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Belangenvereniging ” WELTEVREDEN ”
Secretaris: Anne-Marije van Riet
Lester Pearsonweg, 3731 CD De Bilt

Tel. 030 - 2733388 Postbank 297559
e-mail: secretariaat.weltevreden@gmail.com

SPEELTUIN SCHOONMAAKDAG 2009
ZATERDAG 16 MEI: 10.00 – 13.00 UUR
Het is weer tijd om de handen uit de mouwen te steken. Ook dit jaar gaat het om:
 Zwerfvuil verzamelen
 Stoepen vegen
 Speeltuinen opruimen: aanvegen, kleine reparaties uitvoeren, speeltoestellen
schoonmaken
 Onkruid wieden, borders knippen, struiken snoeien, gras inzaaien
Om 10.00 uur verzamelen we bij de speeltuin aan de M. Maeterlinckweg, alwaar
het officiële startsein gegeven zal worden. Daarna kunnen alle omwonenden naar
hun eigen speeltuin om daar de klus te klaren.
We regelen per speeltuin één verzamelplek voor snoeiafval. Dit zal in de week na 16
mei door de gemeente worden weggehaald.
De schoonmaakdag gaat alleen bij overvloedige regen niet door.

Het 35-jarig jubileum: ook voor kinderen
Natuurlijk zullen er tijdens ons wijkfeest speciale activiteiten zijn voor de kinderen. Er
komt een springkussen waar ze zich naar hartelust op kunnen uitleven. Ook zullen
we allerlei spelletjes organiseren en kunnen de kinderen zich laten schminken. Het
hoogtepunt is aan het einde van de middag de poppenkastvoorstelling.
Heb jij nog ideeën? Kun je meehelpen bij de spelletjes of het schminken? We
horen het graag, dus bel even met Sanne (tel 22 11 293).

Logo-ontwerpwedstrijd
Een 35-jarig jubileum is een mooi moment voor een nieuw logo. Wij nodigen of
dagen u als lid uit om een passend logo te ontwerpen voor Belangenvereniging
Weltevreden. Het nieuwe logo zal op het jubileumfeest van 29 augustus onthuld
worden. De ontwerper ontvangt een passend geschenk.
U kunt uw foto’s (zie pagina 4), logo-ontwerp en andere kopij ‘insturen’ via de
brievenbus van de Lester Pearsonweg 6 of via e-mail:
secretariaat.weltevreden@gmail.com.
Belangenvereniging Weltevreden opgericht 02-10-1974 KvK 40478096
Uitgave Mei 2009
pag. 1

INFO Weltevreden

FLITS

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

François Mauriacweg 3
Otto Hahnweg 15
Lester Pearsonweg 6
Henry Dunantplein 7
Alfred Nobellaan 19
Marie Curieweg 28

Peter Dijs
Ricus Peetoom
Anne-Marije van Riet
Johan Boonen
Joël Scherrenberg
Dick Vierhout
U?

Mei 2009
tel: 2201993
tel: 2204177
tel: 2733388
tel: 2211141
tel: 2993159
tel: 7854824

Garagedeuren: Robot Kanteldeuren Godfried van Rhenenlaan 18 3417 AP Montfoort
Tel: 0348-475719 Fax: 0348-418225
Ook Metz Onderhoudsbedrijf heeft inmiddels ervaring met deze deuren

SchrijenMaatwerk.nl
De onderhouds- en renovatie buurman.
Alle kleinere elektra, water, hout en binnen/buiten huis onderhoudswerkzaamheden.
Uurtje Ed: ik kom ook voor die lekkende kraan, piepende deur of defecte tuinlamp.
Geen voorrijkosten.
SchrijenMaatwerk.nl
Ed Schrijen
H. Dunantplein 5
3731 CK de Bilt.

06-18665872
Onze eigen NVM-Makelaar thuis op de Alfred Nobellaan 19 in De Bilt
of bel 030 -2192680

