Infoﬂits 13 april 2019
Beste leden,
Hierbij willen we uw aandacht vragen voor Opera e Steenbreek en het paaseieren zoeken
voor de kleintjes zaterdag 20 april.

Opera e Steenbreek

Samen voor meer groen in de buurt!
Enige jd geleden hee het bestuur van de belangenvereniging een gesprek gehad met
wethouder Brommersma en gebiedsmakelaar Teng. Wij hebben toen onder andere
gesproken over Opera e Steenbreek, een ini a ef om tuinen te vergroenen zodat meer
water de bodem kan inﬁltreren en de temperatuur in warme periodes aangenamer blij .
(h ps://www.opera esteenbreek.nl/)
Wist u dat kern De Bilt vorig jaar zomer 5 graden warmer bleek dan Bilthoven!
De gemeente wil met Steenbreek beginnen in de kern De Bilt. De vereniging Groei & Bloei
gaat in samenwerking met IVN bewoners helpen om de tuinen groener te maken. Ze hebben
daarbij veel oog voor aantrekkelijke en onderhoudsarme tuinen die ook nog eens goed zijn
voor de biodiversiteit. In onze wijk zijn veel tuinen qua afme ng vergelijkbaar, hetgeen de
advisering en uitvoerbaarheid vergroot. De gemeente denkt dan ook dat Weltevreden een
mooie wijk is om te beginnen.
Denkt u:
Zijn al die tegels in mijn tuin wel nodig? Ik wil eigenlijk wel een meer groene maar ook
onderhoudsvriendelijke tuin hebben! Jammer dat er steeds minder vogels en vlinders zijn..
Met Opera e Steenbreek wil de gemeente bewoners enthousiasmeren om de eigen
leefomgeving te vergoenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een
klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier!
De belangenvereniging wil dit ini a ef van harte aanbevelen en roept haar leden dan ook op
om zich op te geven voor een vrijblijvend startgesprek met Groei & Bloei.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat via secretariaat.weltevreden@gmail.com
(Albert Einsteinweg 52)

Paaseieren zoeken zaterdag 20 april 12 uur

Zaterdag ochtend gaan we in de speeltuinen bij de Marie Curieweg en de Maeterlinckweg
paaseieren zoeken! Nemen jullie allemaal een mandje of bakje mee? De gevonden eitjes
verdelen we na aﬂoop onder alle kinderen.
Voor limonade wordt gezorgd!

