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Bekijk de webversie

Van de Voorzitter
Beste bewoners van onze mooie wijk,
Dit is de laatste Nieuwsbrief van dit
seizoen! Na de zomer zijn we er
weer met nieuws en leuke verhalen
over onze wijk.
Ik wijs alvast op onze jaarlijkse
algemene ledenvergadering op (ALV)
27 september aanstaande waarvoor ik
alle leden van harte uitnodig. We
werken aan een interessant
programma.
Graag ook je aandacht voor het volgende. Binnenkort zullen er 2 vacatures in ons bestuur
ontstaan. Helaas gaan Patricia en Peter in september het bestuur vertaten. Het liefst zou ik op
de algemene ledenvergadering weer 2 nieuwe bestuursleden willen voorstellen. Daarom hierbij
mijn oproep: Wie wil een bijdrage leveren aan onze actieve vereniging en daarmee aan
onze fijne wijk?
In deze Nieuwsbrief weer informatie en een aantal bekende items, zoals de bloemenborder op
het Julianaplein die we hebben kunnen aanleggen met steun van de stadlandbouwgroep en de
gemeente. We kregen zaad om de border aan te leggen, zodat er weer meer bloemen voor de
bijen komen.
Een fijne vakantie gewenst en tot de ALV!
Marius Keij 06-42525534

Bewonersvereniging prominent aanwezig op het koningsfeest Julianaplein
Veel buurtbewoners kwamen langs onze stand om
een praatje te maken en een glaasje te drinken. En
om te schuilen voor de regenbuien die zo nu en dan
vielen.
En er was een prijsvraag. Vrijwilligers van de
bewonersvereniging hadden 14 foto's opgehangen van
karakteristieke plekjes in onze wijk. Deelnemers moesten
raden waar de foto's waren genomen. De jury heeft
inmiddels alle inzendingen beoordeeld en de prijzen
toegekend.
De eerste prijs gaat naar Piet Willenswaard met 12 goede
oplossingen. De tweede prijs is voor Pien en Milou van
der Lest met 11 goede oplossingen. En de derde prijs is
voor Sieb Guldemond met 10 goede oplossingen. En dan
hebben we de poedelprijs voor Niels Daemen.
Wij feliciteren de winnaars, zij zullen spoedig hun prijs in
ontvangst mogen nemen. En wij danken de dames van
het Oranjecomité voor de prettige samenwerking.

Kennismaken met ZZP-ers
De Wijkvereniging stelt ruimte in de nieuwsbrief
beschikbaar aan ZZP-ers die in deze wijk actief zijn. Deze
keer geven we het woord aan Deli Seligmann. Ze is
tuinontwerper.
Niets is heerlijker dan met een kopje koffie rustig in een
hoekje van de tuin te zitten en te genieten! Zou het dan niet
geweldig zijn om de hele dag met tuinen bezig te zijn? Zo
begon ik enkele jaren geleden mijn opleiding tuinontwerpen.
Na vele verschillende beroepen te hebben uitgeoefend en na
de halve wereld rond te hebben gereisd kwam ik eindelijk tot
de ontdekking waar echt mijn passie ligt. Ik ben altijd al heel
creatief geweest maar deed er eigenlijk te weinig mee. Maar
de prachtige omgeving hier in Zeist vormde een bron van
inspiratie. Inmiddels bestaat mijn ontwerpbureau Deli Design
Tuinontwerpen alweer bijna een jaar.
Een mooie tuin is een samenspel van een goed ontwerp, mooie beplanting die het hele jaar
door wat te bieden heeft, en goede verlichting. Vooral dit laatste wordt nogal eens vergeten
maar is nu juist de kers op de taart. Want hierdoor biedt de tuin ook in de winter en tijdens
zomeravonden een sprookjesachtige aanblik. In het ontwerp wordt rekening gehouden met
zichtlijnen, looprichtingen, kleurstellingen, maar vooral ook met structuur. Je kunt heel
verrassende effecten creëren door af en toe de hoogte in te gaan met planten, bomen of juist
met verharding. Of door hoekjes te maken die een beetje afgeschermd zijn en die
nieuwsgierigheid opwekken. Kortom, een tuinontwerp is meer dan alleen een groepering van
mooie planten.
Hoe ziet je droomtuin eruit? Een oase van rust, of juist een decor voor gezelligheid? Met een
speelhoek voor de kinderen? Geruis van water op de achtergrond? Landelijk of juist modern en
strak? Als ik je kan helpen om deze droomtuin te realiseren dan hoor ik het graag! Neem alvast
een kijkje op www.delidesign-tuinontwerpen.nl. En natuurlijk kom ik graag even vrijblijvend bij je
langs!
Deli Seligmann, Deli Design Tuinontwerpen.
Jan Willem Frisolaan 18, 3708 VH Zeist T. 06 44096120

