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Van de voorzitter 

Na de fraaie zomer begint 
in september het maat-
schappelijk en cultureel sei-
zoen weer volop. Ook het 
bestuur van uw Bewoners-
vereniging is weer aan de 
slag. 5 oktober a.s. houden 

we onze Algemene Ledenvergadering, waarvoor wij 
u graag uitnodigen.  
Omdat onze vereniging in deze vorm 15 jaar bestaat, 
geven we een feestelijk tintje aan de jaarvergadering! 
Na de pauze treedt cabaretier Remko Willems op. 
Remko is een talent, geboren en getogen in deze om-
geving. In deze Nieuwsbrief meer over de ALV op 5 ok-
tober en over Remko Willems. U mag zijn optreden ei-
genlijk niet missen. 

Op 28 september is er de landelijke Burendag. We 
doen formeel (nog) niet mee aan dit belangrijk initia-
tief, maar we zijn eigenlijk voortdurend bezig om acti-
viteiten te organiseren, die het "wij(k)-gevoel" vergro-
ten! Binnenkort gaan we nieuwe “buren” benaderen 
met een Welkomstgeschenk! Maar laat vooral ons 
weten als u een plan voor Burendag hebt! Dan gaan 
we daar samen aan werken. 

Graag vertel ik u over de oplevering van het multi-
functioneel centrum het "Binnenbos" aan Hoog 
Kanje.  Binnenkort zullen onze apotheek "Hoge Den-
nen" en 3 huisartspraktijken al daarheen verhuizen. 
Andere functies volgen dan snel. Het wordt een fraaie 
en handige voorziening voor de hele wijk, waar wij als 
vereniging graag gebruik van gaan maken. 

Marius Keij    
Voorzitter 

 

Algemene Ledenvergadering 
Op 5 oktober is de jaarlijkse Algemene Ledenverga-
dering van de bewonersvereniging Hoge Dennen. Wij 
nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. 

De vergadering wordt, net als vorig jaar, gehouden in 
de Kerckeboschschool aan de Oranje Nassaulaan 5. De 
aanvang is 20:00 uur. De agenda en de stukken van de 
Jaarvergadering staan op de site van de bewonersver-
eniging: http://www.hogedennen.net/  

 
Omdat we dit jaar 15 jaar bestaan, hebben we aan 
deze jaarvergadering een feestelijk tintje toegevoegd. 
Nadat we, voor de pauze het formele gedeelte van de 
vergadering hebben gehad, zal cabaretier Remko Wil-
lems na de pauze een optreden verzorgen.  

 

Wie is Remko Willems? 
Remko Willems is een klein-
kunstenaar uit Utrecht. Hij 
is een wolf in schaapskle-
ren; laat je niet misleiden 
door zijn ogenschijnlijk 
lieve uiterlijk en zachtmoe-
dige voorkomen. Willems 
heeft een uiterst droogko-
mische, cynische en soms 
harde kijk op de wereld.  

In zijn programma ‘Niet te 
genieten’ maakt hij in verha-
lende liedjes en grappige 
verhaaltjes het publiek deelgenoot van zijn wereld. Hij 
haalde in 2014 de halve finale van het Amsterdams 
Kleinkunst Festival en is sindsdien veelvuldig in thea-
tertjes in Nederland te zien.  
  
Een hobby van Willems is om ‘guerilla cabaret’ te ma-
ken, waarbij hij in snackbars, op het Centraal station 
of in de winkelstraat nietsvermoedende passanten 
een stukje cabaret voorschotelt, begeleid op een air-
keyboard. Enkele filmpjes zijn hiervan op youtube te 
zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nk3gqzFrbnU 
https://www.youtube.com/watch?v=IMU1pQzfsHU 

 

Voor de bewonersverening in Zeist brengt Remko een 
mix van oud en nieuw materiaal.  

http://www.hogedennen.net/
https://www.youtube.com/watch?v=Nk3gqzFrbnU
https://www.youtube.com/watch?v=IMU1pQzfsHU
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Wijk voor de wijk  
Vrijwilligers gezocht voor de volgende activiteiten: 

 Mieke Schouten van Steunpunt Mantelzorg is op 
zoek naar iemand voor gezelschap voor een me-
vrouw die zelfstandig in Sparthodea woont. Mw. 
woont hier nog niet zo lang en heeft weinig con-
tacten. 

 Daarnaast iemand die af en toe samen met een 
mevrouw van 90 jaar een stukje wil wandelen. 
Woont op de Arnhemse Bovenweg. Mw. wil liever 
niet alleen naar buiten. Kan nog redelijk lopen. 

U kunt u opgeven bij Mieke Schouten van Steunpunt 
Mantelzorg. 030-69 25 319 

 Bij Wijk voor  de wijk/Burenhulp wordt regelmatig 
gevraagd of er iemand is die mensen naar het zie-
kenhuis, de tandarts, fysiotherapie e.d. kan bren-
gen. En soms ook of die vrijwilliger dan ook mee 
naar binnen wil gaan bij de arts, want 2 horen 
meer dan 1! Uiteraard krijgt de chauffeur daar 
reiskostenvergoeding voor.  

