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Bekijk de webversie

Van de Voorzitter
Beste buurtbewoners,
Deze Nieuwsbrief staat in het teken van het voorjaar. Zoals
het verslag van onze eerste Tuinmarkt, de viering van
Koningsdag in onze wijk, het aanleggen van een
bloemenborder speciaal voor bijen. De Tuinmarkt die wij
organiseerden samen met andere groene en duurzame
organisaties was zonder meer een succes en voor herhaling vatbaar. Dat gaan we samen met
jou doen.
En heb je de bordjes zien hangen dat in onze wijk whatsappgroepen actief zijn voor onze eigen
veiligheid? Hoge Dennen was de eerste wijk, waar deze bordjes door wethouder Marcel
Fluitman werden aangeboden en opgehangen.
Als je nog niet bent aangesloten bij een van de groepen kan je je opgeven. Verderop in deze
nieuwsbrief kan je er meer over lezen.
Steeds vaker reageer je via mail of de website op onze activiteiten. Dat stel ik zeer op prijs.
Want de Bewonersvereniging Hoge Dennen is er voor én door jou.
Geniet van het voorjaar!
Marius Keij
0642525534

Koningsdag op het Julianaplein
Op koningsdag, 27 april, is weer het traditionele
koningsdagfeest op het Julianaplein.
Om 14:00 uur start de verkoop van Dennenkaarten en
Spelletjeskaarten en verzamelen de kinderen (en de ouders)
zich voor de optocht die om 14:30 uur van start gaat door de
wijk. Om 15:00 uur wordt het feest geopend door de
voorzitter waarna tal van spelletjes en activiteiten
plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat er niemand met een
lege maag naar huis gaat is het aantal kraampjes met
catering dit jaar weer uitgebreid. Alle hapjes en drankjes
worden afgerekend met Dennenkaarten die bij de infokraam
te koop zijn. Let op: biljetten van 100, 200 en 500 Euro
worden niet geaccepteerd.

Veiligheid in de wijk
Op 9 maart jl. hebben wij met een aantal enthousiaste en
actieve buurtbewoners gesproken over het opzetten van
een buurtpreventie WhatsApp netwerk.
Omdat er in het kader van veiligheid al een aantal WhatsApp
groepen bestaan, hebben we onze wijk op basis van deze
groepen inmiddels al kunnen opdelen in 3 gebieden.
Deze 3 gebieden hebben we op onderstaande wijkplattegrond aangegeven.

WhatsApp netwerk
Het buurt WhatsApp netwerk zal in stand worden gehouden door de bewoners zelf. Het is
belangrijk dat iedereen zich daarom houdt aan vooraf vastgestelde regels voor dit netwerk. Eén
van de regels is bijvoorbeeld dat dit netwerk alleen maar mag worden gebruikt voor verdachte
situaties. En dus niet voor onderlinge contact/privéberichten.
Ieder wijkgebied heeft zijn eigen beheerder:
Voor de wijk waarin de Charlotte de Bourbonlaan is opgenomen, is dit Jonno den Engelsman,
te bereiken via jonnodenengelsman@gmail.com of op het mobiele nummer (06)11732204.
Voor de wijk waarin de Graaf Janlaan is opgenomen, is dit Herwin Schonewille. Hij is te
bereiken viaherwin.schonewille@gmail.comof op het mobiele nummer (06)22458910.
Voor de wijk waarin Tussen de Dennen is opgenomen, is dit Brenda Emmen.Zij is te bereiken
via brenda.m.hassell@gmail.com of op het mobiele nummer (06)12975895.
Op dit moment zijn er al circa 200 deelnemers. Maar natuurlijk is het de bedoeling dat nog veel
meer bewoners zich aansluiten. Immers met elkaar kunnen we onze wijk veiliger maken én
houden! Meld je dus aan bij één van hierboven genoemde wijkbewoners!
Om de start van dit mooie initiatief in te luiden, is op vrijdag 18 maart jl. het 1e buurt WhatsApp
bordje geplaatst op de hoek van de Charlotte de Bourbonlaan en de J.W. Frisolaan.
Vanzelfsprekend zullen er de komende tijd meer bordjes worden geplaatst om het dievengilde af
te blijven schrikken.

Tuinmarkt 9 april groot succes
Op zaterdag 9 april heeft de bewonersvereniging Hoge
Dennen in samenwerking met de bewonersvereniging
Kerckebosch en Stadslandbouw Zeist een tuinmarkt
georganiseerd in het winkelcentrum Kerckebosch in
Hoogkanje.
Onder een fraai lentezonnetje konden de bezoekers zaadjes,
stekjes, planten en tuingereedschap en -materialen uitwisselen en met elkaar in contact komen
over alle aspecten van het tuinieren. Behalve de bewonersverenigingen en Stadslandbouw
Zeist, waren er ondermeer stands van de Boswerf, de Vogelbescherming, de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging, stichting Groei en Bloei en het Instituut voor natuureducatie (IVN). De
muzikale omlijsting werd verzorgd door Trio Sorelli en een draaiorgel. De bezoekende kinderen
kregen een zakje met zonnebloemzaadjes mee, in het najaar wordt een prijs uitgereikt voor de
hoogste zonnebloem! Hotel restaurant Kasteel Kerckebosch fêteerde de bezoekers op heerlijke
hapjes.

