Nieuwsbrief september 2016

Bekijk de webversie

Van de Voorzitter
Wij zijn met z’n allen terug
van vakantie en weer volop
aan de slag. Ook de avonden
vullen zich weer met
cursussen, avonden van de
scholen van de kinderen, je
kent het wel. Wij doen in
deze Nieuwsbrief ook een
beroep op jouw agenda.
Maar het cadeautje van de
huidige nazomer maakt dat we
nog veel buiten kunnen zijn en kunnen genieten van onze groene wijk.
Helaas is het groen ook weer beschutting gebleken voor het dievengilde die in onze wijk auto‘s
van elektronica en airbags ontdeden. Via de buurtapps kunnen we elkaar informeren, maar
blijkbaar kunnen we het nog niet voorkomen.
Deze Nieuwsbrief staat in het teken van onze jaarvergadering 27 september a.s. Ik nodig
iedereen uit de ALV in ons nieuwe wijkcentrum “Het Binnenbos” bij te wonen. Je leest er alles
over in deze Nieuwsbrief en voor de jaarstukken op onze website www.hogedennen.net.
Als ik het over groen in onze buurt heb, ken je de recente ontwikkelingen in Kerckebosch? Hoe
daar met respect voor het bestaande groen wordt verder gebouwd, hoe de hei zich ontwikkelt?
Voorafgaand aan onze ALV organiseren wij een rondwandeling door de wijk . Deskundige
gidsen vertellen over de vorderingen. We verzamelen op 27 september om 19.00 uur voor “Het
Binnenbos”. Na de rondwandeling ontvangen wij je met koffie en thee aan het begin van de ALV
om 20.15 u .
Oh ja! 2 van onze bestuursleden nemen tijdens de ALV afscheid. De bewonersvereniging zoekt
dus nieuwe bestuursleden. De vereniging is net als onze wijk springlevend, getuige deze
Nieuwsbrief en de bestuursfunctie kost net zo veel tijd als jij wilt. Meld je aan, zou ik zeggen.
Ik zie er naar uit ieder de 27ste te ontmoeten.
Marius Keij,
Voorzitter.
0642525534.

Oproep voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering
De Bewonersvereniging Hoge Dennen nodigt alle leden
van harte uit voor onze jaarlijkse ALV, 27 september om
20.15 uur in “Het Binnenbos”.
Wij presenteren de jaarstukken en nemen -onder
dankzegging- afscheid van de bestuursleden Patricia Keijzer
en Peter Veeling. Hopelijk kunnen wij ook meteen nieuwe
bestuursleden presenteren. Voor de jaarstukken verwijzen wij
naar onze website. Na afloop is er een hapje en drankje.

jaarstukken
Het is handig als je je even aanmeldt via de mail op info@hogedennen.net dan weten we
hoeveel leden we kunnen verwachten.

Bewonersvereniging organiseert rondwandeling
door Kerckebosch 27 september a.s.
Maak kennis met de nieuwe wijk
Kerckebosch. Met de architectuur,
de diversiteit van woningen van
sociale huur tot kapitale villa’s; het
behoud van het bestaande bos, de
nieuwe natuur. De wijk
Kerckebosch is een landelijk
voorbeeld van zorgvuldig
vernieuwen. Deskundige gidsen
leiden je rond en vertellen alles.
Voorafgaand aan de jaarlijkse ALV
organiseert de Bewonersvereniging
“Hoge Dennen” een rondwandeling door Kerckebosch. Iedereen is welkom. De wandeling en de
ALV vinden plaats op 27 september a.s. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Belangrijk: De wandeling vindt plaats op 27 september a.s. en start om 19.00 uur. Verzamelen
voor wijkcentrum “Het Binnenbos”, Hoog Kanje 186.
De wandeling eindigt ook weer bij “Het Binnenbos”, waar na om 20.15 uur de ALV begint.
Het is handig als je je even aanmeldt via de mail op info@hogedennen.net dan weten we
hoeveel deelnemers we kunnen verwachten