Pas op voor oplichting door Engelssprekende klusjesmannen!
Van René Scheffer, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid gemeente Zeist ontvingen wij
onderstaande waarschuwing.
De laatste jaren heeft Nederland te maken met klusjesmannen uit Groot-Brittannië en
Ierland die mensen oplichten. Deze klusjesmannen weten ook de gemeente Zeist te
vinden.
Vooral in de lente en zomer gaan de klusjesmannen langs de deuren en bieden zij aan om voor
een betaalbare prijs klussen uit te voeren. De kwaliteit van het werk blijkt echter slecht en veelal
vragen zij veel meer geld dan vooraf is afgesproken. De prijs loopt geregeld op tot duizenden
euro’s. Als mensen dat niet betalen, dan gaan de klusjesmannen vaak dreigen.
Wat je moet weten:
De klusjesmannen komen meestal met busjes, vaak met een Brits of Iers kenteken.
In toenemende mate maken ze gebruik van Oost-Europees personeel.
Soms bezorgen ze flyers met alleen een mobiel telefoonnummer en/of een fictieve
bedrijfsnaam vermeld.
De meeste slachtoffers wonen in een koophuis. Ook weten ze ouderen en andere kwetsbare
personen goed te vinden.
Wat je moet doen:
Als je een aanbod krijgt van dit soort klusjesmannen, ga er niet op in!
Als ze blijven aandringen, blijf dan herhalen dat je niet geïnteresseerd bent.
Zoek mogelijk hulp van buren of zeg dat je de politie gaat bellen (in het Engels: “I will inform
the police”).
Informeer de politie via 0900-8844 als je door dit soort klusjesmannen bent benaderd.
Bel direct de politie via 112 (alarmnummer) als er sprake is van bedreiging of geweld.
Wees altijd alert op onbekenden die aanbellen en ongevraagd hulp aanbieden. Ook als zij
Nederlands spreken.

Aanleg van bloemenborder voor bijen
Op 29 mei is 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 is een "bijenborder" aangelegd op het Julianaplein
langs de Oranje Nassaulaan. Het is nu nog een rommeltje, maar wacht
maar tot de bloemenpracht is uitgekomen en de bijtjes kunnen smullen
van het heerlijke stuifmeel.

WhatsApp alertgroepen
De vakantietijd breekt weer aan. Veel
buurtbewoners gaan genieten van een
welverdiende vakantie in het zonnige zuiden
of in andere verre oorden.
De vakantieperiode is helaas traditioneel
ook een tijd waarin veel woninginbraken
plaatsvinden. Het is dus zaak om het
dievengilde een slag voor te zijn en je aan te melden bij een van de WhatsApp
Alertgroepen in deze wijk.
Voor alle duidelijkheid hieronder de 3 WhatsApp groepen nog even op een rij:
1. Woon je in het gebied 1 dat wordt begrensd door de Oranje Nassaulaan, Jan Willem
Frisolaan en de Arnhemse Bovenweg, dan kan je je aanmelden bij Jonno den Engelsman
(06)11 73 22 04
2. Voor bewoners in het gebied 2 tussen de Oranje Nassaulaan, Jan Willem Frisolaan en de
Boskant is Brenda Emmen (06) 12 97 58 95 de aangewezen contactpersoon.
3. Bewoners in gebied 3 ten Zuid Oosten van de OranjeNassaulaan kunnen contact opnemen
met Herwin Schonewille (06) 22 45 89 10.
Zodra je verdachte omstandigheden ziet, schroom dan niet en meld het via je eigen WhatsAppgroep. Zo zorgen we met zijn allen voor 'een veilig Hoge Dennen' ook in de vakantieperiode!

