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Van de voorzitter 
U leest weer een nieuwe editie van de Nieuwsbrief 

van onze Bewonersvereniging. Wij zij blij met uw posi-

tieve reacties op deze Nieuwsbrief. Blijkbaar waar-

deert u deze vorm van informeren. De komende tijd 

willen wij ook de website "pimpen",zoals dat heet en 

een vorm van sociale media introduceren, zodat u 

straks op verschillende manieren geïnformeerd  kunt 

worden en zelf ook actief kunt meedoen. 

Wij kijken terug op een geslaagde workshop met ac-

tieve "buren" waarin we samen onze prioriteiten voor 

de komende tijd hebben bepaald. U leest er hieronder 

meer over. Wat mij zelf erg inspireert, zijn de actuele 

vrijwilligersvacatures die via MeanderOmnium bij ons 

worden geplaatst. Dit is echt: voor de wijk, door de 

wijk. En daar doen we het allemaal voor. 

Namens het gehele bestuur wens ik u alvast een fijne 

vakantie. 

Marius Keij, voorzitter. 

 

Agenda 
Veiligheidsavond Wijkteam Oost 15 juni 

Straat BBQ Frederik Hendriklaan  27 juni 

Straat BBQ Amalia van Solmslaan 22 aug 

Straat BBQ Graaf Janlaan  20 sept 

 

 

Bijeenkomst Hoge Dennen Samen Actief! 
Weet u het nog? In december 2014 vroeg de bewo-
nersvereniging Hoge Dennen naar uw ideeën over 
zinvolle activiteiten in de wijk. En we deden een op-
roep om bij te dragen aan activiteiten die u aanspre-
ken. Ruim 160 buurt bewoners reageerden op deze 
enquete.   

Op 18 mei hebben we een vervolg gegeven aan deze 

peiling met de bedoeling ideeën verder door te den-

ken en concrete afspraken te maken om daadwerke-

lijk met elkaar aan de slag te gaan. Er waren ca. 15 en-

thousiaste deelnemers die hebben gebrainstormd 

over de speerpunten zoals die in de enquête door de 

wijkbewoners zijn aangedragen. Onder deskundige 

leiding van Marja van Houten hebben onze prioritei-

ten voor de korte en langer termijn bepaald. Iedereen 

wilde echt een activiteit oppakken en daarvoor ook 

weer nieuwe bewoners enthousiast maken en laten 

mee doen. Alle plannen staan op de website gerubri-

ceerd en wel. Neem daar 'ns een kijkje! 

De speerpunten zijn: 

 Duurzaamheid 

 Groen en wonen 

 Welzijn en leefbaarheid 

 Veiligheid 

 Belangenbehartiging 

 
 

Voor de komende tijd gaan we ons focussen op de 

volgende activiteiten. En natuurlijk: ieder die wil mee-

doen is van harte welkom.  

*Een welkome wijk. Wij willen in ere herstellen dat 

nieuwe bewoners worden verwelkomd. Vanuit de 

buurt wordt hun een attentie en informatie over onze 

mooie wijk aangeboden. De Bewonersvereniging wil 

dit de komende tijd gaan organiseren, maar dat kan 

niet zonder informatie over “nieuwe buren”. Help je 

ons?  Wanneer je weet dat er nieuwe mensen bij je in 

de straat komen wonen, geef dat aan ons door 

(info@hogedennen.net). In het verlengde hiervan 

gaan we op wat langere termijn invulling geven aan 

het begrip Zorgzame wijk. Een stap hierbij is het vol-

gende. 

*Samen aan tafel. We gaan kijken of we kunnen sti-

muleren dat buren elkaar als dat nodig is een handje 

helpen bijvoorbeeld met eten. Gezond blijven eten is, 

zeker als je ouder wordt, heel belangrijk. 
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*Groene Markt: Voorts hebben wij besloten om een 

traditie te starten: een jaarlijkse Groene Markt eind 

september. Een soort van oogstfeest! We kunnen ei-

gen producten tonen, wellicht een zelf gebrouwen 

biertje drinken, er komen leveranciers van streekpro-

ducten, de Boswerf is er natuurlijk. Ideeën te over! 

