Nieuwsbrief oktober 2017

Bekijk de webversie

Van de voorzitter.
Beste bewoners van de Hoge Dennen.
Deze Nieuwsbrief staat in het teken
van onze komende jaarvergadering op
31 oktober a.s. Wij zijn zeer verheugd
dat we onze Burgemeester Koos
Janssen bereid hebben gevonden om
een inleiding te verzorgen.
Tijdens de ALV komen ook andere
initiatieven gericht op onze buurt ter
sprake. Denk daarbij aan het idee om
met een golfkarretje kleinschalig vervoer aan te bieden en een enquête van MeanderOmnium.
Wij rekenen op een grote opkomst en een mooie avond.
Let ook op de aankondiging van de gemeente om op 10 oktober te komen reageren op de
nieuwe inrichtingsplannen voor het buitenruimte rond het winkelcentrum.
We zien je graag op onze vergadering op 31 oktober as.
Marius Keij,
voorzitter.
0642525534.

Algemene Ledenvergadering
Bewonersvereniging Hoge Dennen houdt op 31 oktober haar Algemene
Ledenvergadering met als gast burgemeester Koos Janssen. Locatie is
ontmoetingscentrum Het Binnenbos
Het bestuur nodigt leden en buurtbewoners hiermee uit aanwezig te zijn. Dit jaar hebben wij
onze Burgemeester Koos Janssen bereid gevonden een inleiding te verzorgen en vragen te
beantwoorden. We verheugen ons zijn op komst. De gemeenteraad heeft recent Koos Janssen
voorgedragen voor een derde termijn als burgemeester. Met de gemeenteraads-verkiezingen in
2018 in aantocht zal het zeker gaan over het belang van de lokale democratie. Wij zijn
benieuwd naar zijn visie op de rol en het belang van wijkinitiatieven zoals onze vereniging. En
natuurlijk kunt u vragen stellen. Na afloop is er natuurlijk een hapje en een drankje.
In de vergadering zullen we tevens de
jaarstukken behandelen.
Voor de agenda en bijbehorende
stukken verwijzen wij naar onze
website, waar wij alle informatie zullen
plaatsen.
ALV Bewonersvereniging Hoge
Dennen 31 oktober 2017, aanvang
19:30 uur, locatie Binnenbos, Hoog
Kanje. Iedereen is welkom.

Wijk voor de wijk
Wijk voor de wijk is een burenhulpproject in de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen.
Hulp wordt geboden door vrijwilligers die in de wijk wonen. Zij bieden deze hulp eenmalig
of meerdere keren.
U kunt bij ons terecht met uw hulpvraag als u bijvoorbeeld:
tijdelijk niet in staat bent zelf boodschappen te doen.
vervoer nodig heeft naar het ziekenhuis.
gaat verhuizen en hulp nodig heeft bij het inpakken.
hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren.
een praktisch klusje in of om het huis.
graag met iemand een kopje koffie drinken of een wandeling maakt.
Heeft u twijfel bij een hulpvraag die u heeft, kunt u ons benaderen om te overleggen.
Vrijwilliger worden.
Wilt u hulp bieden aan iemand in de buurt die dat nodig heeft? U bent van harte welkom om ons
team van vrijwilligers te komen versterken.
Tevens kunt u zelf bepalen voor welk soort hulp en wanneer u beschikbaar bent!
Als u gebeld wordt, staat het u altijd vrij om de hulpvraag op te pakken.
Voor vragen/ aanmeldingen kunt u terecht bij:
Joke Knoth
Anneke Oosterhuis
Ria Rouwet
telefoonnummer 0624175266(ma t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)
of via de mail: wijkvoordewijk@wijkinloophuiskb.nl
Wijk voor de wijk/ burenhulpproject, voorheen van Meander Omnium, wordt per
1 september 2017 geïnitieerd door Wijkinloophuis Kerckebosch.

Inloopavond Winkelcentrum Kerckebosch
Op 10 oktober 2017 wordt er een inloopavond
georganiseerd over de openbare ruimte rondom
winkelcentrum Kerckebosch. De avond vindt plaats in
ontmoetingscentrum Binnenbos, Hoog Kanje 186 in Zeist.
Tussen 20.00 uur en 21.00 uur kunt u hier binnenlopen. U
kunt dan het voorlopig ontwerp bekijken dat
architectenbureau WURCK heeft gemaakt voor de
openbare ruimte rondom het winkelcentrum.
Medewerkers van de gemeente Zeist en van architectenbureau WURCK zijn aanwezig om het
voorlopig ontwerp toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Het ontwerp is nog niet
definitief; op het plan zijn op kleine onderdelen nog wijzigingen mogelijk. Daarom zijn uw
aanvullingen en/of opmerkingen van harte welkom.
De gemeente wil de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Kerckebosch verbeteren, zodat
de kwaliteit ervan beter aansluit bij de rest van de vernieuwde wijk Kerckebosch. De renovatie
betreft de bestrating, de parkeervakken, het groen, de fietspaden en het straatmeubilair. De
bedoeling is dat de openbare ruimte om het winkelcentrum net zo mooi wordt als de rest van de
wijk Kerckebosch.
Het voorlopig ontwerp ligt, samen met een financieringsvoorstel, ter besluitvorming voor aan de
gemeenteraad. In november 2017 zal de raad hierover een besluit nemen.
U kunt het voorlopig ontwerp ook vinden op www.zeist.nl/kerckebosch. We hopen u te
ontmoeten op 10 oktober. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de inloopavond te
komen, dan kunt u uw vragen of opmerkingen ook per mail aan de gemeente doorgeven via
c.van.der.wee@zeist.nl.