Lijkt  het u wel leuk om zo nu en dan een keer iemand 
te vervoeren, neem dan contact op met Sera Willem-
sen, coördinator van Wijk voor de wijk/Burenhulp. 
030-6914829 of s.willemsen@meanderomnium.nl.  U 
kunt u ook aanmelden als u alleen maar wilt rijden en 
liever  niet bij het gesprek bij de arts  wilt zijn: bij de 
meeste ritjes wordt dit  niet gevraagd.  

Kennismaken met ZZP-ers  

Mijn naam is Sacha Beets 
en ik woon en werk met 
heel veel plezier in de wijk 
Kerckebosch/ Hoge Den-
nen sinds 2010. Ik woon 
op de Graaf Janlaan sa-
men met mijn man, twee 
dochters en de hond. Ook 
mijn praktijk voor coa-
ching en training Sas Sankofa is daar gevestigd.   

Sas Sankofa is sinds 2013 een feit. Nadat ik jarenlang 
als manager en adviseur in het bedrijfsleven heb ge-
werkt, heb ik de overstap gemaakt naar coaching. 
Daarin heb ik echt mijn passie gevonden.  

Aan huis ontvang ik mensen voor individuele coa-
ching, ik noem dat life coaching. Het gaat meestal 
over levensvragen die heel uiteenlopend zijn en liggen 
op de grens van werk en privé. Te hoge werkdruk, 
geen prettige sfeer op het werk of bijvoorbeeld steeds 
in conflict raken en niet precies weten waar dat van-
daan komt.  

Ook werk ik met teams en/ of afdelingen om die naar 
een hoger plan brengen. Als er bijvoorbeeld veel on-
derhuidse spanningen zijn in het team of er zijn erg 
veel veranderingen aan de gang wat de resultaten en 
vooral ook het werkplezier in de weg staan.  

Wat mij onderscheidt van veel andere coaches/ trai-
ners is vooral mijn ervaring in het bedrijfsleven en ook 
mijn niet standaard aanpak. Ik hoor het aan, stel wat 
vragen en op basis daarvan biedt ik een traject aan.  

Als je meer wilt weten over Sas Sankofa, over mijn 
aanpak of benadering, kijk dan op mijn website 
www.sassankofa.nl of/en bel me op tel.nr. 06-
50869812.  

mailto:s.willemsen@meanderomnium.nl
http://www.sassankofa.nl/
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Nieuwe bewoners welkom!  

De bewonersvereniging is er 
voor iedereen  in de Hoge 
Dennen, ook voor de 
nieuwe bewoners die zich in 
onze mooie wijk komen ver-
sigen.  
Wij willen nieuwe bewoners 
vanaf dit najaar dan ook har-
telijk welkom heten namens 
de bewonersvereniging. Dat doen we met een brief en 
desgewenst een bezoekje met een bloemtje en wel-
komstpakketje waarin we wat vertellen over de wijk 
en onze vereniging. 

Heeft u in uw straat nieuwe buren, geef dat dan even 
aan ons door. Een email met naam & adres 
aan info@hogedennen.net  is voldoende. 

 

Nieuwsflits Beter Zeist 

Er is veel gebeurd sinds juni. In via deze link kunt u de  
Nieuwsflits lezen, hierin leest u onder meer:  

 De AllegroTuin, Bouwprojecten, 

 GONS - GebiedsOntwikkeling Nieuwe Stijl, 

 Geopark Heuvelrug Midden Nederland, 

 Nieuwe Brede Milieuvisie en 

 Gevolgen verkeersplan Centrumvisie. 

Op 16 september vond weer een bijeenkomst plaats 
van het Platform van buurten en dorpen van Stichting 
Beter Zeist.  

Wist u dat…. 

Cijfers over het aantal auto’s in onze wijk: 

Totaal personenauto's:    1445  
Auto's per huishouden:   1  
Auto's per km2:    1194  
Aantal bedrijfsauto's:    65  
Aantal motors:     70  
Auto's jonger dan 6 jaar:   525  

Auto's ouder dan 6 jaar:   915  
Aantal auto's op benzine:   1215  
Aantal auto's op andere brandstof:  230 

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

 Controle op hondenbezit 

 De BghU gaat vanaf 14 september gedurende een 
aantal maanden in delen van Zeist huis aan huis con-
troleren op hondenbezit. Hondenbezitters zijn ver-
plicht hondenbelasting te betalen.  
 
De controle 
Als een bewoner niet thuis is tijdens de controle en de 
controleur stelt vast dat er wel een hond aanwezig  is 
(die nog niet geregistreerd staat), doet hij een aan-
meldformulier in de brievenbus met het verzoek om 
alsnog aangifte te doen.  
Hondenbezitters hoeven niet te wachten tot er een 
controleur voor de deur staat, zij kunnen de hond zelf 
telefonisch aangeven bij de BghU via telefoonnummer 
088 -06 40 200 of via het digitale loket van de BghU 
op www.bghu.nl.  
 
Controleurs zijn herkenbaar 
De controleurs zijn herkenbaar aan de bedrijfskleding 
van Legitiem BV , het bedrijf dat de controle namens 
de BghU uitvoert. Desgevraagd kunnen controleurs 
zich legitimeren met een legitimatiebewijs van Legi-
tiem BV. De namen en kentekens van de controleurs 
zijn bekend bij de BghU, de gemeente en politie. 

 

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 
 
 

mailto:info@hogedennen.net
http://www.beterzeist.nl/
http://drimble.nl/buurten/3550401/hoge-dennen.html
mailto:info@hogedennen.net

