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Bekijk de webversie

Beste buren,
Wij kijken met zijn allen terug op de
geslaagde Nieuwjaars-bijeenkomst
(zie hieronder). Voor het eerst was
Het Binnenbos de locatie en dat
viel erg in de smaak.
Als vereniging kunnen we alleen maar
heel blij zijn met het nieuwe
wijkcentrum. Dit geeft ons de
mogelijkheid om gemakkelijk activiteiten te organiseren en elkaar te ontmoeten. Zo gaan we
door met het maandelijkse Hoge Dennencafé op 17 februari a.s. Alle informatie vind je in deze
Nieuwsbrief. Ook blijkt er behoefte om gezamenlijk een maaltijd te gebruiken als je daar zelf om
wat voor reden ook even niet aan toekomt. Door de beschikbaarheid van "Het Binnenbos"
kunnen we dit nu organiseren.
Als bestuur van de Bewonersvereniging Hoge Dennen willen wij graag initiatieven mogelijk
maken. Dus als je een plan hebt, waarbij wij kunnen ondersteunen: neem contact op via
info@hogedennen.net of één van de bestuursleden.
Ik wens je veel leesplezier en hoop je te ontmoeten bij het Hoge Dennencafé.
Marius Keij
0642525534

Hogedennencafé 17 februari
Na een geslaagde aftrap van het HogedennenCafé op 18
november, pakken we de draad weer op. 17 februari is het
HogedennenCafé weer in het Binnenbos. Het begint ca
17:00 uur.
We hebben ervoor gekozen om het HogedennenCafé elke
3de vrijdag van de maand te houden. De eerste keer waren
de drank en hapjes geheel gratis, dat kunnen we natuurlijk
niet blijven volhouden, daarom zal er een pot staan waar alle
bezoekers een (vrijwillige) bijdrage in kunnen doen.
Deze keer hebben we weer een aantal interessante
gastsprekers. De wijkmanager Wim van Keulen zal aanwezig
zijn evenals de wethouder Marcel Fluitman. Zij gaan ons op
de hoogte brengen van alle relevante wetenswaardigheden van de wijk en zullen vragen van
bezoekers beantwoorden.
En misschien kunnen ze ons wat meer vertellen over het
kunstwerk dat op de rotonde aan de Van Stolberglaan en de
Oranje Nassaulaan is verrezen.
Het HogedennenCafé is toegankelijk voor alle leden van de
bewonersvereniging. Belangstellenden die geen lid zijn, kunnen
zich ter plaatse als lid opgeven.

Utrechts Landschap restaureert
momenteel buitenplaats Molenbosch in
Zeist. Vorig jaar is vastgesteld dat de
buitenplaats aan restauratie toe was. Er is
toen een plan opgesteld om het hele park
te herstellen.
De wandelpaden en toegangen worden
verbeterd en er worden zitbanken geplaatst.
Zo wordt de buitenplaats aantrekkelijker voor
bezoekers. Ook worden er zaag- en
snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Hiermee
wordt dood en/of gevaarlijk hout verwijderd.
Om de buitenplaats aantrekkelijker te
maken, vinden er ook herstelwerkzaamheden plaats. Er worden bomen aangeplant, de vijver
wordt gebaggerd, de tuinmuur wordt gerestaureerd en er komt een boomgaard. Het hele plan
kunt u vinden op onze website
Naar verwachting zullen de meeste werkzaamheden in april 2017 afgerond zijn. Wij hopen dat u
dan nog beter dan voorheen kunt genieten van de historische en natuurlijke rijkdom van
buitenplaats Molenbosch.
Utrechts Landschap viert dit jaar haar 90-jarige bestaan. Sinds 1927 zetten wij ons in voor
natuur en erfgoed in Utrecht. Wilt u meer informatie over wat Utrechts Landschap doet? Of wilt
u weten hoe u beschermer kunt worden? Bekijk dan ook www.utrechtslandschap.nl
Maarten den Hartigh
Medewerker communicatie Utrechts Landschap
m.denhartigh@utrechtslandschap.nl

