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Van de voorzitter 
Als u deze Nieuwsbrief 

leest hebben we net Ko-

ningsdag op het Juliana-

plein gevierd.  

Het weer was prachtig en 

de sfeer was weer prima! 

Het Oranjefeest is met onze 

nieuwjaarsbijeenkomst hèt sociale evenement van 

onze wijk. Dank daarvoor aan de organiserende da-

mes en alle vrijwilligers.  

Zonder vrijwillige inzet van velen, waarvan Piet van 

Willenswaard niet de minste is (zie onder), kan een 

wijk nooit bruisen. Daarom gaan wij op korte termijn 

met bewoners, die gereageerd hebben op onze wijk-

enquête, in gesprek om te kijken hoe we meer activi-

teiten kunnen starten. Informatie over de Workshop 

“Hoge Dennen actief” op 18 mei a.s. vindt u in deze 

Nieuwsbrief. Als u zelf een actieve bijdrage wil leve-

ren, nodig ik u van harte uit. 

Veiligheid is zo'n onderwerp dat altijd om aandacht 

vraagt. Onze vereniging heeft over het thema veilig-

heid al vele malen informatie-avonden georganiseerd. 

Nu willen we meer inzetten op communicatie, zoals 

whatsappgroepen. Landelijk zijn daarvan goede voor-

beelden. Laten we kijken wat er in Hoge Dennen al be-

staat en dat verder uitbouwen!   

We informeerden u al over ons voornemen om de re-

latie met “Kerckebosch” te versterken. Omdat ook be-

woners van “Kerckebosch” zich aan het organiseren 

zijn, hebben wij met deze initiatiefgroep afgesproken 

op korte termijn bijeen te komen en elkaar te leren 

kennen. Wij houden u op de hoogte. 

Marius Keij, voorzitter. 

Agenda 
18 mei a.s. bijeenkomst "Hoge Dennen Samen Actief"  
30 mei a.s. "Vlaktefeest" (13.00 uur tot 17.00 uur)  
30 mei a.s. "Reunie voor (oud) Kerckeboschers  
XX juni a.s.  Wijkavond "Veiligheid" (datum volgt) 

Bijeenkomst Hoge Dennen Sa-

men Actief! 

Uitnodiging: Mee doen? Kom op 18 mei 2015 om 

20.00 uur naar de activiteitenbijeenkomst van bewo-

nersvereniging Hoge Dennen!  

Weet u het nog? December 2014 jaar vroeg de bewo-

nersvereniging Hoge Dennen naar uw ideeën over zin-

volle activiteiten in de wijk. En we deden een oproep 

om bij te dragen aan activiteiten die u aanspre-

ken. Ruim 160 buurt bewoners reageerden op deze 

enquete.   

Zij deden allerlei concrete suggesties om aan de slag 

te gaan met thema’s als belangenbehartiging, veilig-

heid, duurzaamheid, zorg en welzijn en groen / wo-

nen. Meer dan 40 buurtbewoners gaven aan dat zij 

zich graag actief willen inzetten in de wijk.  

Dat is geweldig want we kunnen het als bestuur im-

mers niet alleen! Op 18 mei a.s. geven we een vervolg 

aan deze peiling met de bedoeling ideeën verder te 

doordenken en concrete afspraken te maken om 

daadwerkelijk met elkaar aan de slag te gaan. 

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst en/of 

aanmelden? Klik dan op onderstaande link: 18 mei sa-

men actief 

 

Wijkbewoner Piet van Willenswaard 

krijgt een koninklijke onderscheiding 
Burgemeester Koos 

Janssen heeft op vrij-

dag 24 april jl. een 

Koninklijke Onder-

scheiding uitgereikt 

aan Piet van Willens-

waard. Piet is be-

noemd tot Lid in  de 

Orde van Oranje Nas-

sau. 

In 1970 verhuisde Piet naar Zeist, naar de Oranje Nas-

saulaan, precies tegenover de Thomas-kerk. Al snel 

wist de predikant van toen, dominee Vuijst hem te be-

trekken bij de activiteiten in de wijkgemeente. Hij 

http://www.hogedennen.net/index.php/9-uncategorised/232-hoge-dennen-samen-actief
http://www.hogedennen.net/index.php/9-uncategorised/232-hoge-dennen-samen-actief
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vervulde verschillende functies, zoals bezoeker, dia-

ken en ouderling/ kerkrentmeester. Meer dan 40 jaar 

was hij de centrale figuur in deze wijkgemeente. 