Scherrenberg Makelaardij BV, Postbus 14079, 3508 SC Utrecht,
www.scherrenberg-makelaardij.nl
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MOLLEN in de tuin?
Tijdens de laatste bestuursvergadering kwam ter sprake dat in sommige
tuinen een mollenplaag heerst. Binnen het bestuur hebben we ons
georiënteerd op wat hieraan gedaan kan worden.
Er zijn verschillende mollenverjagers op de markt. De bekendste zijn de
verjagers met een ultrasoon geluid. De tevredenheid over de werking
ervan loopt volgens deskundigen sterk uiteen. Nu is er al enige tijd een mollenoplossing uit
België. Ze hebben een aardig en goed werkend product op de markt gezet, waar volgens
verschillende gebruikers op internet tot volle tevredenheid gebruik van wordt gemaakt.
Het werkingsprincipe is nieuw in Europa en anders dan de toestellen die alleen (ultrasone)
geluiden produceren. Het ‘Belgische’ model veroorzaakt elke 15 seconden geluid en
vibraties. Deze worden omgezet in sterke seismische golven die zich tot ver in de grond
voortplanten. De meeste ondergrondse knaagdieren zien slecht, maar zijn uiterst gevoelig
voor trillingen en geluid. Deze dieren (o.a. mollen, woelratten, woelmuizen en bruine ratten)
worden door dit apparaat stelselmatig geïrriteerd en verlaten uiteindelijk het gangenstelsel
onder de tuin.
Het kan zijn dat de mollen er al na één dag de brui aan geven, maar het kan ook één of twee
weken duren. Dat hangt af van de vasthoudendheid van de mol. Ze kunnen zich gaan
verplaatsen en dat kan even verhoogde activiteit tot gevolg hebben. Als ze zich niet ver
genoeg hebben teruggetrokken is het zaak het apparaat na 3 tot 4 dagen te verplaatsen tot 5
à 10 m van de zone waar de laatste activiteit werd vastgesteld om ze zo verder terug te
drijven. Dit verplaatsen is snel gebeurd dank zij de meegeleverde perforator-buis.
De mollenverjager bestaat uit twee onderdelen: een perforator-buis en een mollenverjager.
Het toestel in geanodiseerd aluminium, 100% roestvrij en waterdicht en bevat zeer moderne
elektronica met een energiebesparende motor, volledig afzonderlijk gemonteerd in het
apparaat. Een waterdichte dop uit gerecycleerd plastic laat openen en sluiten toe. Het
apparaat werkt op 4 DDD batterijen.
Kort samengevat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen invloed op huisdieren
Geen invloed op het bodemleven (insecten, wormen etc.)
Beschermt tot 1200 m2, afhankelijk van de grondsoort
Verjaagt de mollen tussen 1 en 14 dagen
Plaatsen of verplaatsen van het toestel in enkele minuten dank zij de meegeleverde
perforatorbuis
Indien diep genoeg geplaatst kunt u er over heen maaien
100% waterdicht
Geen storende onderdelen bovengronds
De knaagdieren worden definitief verjaagd zonder ze te kwetsen
Geen vergif of vallen in de buurt van uw kinderen en huisdieren
Werkt zowel op normale als op herlaadbare batterijen, gedurende 2 à 6 maanden

Last van mollen?
Het bestuur heeft een mollenverjager aangeschaft. Deze is tegen betaling van € 40 borg
voor 2 maanden te leen bij Ricus Peetoom. U dient zelf voor 4 batterijen van type D te
zorgen á € 10,00 per set van 4.
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Praktijk voor voet-reflexzone-therapie

Voor ontspannende en therapeutische voetmassages.
Lester Pearsonweg 22, 3731 CD De Bilt
tel. 030 2203606, mobiel 06 25591531, email: erna.top@gmail.com
Lid LVNG (Landelijke vereniging voor natuurgeneeswijzen)
Kijk voor meer informatie op www.ernatop.nl.

WOZ-waarde van uw huis
In een reactie op de e-mail over de WOZ-waarde van de Vereniging Eigen Huis
meldde een lid dat de WOZ-waarde van zijn woning met 7% was gestegen zonder
dat er verbeteringen aan de woning waren aangebracht. Dit lid opperde dat het mooi
zou zijn als er een overzicht van de WOZ-waardes beschikbaar zou zijn met globale
informatie over eventuele verbeteringen aan de woning (keuken/badkamer
gerenoveerd ja/nee). Als individuele eigenaar kun je dan beter inschatten of de
WOZ-waarde van je eigen woning een beetje klopt.
Bij deze willen we u vragen de WOZ-waarde van uw woning en eventuele
verbeteringen te mailen aan Joël Scherrenberg (js@scherrenberg-makelaardij.nl). Hij
zal de gegevens anonimiseren en verwerken in een overzicht voor elk van de vier
woningtypen die onze wijk kent.
In een volgende INFO zal, bij voldoende aanbod van gegevens, dit overzicht
gepubliceerd worden.

Fotomateriaal 35 jaar “Weltevreden”
Wie beschikt over fotomateriaal waarmee de geschiedenis van de wijk in beeld
gebracht kan worden?

Weerhoudt de dief!
In het kader van de inbraakpreventie adviseert de politie
de kliko’s in de tuin te zetten. Kliko’s die aan de
buitenzijde van de tuin tegen de schuur staan bieden
ongenode gasten een handig hulpmiddel om via het
schuurdak de tuin en mogelijk de schuur dan wel woning
te betreden.
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