Dringende oproep
Bewonersvereniging nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden
Bewonersvereniging Hoge Dennen is een actieve buurtvereniging die de belangen
behartigt van de bewoners in de wijk Hoge Dennen te Zeist. Maar we doen ook leuke
dingen, zo organiseren we elk jaar de Nieuwjaarsborrel, we hebben in het voorjaar een
tuinmarkt georganiseerd, we doen mee met de koningsdagviering enz. De vereniging telt
momenteel zo’n 350 leden.
I.v.m. verhuizing treden twee van onze bestuursleden binnenkort af. Om ons te ondersteunen in
het aankomende jaar en te zorgen voor continuïteit van het bestuur in de daarop volgende
jaren, zijn wij met spoed op zoek naar nieuwe bestuursleden.
In dit breed gedragen bestuur zijn de taken goed te verdelen en is het leuk en uitdagend om
actief bezig te zijn.
Wil jij je inzetten voor onze wijk en vindt je het belangrijk dat onze activiteiten naar de toekomst
toe ook gewaarborgd blijven? En vindt je het gezellig om onderdeel uit te maken van het
bestuur?
Neem dan contact op met onze voorzitter Marius Keij, bereikbaar via (06) 425 25 534 of
m.h.keij@gmail.com.
Je bent meer dan welkom!
Met hartelijke groet,
Namens Bewonersvereniging Hoge Dennen
Patricia Keijzer (secretaris)

Kinderkoor Kerckebosch gaat door!
Sinds een poosje is er in de wijk een kinderkoor voor kinderen van 6 t/m 10 jaar.

O.l.v. een docente van Muziekschool Backstage zingen en dansen wij elke week met veel
plezier. Het koor heeft al een paar keer in de wijk opgetreden en dat gaan we dit jaar uiteraard
weer doen!
Na de zomervakantie begint het koor weer en wil jij ook meedoen? Hartstikke leuk. Het was tot
nu toe op maandag van 15.45-16.30 uur, maar het is op dit moment nog niet bekend of dit in het
najaar ook nog zo zal zijn. Het kost E 15,00 tot de kerstvakantie en we oefenen in het
Binnenbos.
Aanmelden kan bij info@muziekschoolbackstage.nl En meer informatie over de juiste tijd en
dag kun je ook via de muziekschool krijgen of via s.willemsen@meanderomnium.nl

10 jaar Wijk voor de wijk/ Burenhulp
Sinds 10 jaar is dit project bijzonder succesvol, waar wij
enorm trots op zijn.
Heeft u, als bewoner, behoefte aan burenhulp zoals vervoer
(naar ziekenhuis, etc..), boodschappen doen (eventueel ook
samen met u), kleine technische klusjes, zoals kastje
afbreken/ opbouwen, etc...., schroomt u dan niet om deze
vragen aan ons voor te leggen en dan gaan wij overleggen met ons team van vrijwilligers wie u
die hulp kan geven.
De coördinatie van dit project is in handen van:
Anneke Oosterhuis
Mirjam van der Heide
Ria Rouwet
Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 06- 24175266
Wilt u ons team komen versterken als vrijwilliger, dan bent u van harte welkom!

Stationsgebied vernieuwt
Files bij de spoorovergang, overvolle fietsstallingen en een te kort aan parkeerplekken.
Belangrijke redenen om het stationsgebied Driebergen-Zeist flink aan te pakken. De Hoofdstraat
loopt straks via een onderdoorgang voor het verkeer onder het spoor door. Het stationsgebied
van Driebergen-Zeist wordt een compacte OV-knoop, waar al het verkeer goed doorstroomt.
Fileprobleem opgelost
De Hoofdstraat wordt verbreed én gaat straks onder de sporen door. Daarmee gaat het
fileprobleem tot het verleden behoren. De spoorwegovergang in de Odijkerweg wordt
opgeheven.

Nieuw station
Er komt een nieuw station, met een nieuw busstation én een nieuwe parkeergarage met
ongeveer 600 parkeerplaatsen. Ook aan de fietsers wordt gedacht. Onder het station komt een
fietsenstalling waar fietsers droog en veilig hun fiets kunnen parkeren. Bovendien krijgen de
fietsers hun eigen fietsroute waardoor ze veilig het stationsgebied kunnen doorkruisen.
In 2017 begint het bouwen, en in 2021 is het station helemaal vernieuwd.
Zie ook de website van prorail:

info stationsgebied

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.