Ook was Piet ruim 10 jaar lid van de deelnemersraad 

van het Pensioenfonds Vliegens Personeel van de KLM 

namens de boordwerktuigbouwkundigen. Als kundig 

en kritisch lid behartigde  hij de belangen van de ge-

pensioneerden. 

Namens de Bewonersvereniging Hoge Dennen, felici-

teren wij Piet met deze onderscheiding! 

Veiligheid in onze Hogedennen 
Eén van de aandachtspunten 

die uit de recent door ons 

gehouden enquête naar vo-

ren kwam, is de veiligheid in 

onze wijk.  Graag zouden wij 

zien dat de veiligheid in onze 

wijk iets van ons allen wordt. Wij zijn daarom inmid-

dels van start gegaan met een grondige inventarisatie 

van wat er op dit gebied momenteel al is in onze wijk. 

Welke buurtinitiatieven  zijn er reeds om elkaar op de 

hoogte te brengen van verdachte situaties, inbraken 

etc.? Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan whatsapp 

groepjes, e-mail groepjes, gezamenlijke beveiligings-

systemen etc. Heeft u informatie over dit soort activi-

teiten in uw directe omgeving, laat het ons dan zo 

spoedig mogelijk weten op email-adres:  info@ho-

gedennen.net 

In onze volgende nieuwsbrief komen we uitgebreid op 

dit onderwerp terug. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Vernielingen  
In de laatste week hebben er een aantal vernielingen 
plaatsgevonden in de buurt ten zuiden van de Oranje 
Nassaulaan (Dudok, Graaf Janlaan en Flats Prinses 
Irenelaan). 
Het betrof het gooien van voorwerpen en/of stenen 
tegen ruiten. De bewoners zijn er uiteraard erg van 
geschrokken. 
Het vermoeden bestaat dat er enkele jeugdigen (ver-
moeden: tussen 13 en 15 jaar)  actief zijn in de wijk 
Hoge Dennen/Kerckebosch die deze vernielingen voor  

hun rekening nemen. Het is nog niet duidelijk om wie 
het gaat. De komende twee weken en misschien in-
dien nodig langer, zal de politie extra surveilleren, bij-
gestaan door de Zeister Nacht Veiligheidsdienst en 
mensen van het team Toezicht van de gemeente Zeist. 
We willen hier natuurlijk snel een einde aan maken. 
Tijdstippen variëren van 15.00 (net uit school?) tot 
23.00 uur. 
 
Ziet u iets verdachts en/of ziet u jongeren daadwerke-
lijk een steen gooien?  Bel dat direct 112. Hebt u aan-
wijzingen of vermoedens maar is er geen actuele rele-
vante situatie bel dan 0900 8844. 

Wijk voor de wijk  

Burenhulp in Kerckebosch en Hoge Dennen. 
MeanderOmnium werkt aan het welzijn van alle inwo-

ners van onze wijk. Gebleken is dat er veel behoefte is 

aan burenhulp. Daarom brengen wij het onderstaande 

bericht graag onder uw aandacht. 

Heeft u hulp nodig, bijv. u moet naar het ziekenhuis 

gebracht moet worden of er moet een lamp opgehan-

gen worden? 

Lijkt het u leuk om zelf de vrijwilliger te zijn die 

zijn/haar buren helpt?  

Neem dan contact op met coördinator Sera Willemsen 

van MeanderOmnium, bereikbaar op 030-6914829 of 

s.willemsen@meanderomnium.nl 

Het gaat om eenmalige hulp of hulp voor maximaal 3 

maanden en dan niet vaker dan 2x per week. Vanzelf-

sprekend kunt u zelf aangeven welke hulp u wel of 

niet wilt geven. Voor meer informatie: 

http://www.meanderomnium.nl/wijk-voor-de-wijk-

burenhulp 

Een concrete vraag op dit moment is: 

Bewoners van de A.Paulownaflat krijgen nieuwe ver-

warming.  Daarvoor moet de bijkeuken leeg. Een aan-

tal mensen heeft hulp nodig bij het leeghalen van hun 

bijkeuken. 

