bijdrage gevraagd. Deelname van
de kinderen is gratis, Wij hopen op een grote opkomst, zoals bij het lustrum van vijf jaar geleden en heten u
alvast hartelijk welkom! Uitnodiging: z.o.z.
Uit het bestuur
In april was er een bijeenkomst van ons bestuur.
 In het Utrechtse Hoograven informeren bewoners elkaar via de smartphone bij onraad door middel
van Whatsap-groepen. Maximaal 50 personen met een smartphone passen in één Whatsap-groep.
Het bestuur gaat de behoefte aan een dergelijk system in onze wijk peilen en wil een proefopzet
doen met een groep bewoners aan de Marie Curieweg. Informatie volgt in de volgende INFO.
 Enkele bewoners vinden de glijbaan aan de M. Maeterlinckweg gevaarlijk voor jonge kinderen. Het
bestuur is in overleg met de belanghebbenden en informeert naar mogelijke oplossingen, zoals het
ruilen van speeltoestellen met andere speelplaatsen.
 Het financiëel verslag van de Vereniging over het afgelopen jaar is positief, waardoor het bestuur
besluit om de contributie ook voor het komende jaar (2015) niet te verhogen en te handhaven op
€ 12,00 per huishouden. Het jaarverslag 2013-2014 van de penningmeester wordt door het bestuur
goedgekeurd en zal dit aan de Algemene Ledenvergadering in oktober ter vaststelling voorleggen.
 Door een gebrek aan belangstelling is besloten om de levering van verf via onze vereniging met
onmiddellijke ingang te staken. Het bestuur dankt Erik de Groot voor het jarenlange verfbeheer.
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JUBILEUMFEEST
Dit jaar bestaat onze belangenvereniging 40 jaar.
Om dit te vieren organiseren wij een spetterend jubileumfeest!
Wij nodigen u als lid van harte uit om deel te nemen aan alle festiviteiten overdag
en ‘s avonds.

Wanneer:

zaterdag 6 september 2014, vanaf 16.00 uur

Feestterrein:

plantsoen - speeltuin aan de Marie Curieweg

Onze jubileumcommissie is volop bezig met de organisatie. Eén van de leden komt
nog bij u persoonlijk langs om te vragen of u op ons jubileumfeest komt en met hoeveel volwassenen en kinderen.
Op het programma staan in ieder geval de poppenkastvoorstelling, het kinderfeest,
de barbecue, optredens van meerdere (buurt)bands en een springkussen.
De kosten voor deelname aan de barbecue (inclusief overige consumpties):
 Leden onder de 15 jaar: gratis
 Leden vanaf 15 jaar: € 5,=
 Niet-leden uit de wijk: € 17,50

Tot 6 september!

De jubileumcommissie
e-mail: secretariaatweltevreden@gmail.com
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