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Bekijk de webversie

Binnenbos voor ons allemaal
Interview met Brenda Emmen, coördinator wijkcentrum Binnenbos

Het Binnenbos is enkele weken geleden formeel geopend,
maar de ontwikkeling is nog in volle gang. De website
vertelt je: “Binnenbos is dé ontmoetings- plek in
Zeist/Oost. Open, gastvrij en veelzijdig, met alle
voorzieningen op maat. Van een wijkservicepunt en
gezondheidscentrum, tot een muziekschool, sportzalen
en zaalverhuur. In de woningen op de 1e en 2e etage
hebben 42 cliënten van Abrona hun thuis”.
Maar dat is nog lang niet alles. Het is aan de wijken Hoge
Dennen en Kerckebosch om van Binnenbos een bruisend centrum te maken. Een aanzet
daartoe is het eerste Hoge Dennen café op 18 november, waarover later meer. Eerst iets over
Binnenbos zelf.

Faciliteiten voor diverse
activiteiten
Brenda benadrukt dat Binnenbos een
laagdrempelige ontmoetingsplaats moet zijn.
Iedereen is er elke dag welkom om alleen, of
met anderen een kopje koffie te drinken tegen
een vriendelijke prijs. Maar ook gezelschappen
zijn er welkom. Als je met zijn tienen binnen
komt om plezier te hebben kan dat ook in de
ruimte aan de voorzijde bij de bar, maar als je
een iets formelere bijeenkomst wil organiseren
kan dit in het zaaltje aan de achterzijde waar alle faciliteiten aanwezig zijn zoals beamer,
projectiescherm en geluidsinstallatie. Nog vóór de opening werd de algemene ledenvergadering
van bewonersvereniging Hoge Dennen daar gehouden en dat beviel prima. Voor het gebruik
van de ruimte wordt een gering bedrag van 38 Euro per dagdeel in rekening gebracht. Dat is
geen commercieel tarief en het geld wordt alleen gebruikt om zelfvoorzienend te zijn. Hiervan
worden dingen betaald als de aanschaf van lampjes voor de projector en eventueel onderhoud.
Initiatieven voor activiteiten kunnen van alle kanten komen, vooral van bewonersverenigingen,
maar ook van particulieren en beginnende ondernemers die er presentaties en vergaderingen
kunnen houden.

Hoge Dennencafé
Een belangrijk initiatief van bewonersvereniging Hoge
Dennen is het `Hoge Dennen Café` te houden op vrijdag
18 november om 17 uur. Het is een experiment,
gecoördineerd door Karien Guldemond en Wim Poelman.
Het is nieuw en het is niet bewezen dat er behoefte aan bestaat. Er zouden drie redenen
voor bewoners kunnen zijn om erheen te gaan.
Ten eerste gezelligheid: Veel bedrijven en organisaties sluiten hun week af met een “vrijmibo”.
Een vrijdagmiddagborrel. Maar niet iedereen werkt in een bedrijf of organisatie. Waarom niet de
week in de wijk afsluiten met een “wijkvrijmibo”, een wijk-vrijdagmiddagborrel, bijvoorbeeld op
de laatste vrijdag van de maand.
Ten tweede informatie-uitwisseling: Er is veel informatie uit te wisselen, bijvoorbeeld over
bouwplannen in de wijk, infrastructuur in de wijk, veiligheid in de wijk, evenementen in de wijk,
enzovoort. De bedoeling is dan ook om telkens mensen uit te nodigen die iets vertellen, maar
dan wel in maximaal tien minuten, zodat erover gepraat kan worden. Op 18 november zullen
enkele mensen wat toelichten over de plannen met de Thomaskerk en ook de wijkagent zal wat
vertellen.
Ten derde contacten: “Beter een goede buur dan een verre
vriend”. Maar dan moet je die buren wél kennen. Nogal wat
mensen leren elkaar kennen via de kinderen of het uitlaten van de
hond. Maar als je die niet (meer) in huis hebt is het handig om af
en toe naar het Hoge Dennen café te komen.
Inschrijven: Het zou fijn zijn als U als bewoner kenbaar zou willen
maken of U van plan bent op 18 november te komen. Wij kunnen
er dan rekening mee houden.
Stuur een mailtje naar : mguldemond@ziggo.nl
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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.