Wie helpt ons mee organiseren?  

*De wijkspeeltuin. Van langere adem is het plan om 

een echte speelvoorziening in de wijk te maken. Een 

speeltuin, waar kinderen graag komen en waar ouders 

graag op een bankje keuvelen. De speeltuin bij BSO 

Kerckebosch moet helaas verdwijnen. Wie gaat ons 

samen met de BSO en MeanderOmnium helpen een 

nieuwe echte speeltuin op te zetten? Meld je aan! 

*Zonnepanelen voor onze duurzame wijk. In onze 

werkgroep Duurzaamheid gaan we onderzoeken of 

we gezamenlijk zonnepanelen kunnen gaan plaatsen. 

Door het vele groen in de wijk zijn veel daken onge-

schikt voor die panelen. Maar als we ze nu gezamen-

lijk op een groot dak elders leggen? Dat kan! Wie gaat 

ons daarbij helpen (bijvoorbeeld juristen, financials)?  

Wijk voor de wijk  

Vrijwilligers gezocht voor de volgende activiteiten: 
 
Wandel- en uitstapjes vrijwilliger gezocht. 
Wie zou het leuk vinden om regelmatig met een ou-
dere buurtgenoot b.v. een wandeling te maken of sa-
men naar een terrasje of theatervoorstelling te gaan?  
Ook mensen gezocht die regelmatig gewoon even bij 
iemand thuis  “op de koffie” willen gaan.  
Lijkt u dit wel wat of wilt u eerst wat meer informatie?  
Neem dan contact op met Mieke Stouten van Steun-
punt mantelzorg via 030-6925319 of m.stou-
ten@mantelzorgzeist.nl 
 
Een Willem Bever gezocht 
Bent u iemand die graag een klusje doet voor een an-
der, in huis of in de tuin? Of speelt u graag voor taxi-
chauffeur? Wij kunnen u goed gebruiken bij Wijk voor 
de wijk/Burenhulp. 
Meld u aan als vrijwilliger of vraag vrijblijvend wat 
meer informatie bij Sera Willemsen via  030-6914829 
of s.willemsen@meanderomnium.nl 

Kennismaken met ZZP-ers  
De Wijkvereniging stelt 
ruimte in de nieuwsbrief be-
schikbaar aan ZZP-ers die in 
deze wijk actief zijn.  Als eer-
ste in deze serie” geven we 
het woord aan Jacquelien 
van Lonkhuijzen, zij heeft 
een praktijk voor psychoso-
ciale begeleiding en coa-
ching aan jongeren. 

Mijn naam is Jacquelien van Lonkhuijzen en ik woon 
en werk in de wijk Kerckebosch/Hoge Dennen. Sinds 
1887 in mijn thuis in de Amalia van Solmslaan 53 en 
sinds 2010 is mijn praktijk ’t huis van Lonkhuijzen in 
de Sophialaan 33 gevestigd. Beide een heerlijke plek 
om te zijn. Inmiddels hebben onze twee dochters ons 
thuis verlaten. Meer tijd om mij te richten op mijn 
werk, sporten, films kijken, zingen in het koor Zingje 
Rot en koken. 

In mijn praktijk ’t huis geef ik psychosociale begelei-
ding en coaching aan jongeren, jong volwassenen en 
volwassenen. Dit is zeer boeiend werk, waarbij de ont-
moet-ing met zoveel verschillende mensen voor mij 
inspirerend is. Wanneer mensen belemmeringen erva-
ren, die in het dagelijks leven het functioneren en ge-
luk in de weg staan, is het goed om daar eens rustig 
naar te kijken, de obstakels op te ruimen en nieuwe 
perspectieven en gedragspatronen te ontwikkelen. 
Mijn werkwijze wijkt wat af van de meer traditionele 
psychologische hulp omdat ik werk vanuit een visie 
dat het systeem van de mensen een belangrijke rol 
speelt. Ik werk graag vanuit de ervaring en beleving 
naar concrete resultaten.  