Burendag markt bij Warande op Buitenplaats Heerewegen in Zeist-Oost
Op zaterdag 24 september is het Burendag, het jaarlijkse feest dat je samen viert met je
buren en de buurt. Een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets
goeds doen voor elkaar en de buurt. En Warande viert deze dag graag met haar buren!
Op deze dag organiseert Warande een bruisende markt van 11.00-16.00 uur op Buitenplaats
Heerewegen aan de Arnhemse Bovenweg 80. Een gezellige markt met en voor de wijk!
Je kunt deze dag ontmoeten, genieten, spelen, kijken, kopen en proeven op de diverse
‘marktpleinen’.
Er is een sfeervolle markt met o.a. plaatselijke ambachten, educatieve wandelroutes op het
terrein, kunst en cultuur en optredens verzorgd door verenigingen uit de wijk. Ook de brandweer
Zeist presenteert zich. Voor kinderen zijn er diverse kinderspelen. Daarnaast is er van alles te
koop: brocante, sieraden, cadeautjes, boeken, kleding, bloemen en planten.
Wil je kans maken op mooie prijzen? Doe dan mee met de speciale Burendagprijsvraag. Op het
terras kan je tussendoor even uitblazen en genieten van o.a. koffie met gebak, ijs, snacks, patat
en lekkere drankjes. Het belooft een gezellige dag te worden voor het hele gezin!
Heb je een leuk idee voor de invulling van de markt of misschien wil je deelnemen als
kraamhouder dan kan je je tot 24 juni a.s. aanmelden.
Voor meer informatie en aanmelding kan je contact opnemen met Adriëtte van Veenschoten
(a.vanveenschoten@warandeweb.nl)

inloopspreekuur van de gemeenteraad van Zeist
Uit signalen die de griffie heeft gekregen blijkt dat het politieke inloopspreekuur van de
gemeenteraad van Zeist nog niet erg bekend is. Met dit artikel willen we de
mogelijkheden van het spreekuur graag onder je aandacht brengen.
De gemeente Zeist heeft vele gezichten. Als actieve organisatie heeft u ongetwijfeld te maken
gehad met verschillende vertegenwoordigers. Regelmatig zijn er interactieve processen om in
een vroegtijdig stadium betrokkenen en belanghebbenden te betrekken bij het maken van beleid
en plannen.
De gemeenteraad van Zeist heeft een hele eigen rol in dit proces. De raad stelt de
uitgangspunten (kaders) vast en geeft waar mogelijk beleidsrichting aan.
De gemaakte raadsvoorstellen worden getoetst op de meegegeven uitgangspunten en
uitvoerbaarheid. Als gekozen volksvertegenwoordiger heeft de raad een eigen
verantwoordelijkheid, maar de inbreng van inwoners en organisaties wordt altijd zeer op prijs
gesteld, bijvoorbeeld als insprekers bij de Ronde Tafel.
Het politieke inloopspreekuur biedt de mogelijkheid om informeel met vertegenwoordigers van
de verschillende fracties van gedachten te wisselen. Dat kan over lopende raadsvoorstellen
maar natuurlijk ook over een idee of plan dat u heeft of een ontwikkeling die u ziet waarvan u
graag wilt dat de gemeenteraad er over meedenkt.
Vroegtijdig contact met raadsleden betekent al vroeg in beeld zijn, al vroeg een gesprekspartner
zijn en al vroeg de uiteindelijke beslissingsnemers kunnen informeren over uw standpunten,
belangen en ervaringen.
Het inloopspreekuur is niet bedoeld voor het indienen van klachten.
Het inloopspreekuur is van 19.30 tot 20.30 uur en staat gepland voor:
Dinsdag 7 juni
Dinsdag 13 september
Dinsdag 1 november
Dinsdag 29 november
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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.