Een coach maakt het verschil!
De overstap van de basisschool naar de middelbare
school is groot: nieuwe gróte school, allemaal of in elk
geval bijna allemaal nieuwe klasgenoten, ander
leersysteem, verschillende leraren, meer eigen
verantwoordelijkheid. Een aantal kinderen kan daar goed
een extra steuntje bij gebruiken en daar kan Coach4you
bij helpen!
Coach4you is een project van het Gilde Zeist dat dit voorjaar
al voor de dertiende keer kinderen koppelt aan een (vrijwillige) coach. De school of de ouders
melden het kind om verschillende redenen aan en als het kind ook graag een coach wil, komt
deze coach vanaf eind groep 8 t/m de eerste maanden van de tweede klas elke week bij het
gezin thuis.
Het gaat niet om huiswerkbegeleiding, hoewel de coach ook wel kan helpen met het huiswerk,
maar het gaat vooral om het kind te helpen zijn/haar plaats op die grote nieuwe school te
vinden. Hoe moet ik plannen, hoe kan ik nieuwe vrienden krijgen, hoe ga ik om het al die
verschillende leerkrachten, hoe kan ik met mijn eventueel “kleine handicap”, zoals dyslexie,
ADHD of faalangst toch een goede en prettige tijd op school hebben, enzovoorts.
Om alle aangemelde kinderen een coach te kunnen geven, zijn wij dringend op zoek naar
nieuwe coaches. Lijkt het u wel wat om een kind zo’n anderhalf jaar te begeleiden, neem dan
contact op met Sera Willemsen, de projectleider van Coach4you, om daar eens (vrijblijvend)
over door te praten. U kunt contact met haar opnemen via coach4you@gildezeist.nl

Vrijwilligers gezocht voor Wijk voor de wijk / Burenhulp.
Wijk voor de wijk/ Burenhulp Kerckebosch is een succesvol project wat bestaat uit
vrijwilligers. Dit project is al 10 jaar actief in de wijk en erg succesvol.
Mensen met hulpvragen zoals vervoer, boodschappen, wandelen, praatje maken, kleine
technische klusjes, etc...kunnen bij ons terecht en dan gaan wij kijken welke vrijwilliger hiervoor
in aanmerking komt.
Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons team willen komen versterken.
U bent van harte welkom!
U kunt terecht voor vragen/ aanmeldingen bij:
Ria Rouwet
ria.rouwet@casema.nl
Anneke Oosterhuis
oosterhuisa@gmail.com

Een geslaagde cursus!
Aan de creatieve cursus “Zelfportretten maken” voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar hebben 15 kinderen
meegedaan. Zij hebben o.l.v. Clarissa Vis mooie
kunstwerken gemaakt, die zij op donderdag 9 februari
tentoongesteld en gepresenteerd hebben in het
Binnenbos.
Een aantal kinderen wil graag nog meer “kunstlessen”
hebben, dus als er kinderen zijn die nu niet hebben mee
gedaan, maar de volgende cursus ook wel graag willen
meedoen: meld je aan bij Sera Willemsen via 030-6914829 of
s.willemsen@meanderomnium.nl

Nieuwjaarsborrel: Groot succes
Het was voor ons ook wel een beetje
spannend: voor het eerst onze
nieuwjaarsborrel in het Binnenbos. Vooral
omdat we de uitnodigingen huis-aan huis
hadden verspreid verwachtten we een hoge
opkomst, ook van de niet-leden. Zou dat
allemaal wel passen?

Maar gelukkig ging het allemaal goed, een ruwe schatting was
dat er op het drukste moment ca. 100 borrelaars waren en
meer dan 15 kinderen. En dat het dan erg gezellig kan zijn
laten bijgaande foto’s zien.
We hebben tijdens de borrel meer dan tien nieuwe leden
ingeschreven. Het is duidelijk dat de bewonersvereniging in
een behoefte voorziet.
Ik wil bij deze alle vrijwilligers bedanken die hun bijdrage hebben geleverd. Speciale dank voor
Casper en Meike Thijsen voor hun muzikale bijdrage.