Kennismaken met ZZP-ers De
Wijkvereniging stelt ruimte in de nieuwsbrief beschikbaar
aan ZZP-ers die in deze wijk actief zijn. Deze keergeven
we het woord aan Patricia Keijzer, zij is Travel Counsellor.
Dat mijn klant 'meer dan' tevreden is met de door mij
verzorgde reis. Dat is mijn ultieme doel, dat maakt mijn werk
zo leuk. Laatst zei een klant: “Patricia, als jij iets voor ons
regelt, dan is het tot in de puntjes verzorgd. Je laat geen kans
onbenut om alles aan onze wensen te laten voldoen. Echt
maatwerk. We geven het met een gerust hart uit handen, want
zelfs de kleinste details zie jij niet over het hoofd. Bedankt!”
Al op jonge leeftijd was ik gek van reizen en het ontdekken van andere landen en culturen. Niet
vreemd dus dat ik later van mijn passie 'reizen' mijn werk zou maken. Als reisadviseur mocht ik
jarenlang prachtige en bijzondere plekken (ver, maar ook dichterbij huis) ontdekken en
adviseren: Australië, Indonesië, Sri Lanka & de Malediven (een echte droombestemming),
Dominicaanse Republiek, Egypte, de Griekse eilanden Kos, Kreta, Samos, Corfu en Lefkas
(heerlijk in flottielje meezeilen op een kajuitzeilboot), Turkije, Malta, Cyprus, Corsica, Sardinië,
Portugal & Madeira, het vasteland van Spanje, alle Canarische eilanden en Scandinavië.
Daarnaast heb ik inmiddels ook veel indrukwekkende steden bezocht.
Maar nu staan uw wensen centraal. Waar wilt u heen?
Vraag mij om een adviesgesprek (bij u thuis) of geef mij uw wensen telefonisch of per e-mail
door. Ik neem uitgebreid de tijd voor een persoonlijk vrijblijvend advies.
Wilt u een maatwerk- of pakketreis, cruise, stedentrip, vliegticket, hotelreservering of huurauto?
Of wilt u iets speciaals voor uw huwelijksreis of een andere bijzondere gelegenheid? Zoekt u
een reisadviseur die u het gedoe uit handen neemt en alles perfect regelt alsof het haar eigen
reis is? Wilt u kwaliteit en service tegen een eerlijke prijs?
Aarzel dan niet en neem gerust contact met mij op, ik help u graag!
Heel graag tot ziens!
Patricia Keijzer, Travel Counsellor, Waldeck Pyrmontlaan 6
Stuur mij een Email of bel: (06) 415 50 256

Huizen vertellen
Wim Poelman, April 2016

Op Frederik Hendriklaan nummer 20 wonen Erik en Erica
Notenboom. Niet alleen de naam Notenboom heeft iets
met de natuur en milieu te maken, maar vrijwel alles wat
ze doen. Beiden zijn ze bioloog en beiden houden ze zich
intensief met de natuur bezig.
Erik promoveerde in Utrecht op het vakgebied neuroendocrinologie. Zijn specialiteit was de relatie tussen het
zenuwstelsel en het hormoonstelsel. Een onderwerp dat nog
steeds intensief in de belangstelling staat. Het is het
probleem van “twee kapiteins op één schip” aldus Erik. Het
hormoonstelsel en het zenuwstelsel werken niet altijd goed
samen zoals nogal wat mensen in de praktijk ondervinden. Na zijn promotie werkte Erik als
docent biologie/ecologie op de toenmalige Stichting Opleiding Leraren die nu is opgegaan in de
Hogeschool Utrecht. Erica deed onder andere onderzoek op het gebied van ecologie en
toxicologie.
Lees hier verder

Aanleg van een bloemenborder voor bijen
Op 29 mei a.s. om 15.00 uur wordt op het Julianaplein een
bloemenborder aangelegd speciaal voor bijen.
Bijen hebben het moeilijk wereldwijd. Het Platform Stadslandbouw heeft daarom het initiatief genomen om in de
openbare ruimte meer mogelijkheden voor bijen te creëren.
Samen met de gemeente en onze Bewonersvereniging wordt
een "bijenborder" aangelegd op het Julianaplein lang de
Oranje Nassaulaan. De officiële start is 29 mei om 15.00 uur.
Iedereen is welkom.
De border verdient toezicht en water als het droog is. Wie wil ons daarbij helpen? Opgeven kan
via email.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@hogedennen.net toe aan uw adresboek.