Een paar dagen daarna moeten de bijkeuken weer in-

geruimd worden. Wie zou in mei en/of juni kunnen en 

willen helpen? Neem dan contact op met Sera Willem-

sen (s.willemsen@meanderomnium.nl) 

mailto:info@hogedennen.net
mailto:info@hogedennen.net
mailto:s.willemsen@meanderomnium.nl
http://www.meanderomnium.nl/wijk-voor-de-wijk-burenhulp
http://www.meanderomnium.nl/wijk-voor-de-wijk-burenhulp
mailto:s.willemsen@meanderomnium.nl
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Kennismaken met ZZP-ers in onze wijk 
Graag willen wij ZZP-ers  

(Zelfstandigen Zonder 

Personeel) die in onze 

wijk wonen de mogelijk-

heid bieden om zichzelf 

voor te stellen. Het is de 

bedoeling dat vanaf nu in iedere nieuwsbrief twee 

ZZP-ers aan het woord komen. 

Vindt u het leuk om uzelf voor te stellen en uw 

naaste buurtbewoners op de hoogte te brengen van 

uw zakelijke activiteiten? 

Meldt u aan via emailadres: :  info@hogedennen.net 

Een goede manier om kennis te maken met deze lo-

kale ondernemers in onze eigen wijk! 

Themabijeenkomst “Wijk in ont-

wikkeling – samen voor de jeugd” 
Twee van onze bestuursleden hebben op 16 april 

deze themabijeenkomst, georganiseerd door de 

voorbereidingsgroep Platform Kerckebosch/Hogen 

Dennen, bijgewoond. 

Het platform KB/HD is in 2014 opgericht met als doel 

om meer afstemming en samenwerking te bereiken 

ten gunste van de jeugd in onze wijk.  Gastspreker 

Marian van der Klein van het Verwey-Jonker Instituut 

gaf met praktijkvoorbeelden aan hoe we met elkaar 

kunnen bijdragen aan een wijk waar kinderen en jon-

geren prettig kunnen opgroeien en voldoende  ont-

wikkelingsmogelijkheden krijgen. 

Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het te-

ken van workshops, waarin gewerkt werd naar een 

praktische invulling voor Kerckebosch en Hoge Den-

nen. We hebben gekeken naar wat er specifiek leeft in 

onze wijk.  Zo was er bijvoorbeeld een idee voor een 

echte speeltuin. De bedoeling is dat deze bijeenkomst 

een vervolg krijgt. 

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelin-

gen… 

Wijkgeschiedenis: Uit den 

ouden doosch 

Hoge Dennen is een wijk met een rijke historie, men-

sen die hier al langer wonen kunnen mooie verhalen 

vertellen over hun jeugd in de Hoge Dennen, over 

bijzondere bewoners of markante huizen. 

In deze nieuwsbrief het verhaal van Wim Poelman; hij 

vertelt hoe hij veertig jaar geleden kwam wonen aan 

de Arnhemse Bovenweg, maar dat hij zijn huis wel 

moest delen met een huurder die in het achterhuis 

woonde. Lees het volledige verhaal  over huis & tante 

Zus op de site:  Huizen vertellen: Arnhemse Bovenweg 

13  

Dit soort verhalen, daar zijn wij benieuwd naar. Heeft 

u ook waardevolle herinneringen aan deze wijk, oude 

foto’s etc. en wilt u die met ons delen, aarzel dan niet 

en stuur uw verhaal op naar de bewonersvereniging.  

Heeft u een buur, of kent u iemand uit de wijk die er 

al lang woont en het leuk vindt om er over te vertel-

len, laat het ons weten: info@hogedennen.net 

Wist u dat…. 

Cijfers over de woningen in onze wijk: 

Woningvoorraad: 1556 

Gemiddelde woningwaarde: 414.000 euro 

Percentage eengezinswoning: 53% 

Percentage meergezinswoning : 47% 

Percentage bewoond: 93% 

Percentage leegstaand: 7% 

Koopwoningen: 51% 

Huurwoningen totaal : 46% 

In bezit woningcorporatie: 8% 

In bezit overige verhuurders: 38% 

Eigendom onbekend: 3% 

Bouwjaar voor 2000: 96% 

Bouwjaar vanaf 2000: 4% 
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