VRIJMETSELARIJ ZEIST HOUDT AVOND VOOR BELANGSTELLENDEN
Vrijdagavond 20 oktober houdt de Zeister
Vrijmetselaarsloge “De Witte Roos” een Open Avond. Niet
veel mensen weten wat achter de meestal gesloten deuren
van Logegebouwen gebeurt. Maar 20 oktober a.s. is
daarover meer te horen als diezelfde deuren uitnodigend
wijd openstaan.
Te horen is daar dan onder meer dat vrijmetselarij eigenlijk een
soort gilde is, waarbinnen symbolisch wordt gewerkt. Enerzijds
wordt er vanuit de Loge uitleg geven over de Vrijmetselarij in
het algemeen en de Loge in Zeist in het bijzonder anderzijds
zal er interactie met de belangstellenden worden opgezocht teneinde de werkwijze van de
Vrijmetselaren op een heel praktische wijze duidelijk te maken.
Vrijmetselaren leren zichzelf zien als een ruwe steen. Daaraan moeten zij net zo lang werken tot
er een kubusvormige bouwsteen uit ontstaat, als symbool van het betere in zichzelf. Daarna
moeten ze op weg om die bouwsteen samen met andere menselijke bouwstenen in te passen in
het gebouw van een betere wereld. Het oude gezegde: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’,
past dus goed bij de vrijmetselarij. Dat werken aan jezelf en aan een betere wereld noemt men
binnen het genootschap ‘Koninklijke Kunst’. In Loges vinden de leden de inspiratie voor hun
dagelijks bestaan, maar ook wekelijks broederschap en verdieping.
U kunt er op 20 oktober tussen 20:00 en 22:30 uur meer over horen en vooral ook zien in het
ontmoetingscentrum het Binnenbos te Kerckebosch, Hoog Kanje 186 te Zeist. Meer informatie
op de website: www.logedewitteroos.nl Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.
Opgave en Informatie:
De heer W. van der Borg (secretaris)
E-mail: Secetaris.loge234@vrijmetselarij.nl,
of telefonisch 033 888 3859

Natuurwandeling
De Jeugdwijkraad heeft bedacht om in de herfstvakantie
een Natuurwandeling de organiseren! Wat een leuk idee
hè?
Een Natuurwijzer van de Boswerf gaat met ons naar de
Stuifheuvel en het Zeisterbos en zal natuurlijk ook van alles
vertellen over wat we onderweg zien. We gaan niet alleen
wandelen, we gaan ook met “Opdrachtkaarten” aan het werk. Ga jij ook mee?
De wandeling is bedoeld voor kinderen van 6
t/m 12 jaar.
Wij verzamelen woensdag 18 oktober om
13:00 uur bij het Informatiecentrum Graaf
Lodewijklaan 15.
Aanmelden via Sera Willemsen, 030-6914829.
Dat kan ook per
mail: s.willemsen@meanderomnium.nl

Hoe maken we inwoners weerbaarder?
Heeft u een goed idee om de mentale weerbaarheid van
Zeistenaren, jong of oud, te versterken? Dan nodigt de
gemeente Zeist u uit om deel te nemen aan een
prijsvraag. De winnaar krijgt een startkapitaal van €
25.000,- om in 2018 een pilot op te zetten.
Marcel Fluitman, wethouder zorg, ouderen en cultuur, maakte
de prijsvraag bekend tijdens het eerste Zeister gezondheidscongres 'Meedoen is gezond!'. Dit
congres vond plaats op 28 september. Hierbij waren bijna honderd professionals en bestuurders
aanwezig die zich inzetten voor de gezondheidszorg in Zeist.
Van groot belang
Wanneer inwoners mentaal weerbaar zijn, zijn ze beter in staat om met de uitdagingen van het
leven om te gaan. Dat vermindert de kans op depressie, somberheid en eenzaamheid. "Mentale
weerbaarheid is van groot belang voor mensen. Wie tegen een stootje kan en kan omgaan met
stress en tegenslag, is gelukkiger en voelt zich gezonder", zei wethouder Marcel Fluitman. "Niet
iedereen is van zichzelf weerbaar, en in sommige situaties staat mentale weerbaarheid extra
onder druk. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers, jongeren en ouderen."
De oplossingen voor het vergroten van mentale weerbaarheid kunnen elke vorm hebben. Van
initiatieven in de wijk of trainingen tot E-healthoplossingen of nieuwe samenwerkingen. De
insteek is in ieder geval preventief. Via deze weg willen wij ook u als inwoner, zzp' er of (zorg-)
organisatie oproepen om mee te doen.
Laat ons uw oplossing weten!
U kunt uw ideeën inzenden tot en met 15 november 2017 via het inschrijfformulier. Hier vindt u
ook meer informatie over de procedure.
Op woensdagavond 29 november worden één of twee winnaars gekozen door een deskundige
jury. Aan deze winnaar(s) stelt de gemeente een startkapitaal van maximaal € 25.000,beschikbaar voor een pilot. Het Trimbos Instituut en de gemeente ondersteunen de winnaar(s)
bij de uitwerking van het pilotplan.

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.

