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Bekijk de webversie

Beste buurtgenoten,
Als ik dit schrijf barst buiten het
voorjaar los en meteen ligt er weer
een Nieuwsbrief van jouw
Bewonersvereniging vol met
activiteiten in de bus (vroeger dan, nu
de mailbox).
Koningsdag komt er aan! Jij bent er
toch ook? De dames van het
Oranjecomité hebben weer superhard
gewerkt.
Op 21 april a.s. is er ook weer onze bekende Hoge Dennen vrijdagmiddagborrel om elkaar te
ontmoeten. Op die zelfde middag houden we samen met wijkwethouder Marcel Fluitman en
wijkmanager Wim van Keulen een wijkschouw. Hieronder lees je daarover meer. Als je zelf mee
wil fietsen of plekken in de buitenruimte wil laten zien, die verbeterd moeten worden, geef dat
aan ons door.
Op wat langere termijn willen we gaan onderzoeken of we als wijk mee kunnen doen met een
grootschalig zonne-energieproject. Elders zonnepanelen, maar toch profiteren! Dit willen we
koppelen aan een mogelijke elektrische deelauto in de wijk. Over dat laatste lees je al in deze
Nieuwsbrief.
Ik wens ieder weer veel leesplezier en een prachtig voorjaar.
Marius Keij,
Voorzitter Bewonersvereniging Hoge Dennen
0642525534

Wijkschouw Hoge Dennen: 21 april 15:00 uur.
Volgens Wikipedia is een wijkschouw een vorm van georganiseerd overleg en bekijken
van een buurt door de bewoners. Bij een wijkschouw kunnen allerlei onderwerpen aan
bod komen, zoals de sociale samenhang, op stapel staande projecten, gevaarlijke
plekken en andere problemen van allerlei aard. Door naar de plaatsen waarover
gesproken wordt toe te gaan, wordt het besprokene aanschouwelijk.
Voorafgaand aan het HogeDennenCafé van 21 april organiseert de bewonersvereniging een
Wijkschouw. Als speciale gasten zijn namens de gemeente aanwezig: Wethouder Marcel
Fluitman en Wijkmanager Wim van Keulen. De wijkschouw begint om ca. 15:00 uur en vertrekt
bij het Binnenbos.
Doe mee !!!
Iedereen kan meedoen aan de schouw en gezamenlijk bepalen we de zaken die aan de orde
moeten komen. Het is handig als je je vantevoren opgeeft via info@hogedennen.net.
En natuurlijk mag iedereen (die meedoet) ook zelf punten aandragen die aan de orde moeten
komen tijdens de wijkschouw. Denk aan onhandige verkeerssituaties, bomen of struiken die in
de weg staan, losliggende stoeptegels enzovoort.
Als je punten hebt die aan de orde moeten komen, dan kan je dat via de mail aangeven. Een
uitgelezen kans om met de gemeente van gedachten te wisselen over onze buurt!!

Hogedennencafé
In ons tomeloze enthousiasme hadden wij gedacht, en
ook gecommuniceerd, dat wij elke maand een
HogeDennen Café zouden gaan organiseren. Helaas blijkt
dat op praktische bezwaren te stuiten, we hebben ons
ambitieniveau naar beneden moeten bijstellen.
We gaan nu voor één keer in de twee maanden. Voor dit jaar
zijn dat de volgende data: 21 april, 16 juni, 15 september en
17 november.
HogeDennenCafé 21 april 17:00 uur
Het hogeDennenCafé vindt plaats in het Binnenbos na de
wijkschouw. Als alles goed gaat is daar dan ook de wijkagent
Gerrit Veldhuizen aanwezig. Hij gaat ons van alles vertellen
over de criminaliteit in de wijk en wat wij daar tegen kunnen doen.

De Toevallige Ontmoeting
Tijdens het HogeDennenCafé van februari was werhouder
Fluitman aanwezig om vragen van buurtbewoners te
beantwoorden.
Hij vertelde de achtergronden van het kunstwerk dat is
verschenen op de rotonde bij de Van Stolberglaan en de Oranje Nassaulaan.
Dit kunstwerk is getiteld De Toevallige Ontmoeting, het is een creatie van kunstenares Pinky
Messchaert en stond eerst op het Emmaplein.