Huizen vertellen
Willem de Zwijgerlaan 21
Ik, het huis aan de Willem de Zwijgerlaan nummer 21, ben officieel geboren in het jaar
1931, maar ik vermoed dat dit niet klopt. Bij een verbouwing bleken er namelijk kranten
uit 1929 te voorschijn te komen en wie bewaart nou zijn kranten twee jaar. Er is wel meer
vreemd met mijn geboorte. Ik zou één huis zijn, maar ik werd een tweeling, ofwel tweeonder-een-dak. Vermoedelijk hing dit samen met de crisis. Eén huis kon bruintje niet
trekken. Een van mijn eerste bewoners was de familie van den Burg. Privé
omstandigheden leidden ertoe dat het huis verhuurd werd en mijn garage de woning
werd van mevrouw zelf. Dat is de oorzaak dat deze er ongewoon gezellig uit ziet. Diverse
bewoners in de wijk hebben ooit bij mij op kamers gewoond.
De familie de Haas, ouders van de huidige bewoonster Karien Guldemond, hebben het huis in
1967 betrokken. Karien was toen 3 maanden, hetgeen tot het vermoeden leidt dat binnenkort
Sarah op bezoek komt. In 1996 betrok Karien met haar man, Martin Guldemond, het ouderlijk
huis. In feite woont Karien al zo’n 50 jaar in de wijk. Er zijn dan ook weinig mensen die Karien
niet kennen. Het lijkt er overigens op dat Karien iedereen in de wijk kent.
Littekens en verbeteringen uit het verleden
Het aardige met een huis dat al langer bestaat is dat de geschiedenis eruit is af te lezen, soms
in de vorm van raadsels. Bijvoorbeeld een kastdeur die van onderen was afgezaagd. Vroeger
werden er de leidingen van de ouderwetse cv langs geleid. De deur moet zijn afgezaagd omdat
de kast anders niet open kon.
Ongebruikelijk is dat je via de hoofdingang in een serre terecht komt. Is in 1971 gebouwd omdat
vader de Haas graag een orangerie wilde om planten te laten overwinteren. En die voordeur
stond toch al op de tocht. Karien en Martin hebben zelf, in 2002 de keuken uitgebreid. Hierdoor
ontstond de grote werkruimte waar Karien haar vele vergaderingen en cursussen organiseert.
Vanuit die ruimte kijk je in mijn tuin die, ongebruikelijk naar Zeister normen, maar abnormaal
gezellig is. Zo is er een kippenhok, waarin, als de kippen buitenlopen, hondje Lodewijk graag
bivakkeert. Hondje Lodewijk is gekozen op de maat van Kariens fietsmandje.

Tegenover het kippenhok is de lounge plek van de familie Guldemond. Hier wordt zowel
gedurende de zomer als de winter gebruik van gemaakt. Er is een kachel en de ruimte kan
afgesloten worden met een gordijn. Hier zijn heel wat uren doorgebracht, maar als hij daar niet
te vinden is, is de kans groot dat Martin in zijn knutselschuur te vinden is. Deze is volledig door
hemzelf gebouwd op basis van hout dat vrijkwam bij de diverse verbouwingen. De ruimte is
uitermate goed doordacht, evenals de kleine veranda die vóór de schuur gesitueerd is. Heel
opvallend is de hoektafel die vervaardigd is op basis van een oude kabelhaspel. Wat op de foto
niet te zien is is dat bij het bouwen van de veranda een boom gespaard is gebleven. Deze
steekt dwars door de vloer.

Toen ik namens de bewonersvereniging het huis van Karien en Martin bezocht was ik in de
veronderstelling een simpel, onderhoudsvrij huis aan te treffen. Martin heeft immers een zeer
drukke baan en Karien behoort tot de meest actieve inwoners van Zeist. Maar neen hoor! Hier
hebben ze ook nog tijd voor.
Een kleine opsomming. Karien is actief in de bewonersvereniging Hoge Dennen, is secretaris
van de Noorderlicht gemeente, geeft naailessen, maakt deel uit van een muziek ensemble, is
actief bij seniorsupport en dan zijn er vast dingen dingen die ze niet verteld heeft.
Wat ze graag doet? Afzien op een camping waar ze met een rol papier naar de wc moet lopen
en moet improviseren met koken. En daarna, als ze weer thuiskomt waardeert ze weer 100%
hoe mooi ze woont aan de Willem de Zwijgerlaan nummer 21…… Eigenlijk een straatnaam die
niet bij haar past.
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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.