Als je meer wil weten dan kan mijn website www.van-
lonkhuijzen.nl wellicht nog meer informatie geven. En 
anders sta ik altijd open om vragen te beantwoorden. 

Hartelijke groeten, Jacquelien 

 

http://www.vanlonkhuijzen.nl/
http://www.vanlonkhuijzen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.psyned.nl/relatietherapie/utrecht/psycholoog-zeist&ei=ZA5uVeu0NMGxsQG2gILYCw&bvm=bv.94911696,d.bGg&psig=AFQjCNGZ15MI-TGhjnkGS0B6YTJ_hhAMRg&ust=1433362371929211
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Natuur, moestuinen en streekpro-
ducten in Hoge Dennen–Kerckebosch 

Het Platform StadslandbouwZeist en het Utrechts 
Landschap hebben gezamenlijk het initiatief geno-
men voor een “inspiratiebijeenkomst” met een aan-
tal inwoners van de wijk Hoge Dennen en Kerc-
kebosch over hun interesse in de natuur in hun wijk, 
in gezamenlijke moestuinen en in streekproducten. 
Er bleek duidelijk een grote belangstelling. 
Het Utrechts Landschap wordt in de nieuwe  situatie 
eigenaar van de natuur in Kerckebosch en wil graag 
samen met de bewoners afspraken maken over het 
beheer en zorgen voor een mooie overgang van de in-
dividuele tuinen naar de natuur. 
Het initiatief van de moestuinbakken aan de Irenelaan 
is inmiddels nieuw leven ingeblazen aan de Margriet-
laan: een vijftal forse moestuinbakken staat daar in-
middels in volle glorie! In een ander deel van de - in-
middels vernieuwde – wijk Kerckebosch willen de be-
woners graag in overleg met de gemeente en de Wijk-
ontwikkelingsmaatschappij het groen zelf beheren en 
onderhouden en eventueel combineren met een 
moestuin. 
Tenslotte de streekproducten. Er is momenteel veel 
belangstelling voor voedsel uit de eigen streek. Ook 
de boeren uit de omgeving van Zeist produceren 
streekproducten. Een aantal ondernemers in de wijk 
overweegt om daar samen met een coöperatie van 
streekproducten op in te spelen. Er worden nu plannen 

gemaakt om onder de inwoners van de wijk de be-
langstelling hiervoor te inventariseren. 
Heb je vragen, heb je belangstelling voor één van de 
onderwerpen, laat het weten.  

Herman K. Wierenga (h.k.wierenga@freeler.nl) 

 

Woning- en auto-inbraken in de wijk 
De laatste twee weken was er 
na een relatief rustige periode 
sprake van een toenemend 
aantal misdrijven binnen Zeist-
Oost. Zo zijn er 6 woninginbra-
ken gepleegd en 1 bedrijfsin-
braak maar ook 5 maal inbraak 
in een auto. Dit vinden wij wat 
teveel en vragen u daarom 
mede namens de wijkagenten 
Oost, Niels Hoogendoorn en 
Gerrit Veldhuizen om jullie 
aandacht en hulp. 
 
Wat opvalt aan de woninginbraken 
Het betreft in de volgende straten: 

 Anna Paulownalaan 

 Beatrixlaan 

 Professor Lorentzlaan 

 J.W. Frisolaan. 

 Oranje Nassaulaan 

 Lindenlaan 

 Graaf Janlaan 
Inbraken worden gepleegd op alle momenten van de 
dag, zowel in de nacht, in de ochtend en aan het begin 
van de avond. Er is geen peil op te trekken. Het gaat 
vaak door het binnengaan via kleine ramen in de wo-
ningen aan de achterzijde van het pand doormiddel 
van verbreken. Hier kan dus worden gedacht aan 
kleine daders. 
 
