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Uitnodiging Nieuwjaarsborrel 
Hierbij nodigen wij u uit voor de traditionele Hoge Dennen Nieuwjaarsborrel!!  

Zondag 17 januari vanaf 16:00 uur in de de Boskapel aan de Laan van Beek en 
Royen 45a in Zeist. 

De Nieuwjaarsborrel is voor alle wijkbewoners, ook de niet-leden zijn van harte 
welkom. Zij die dat willen, kunnen tijdens de borrel lid worden.  

 

Van de voorzitter 
Beste bewoners van onze 
mooie, groene wijk. Ik wens 
u namens ons bestuur een 
optimistisch en inspirerend 
2016 toe. Een jaar waarin 
we, om het onze Burge-
meester Koos Janssen na te 

zeggen, elkaar opzoeken en steunen. En waar doe je 
dat het best: in je eigen wijk. De Bewonersvereniging 
wil een bijdrage leveren aan de geborgenheid die ie-
der nodig heeft en die de eigen omgeving kan bieden. 

Om 2016 goed te beginnen organiseren wij weer onze 
traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst en wel op 17 ja-
nuari a.s. in de Boskapel. Dé gelegenheid om elkaar, 
jong én oud, weer te ontmoeten of kennis te maken. 
Komt u ook? Wij verheugen ons er op!  

Als we het over elkaar opzoeken hebben: vanuit de 
Bewonersvereniging gaan we vanaf dit voorjaar 
nieuwe bewoners welkom heten in onze wijk. Even 
langs gaan, zoals je dat doet bij je nieuwe buren. Als 
vereniging weten wij echter niet altijd wie waar komt 
wonen. Als u dit een mooi initiatief vindt, kunt u ons 
helpen door een verhuizing van uw buren te melden. 

Tot ziens op de 17de januari in de Boskapel,  

Marius Keij, 
Voorzitter. 

De Boskapel 
In 1850 verscheen de buitenplaats Pavia, waarbij de 
huidige Boskapel als Koetshuis dienst deed. Land-
goed Pavia werd aangelegd door Albert Voomberg 
die dit als kado overhandigde aan zijn dochter die 
ging trouwen van mr. M. Pauw van Wieldrecht. De 
naam Pavia is waarschijnlijk afgeleid van de achter-
naam Pauw, in het latijn Pavo. De indeling van het 

koetshuis betsond uit een stal met 5 ruiven, een trap 
naar zolder, een pomp, een garage en en grote 
ruimte voor de koetsen. 

 
 
In 1939 kwam er een scheiding van het landgoed Pa-
via. wat er in de oorlogsjaren met het Koetshuis ge-
beurd is is onbekend. Op 22 februari 1946 werd het 
Koetshuis gekocht door de Kerkgenootschap van de 
Ned. Hervormde Gemeente Zeist, die het Koetshuis 
omdoopte tot Boskapel. 
In 1976 volgde er een restauratie: de staldeuren wer-
den weggehaald, er kwam een pastorie (huidige 
O.B.K. bestuurskamer) en er werd een soort voorpor-
taal gebouwd als ingang van de kerk. 

 
Vanaf 1979 heeft de Stg. Boskapelwerkgemeenschap 
er tot 1984 in gezeten. Tussentijds heeft de kunste-
naarsvereniging 'De Toets' nog een aantal jaren in de 
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Boskapel gewerkt, maar vanaf 1986 is O.B.K. de trotse 
eigenaar van dit fantastisch gelegen repetitielokaal, 
waar alle concerten op en top voorbereid kunnen 
worden. En waar elk jaar op de derde zondag van ja-
nuari de traditionele Nieuwjaarsborrel van de wijkver-
eniging wordt gehouden. 
 
De Boskapel is gelegen aan de Laan van Beek en 
Royen 45a te Zeist [ Google maps ] 
 

Duo Saxty-Six 

De muziek tijdens de Nieuwjaarsborrel wordt ver-
zorgd door Saxty-Six. 