Vrijwilligers gezocht voor Wijk voor de Wijk/ Burenhulp
Wijk voor de Wijk/ Burenhulp Kerckebosch is een project dat bestaat uit vrijwilligers. Dit
project is al 10 jaar actief en bijzonder succesvol in de wijk.
Buurtbewoners met hulpvragen zoals vervoer, boodschappen, wandelen, praatje maken, kleine
technische klusjes, etc.....kunnen bij ons terecht en dan gaan wij bekijken 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!http://ria.rouwet@casema.nl
U kunt terecht voor vragen/ aameldingen bij:
Ria Rouwet: ria.rouwet@casema.nl
Anneke Oosterhuis: oosterhuisa@gmail.com
Joke Knoth: jokeknoth@gmail.com
Het telefoonnumer is 0624175266
Tevens heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden betreft de coordinatrices van Wijk
voor de wijk/ Burenhulp.Mirjam van der Heijden heeft ons team verlaten en Joke Knoth is
hiervoor in de plaats gekomen waar wij erg blij mee zijn.

Coaches gevraagd!
Coach4you krijgt nu de aanmeldingen binnen voor
kinderen in groep 8, die vanaf juni graag een coach willen
hebben i.v.m. de overgang naar de brugklas. En wij
hebben dringend behoefte aan nieuwe coaches.
Wilt u misschien coach worden of kent u iemand in uw familie, vrienden- of kennissenkring die dit misschien wel zou willen?
Neemt u dan a.u.b. contact op of laat de geïnteresseerde
contact opnemen met Sera Willemsen voor een vrijblijvend
gesprek. Dit kan via coach4you@gildezeist.nl of 0615107337.
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, met wie kan ik praten nu
mijn ouders aan het scheiden zijn of één van de gezinsleden ernstig ziek is, enzovoorts

De Deeleconomie Hoge Dennen
De architect van het Triodos gebouw in Zeist, Thomas Rau, riep een paar jaar geleden dat
hij niet van plan was een trein te kopen om met de trein te reizen. Logisch gezien de tijd
die we jaarlijks in de trein zitten. Toch kopen we wel een auto, ondanks dat we die slechts
10% van zijn tijd gebruiken. En hebben we allemaal een boormachine, die slechts 30
minuten over zijn hele levensduur daadwerkelijk aan staat. We leven aldus nog altijd in
de ‘ik heb’ economie. Tijd voor een deeleconomie?
Iets zelf willen bezitten is op zich een onschuldig gegeven, ware het niet dat we inmiddels
enorm veel grondstoffen nodig hebben om in ieders behoefte te voorzien. En dat is velen, ook
die van Thomas, een doorn in het oog. Thomas Rau experimenteert momenteel met Philips op
het kopen van ‘licht’ in plaats van lampen; hij betaalt Philips enkel voor de lichturen, de lampen
blijven in eigendom van Philips voor hergebruik. Maar er zijn veel meer voorbeelden. Daan
Weddepohl richtte jaren geleden Peerby op (www.peerby.com); ze organiseren het (uit)lenen
van spullen in jouw buurt. Ook Daan zag de vele milieuvoordelen van lenen in plaats van kopen.
Daarnaast zag hij het sociale voordeel van meer contact tussen mensen die elkaar helpen. De
rij van voorbeelden in de deeleconomie is inmiddels eindeloos, met de autosector voorop. We
spelen zelf voor taxi (www.toogethr.com) of lenen onze auto uit (www.snappcar.nl,
www.mywheels.nl).
Doe mee
Nu hebben we de kans als wijk ook serieus te experimenteren met de deeleconomie. De
Stichting WeDriveSolar is geboren in de Utrechtse wijk Lombok en biedt ons een geheel
uitgewerkt mobiliteitsconcept aan. Een compacte elektrische auto kan worden gedeeld door een
groep bewoners, voor een all- in instapprijs van 99 euro per maand. Een rekensom leert dat dit
voor veel mensen al snel veel voordeliger is dan de eigen (tweede) auto. Voor de liefhebbers;
ze bieden momenteel de Renault Zoe aan, maar een BMI-I sluiten ze niet uit. Meer informatie is
te vinden op www.wedrivesolar.nl .
We zetten hiermee hoog in, eerst onze eerste deel-auto in Hoge Dennen, de boormachines
komen later wel.
Geïnteresseerden voor het experiment kunnen zich melden bij Koen (eising362@gmail.com).

Denktank jeugd.
In januari is het jeugdwerk in de wijk Oost begonnen met
een “Denktank jeugd”. Kinderen van 8 t/m 12 jaar werden
en worden uitgenodigd om mee te praten over welke
activiteiten zij willen, niet alleen voor zichzelf maar ook
voor jongere of oudere kinderen.
Er zijn al verschillende ideeën geopperd en de
voorjaarsvakantie zijn er 2 uitgevoerd: een workshop Dans, voorbereid en uitgevoerd door 3
meiden, en een kookactiviteit, voorbereid door 4 andere kinderen.
Op 29 maart was er weer een bijeenkomst en als je die hebt gemist, maar wel graag bij de
volgende bijeenkomst wilt meepraten, meld je dan aan via w.hoeven@meanderomnium.nl

Lekker samen pannenkoeken bakken

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.