Wat opvalt aan de auto-inbraken 
Aan de Anna van Burenlaan een inbraak in een 
nieuwe BMW alsmede aan de Verlengde Slotlaan 
tweemaal in een Audi, daar is het navigatiesysteem 
weggenomen. Telkens is de inbraak gepleegd in 
nieuwe auto’s. Op de Margrietlaan betrof het de dief-
stal van een knipperlicht en op de Irenelaan de dief-
stal van een kentekenplaat. In de Frederik Hendriklaan 
is een auto van binnen zwaar beschadigd en zijn di-
verse dure onderdelen zijn verwijderd en meegeno-
men. 
 
Wat vragen we aan u? 
In eerste instantie is waakzaamheid geboden in uw ei-
gen belang en dat van u buren en straatgenoten. 
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Daarnaast vraagt de politie om behulpzaam te zijn bij 
het opsporen van de daders. 
 
Bij de woninginbraken: 
Behalve het signalement aan de Oranje Nassaulaan is 
er geen vermoeden omtrent daders. 
 
Bij de auto-inbraken: 
Hier denken we aan de Oost-Europese doelgroep. Ver-
moedelijk mobiel banditisme. Deze zijn vermoedelijk 
voornamelijk s’nachts actief. 
Ziet u verdachte bewegingen? Mensen die woningen 
of auto’s spotten, hoort u glasgerinkel of ziet u andere 
verdachte omstandigheden? Bel dan direct 112. In an-
dere gevallen waar u iets raar gezien hebt maar wat 
niet meer actueel is, bel dan 0900 8844 
Met vriendelijke groet - Team WAAKS! 

 

Wijkgeschiedenis: Uit den 
ouden doosch 

Amalia van Solmslaan 29 
Op nummer 18 aan de Oranje Nassaulaan staat een 
prachtig huis, bewoond door Piet en Wil. Zij zijn daar 
in 1981 komen wonen.

 
Dit artikeltje gaat echter over een ander huis. Het huis 
waar Piet zijn jeugd heeft doorgebracht aan de Amalia 
van Solmslaan 29. Het was in 1936 dat de ouders van 
Piet er gingen wonen en het was nog steeds crisis. De 
wereld was toen anders en verrassend, maar wel 
overzichtelijk.  
 
Lees het hele verhaal op deze link 

Wist u dat…. 

Cijfers over de bevolking in onze wijk: 

Aantal inwoners: 3450 
Aantal mannen: 1470 
Aantal vrouwen: 1980 
Percentage tot 14 jaar: 18% 
Percentage 15 tot 24 jaar: 5% 
Percentage 25 tot 44 jaar: 13% 
Percentage 45 tot 64 jaar: 22% 
Percentage ouder dan 65 jaar: 42% 
  
Ongehuwd: 33% 
Gehuwd: 42% 
Gescheiden: 6% 
Verweduwd: 19% 
  
Aantal inwoners per km2: 2854 
  
Aantal huishoudens: 1395 
Eenpersoonshuishoudens: 43% 
Huishoudens zonder kinderen: 29% 
Huishoudens met kinderen: 29% 
Gemiddelde huishoudgrootte: 2,5 
  
Meest voorkomende postcode: 3708 
Dekkingspercentage van deze postcode: > 90% 
Adresdichtheid per km2: 976 

Bron: http://drimble.nl/buurten/3550401/hoge-dennen.html 

Tenslotte 
Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verspreid onder de 
leden van de wijkvereniging. Nou zijn er een aantal le-
den waarvan we geen e-mailadres hebben. Dat bete-
kent dat we voor die leden de nieuwsbrief moeten la-
ten drukken en verspreiden. Dit is veel werk en kost-
baar. Ik wil alle leden die deze nieuwsbrief op papier 
krijgen, oproepen om hun e-mailadres aan ons door te 
geven zodat  ook zij de nieuwsbrief voortaan  per mail 
kunnen krijgen. Geef je e-mailadres op via 
 info@hogedennen.net 
 
 

http://www.hogedennen.net/index.php/duurzaam/235-huizen-vertellen-2-amalia-van-solmstraat-29
http://drimble.nl/buurten/3550401/hoge-dennen.html
mailto:info@hogedennen.net