Het duo bestaat uit Jan Ols-
man (gitaar) en Suzan Brink-
huis (saxofoon). Met een in-
getogen sound van bekende 
melodieën uit de recente 
(pop)geschiedenis weten zij 
hun publiek te boeien zonder 
opdringerig te zijn. De ideale 
formule voor een gezellige 
(nieuwjaars-)bijeenkomst. Ze 
hebben dit ook laten zien tij-
dens de nieuwjaarsreceptie 

van de Gemeente Zeist, waar zij een optreden hebben  
verzorgd.  
Zie ook https://www.facebook.com/saxysix10 
 

Warmtescan 2016 
Ook deze winter gaan de 'energie-ambassadeurs' van 
de bewonersvereniging weer aan de slag met de 
warmtescan.  

Een wamtescan geeft u 
informatie over de kwa-
liteit van de isolatie van 
uw woning. De 'beel-
den' van de warmte-
scan laten zien waar 
warmte het huis verlaat 
(buitenzijde) en waar 
de koude plekken in de 
woning zitten (binnen-
zijde). Op basis van een 
warmtescan kunt u be-

oordelen of isolatiemaatregelen in uw huis gewenst 
zijn. Een scan kost rond de 25 euro. 

 
Naast een scan ook een energieplan? 
De warmtescan staat op zich, in de praktijk merken 
we dat sommige bewoners ook behoefte hebben aan 
een bredere aanpak. Samen kunnen we kijken naar de 
algehele conditie (comfort en energieverbruik) van uw 
huis. Een van onze vrijwilligers kan met u meedenken 
bij het opstellen van een zogenaamde MEP (mijn 
energie plan). We kijken dan naar uw ‘ambitie’ met 
betrekking tot huis, comfort en energieverbruik en/of 
opwekking. Dit kan variëren van kierenjacht (naar 
aanleiding van de scan) tot meer drastische maatrege-
len.  
 
Krijg ik bouwkundig advies? 
De scan wordt uitgevoerd door vrijwilligers, buren uit 
uw wijk. Dit zijn geen bouwkundigen, maar geïnteres-
seerden die zich hebben verdiept in woningisolatie en 
er zelf ervaring mee hebben opgedaan. Zij geven een 
zo correct mogelijk beeld van uw woning. Maar u blijft 
zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u op ba-
sis van de foto's neemt. Wilt u een bouwkundig advies 
van een gecertificeerde deskundige, dan kunt u con-
tact te leggen met een adviesbureau. Ook zij bieden 
een warmtescan aan, meestal voor bedragen vanaf 
150-200 euro. 
 
Hoe maak ik een afspraak? 
Wilt u een afspraak maken, stuur dan een mailtje met 
uw telefoonnummer aan duurzaamhogeden-
nen@xs4all.nl. Wij nemen dan contact met u op en 
maken een afspraak.De scan kan alleen plaatsvinden 
als het vriest. 
 

Lidmaatschapsgeld 2015/2016 
Dankzij het bescheiden lidmaatschapsgeld van 12 
euro per jaar, zijn wij in staat om, naast onze andere 
activiteiten, de jaarlijkse nieuwjaarsborrel te organi-
seren.  
Inmiddels heeft bijna 2/3 van de leden het lidmaat-
schapgeld voor 2015/16 overgemaakt. Misschien is dit 
even aan uw aandacht ontsnapt, maar u kunt ook nu 
nog de 12 euro overmaken op onze rekening  
NL21ABNA0630438684. Graag even uw adres bij de 
mededelingen vermelden'. 

http://maps.google.nl/maps?q=Beek+en+Royen+45a,+zeist&hl=nl&ll=52.08332,5.249332&spn=0.000612,0.002677&sll=52.469397,5.509644&sspn=5.321622,9.656982&t=h&hnear=Laan+van+Beek+en+Royen+45,+Zeist,+Utrecht&z=19&vpsrc=0&layer=c&cbll=52.08332,5.249332&panoid=OfsG57oCB4nm5o5OaSdxvg&cbp=11,132.43,,0,-9.2
https://www.facebook.com/saxysix10

