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Bekijk de webversie

Van de voorzitter
Beste buurtbewoners
Dit is de laatste Nieuwsbrief van onze bewonersvereniging
van 2017. We hadden dit jaar een aantal mooie activiteiten,
zoals de ledenvergadering met onze burgemeester Koos
Janssen.
Om terug te kijken en vooruit te blikken naar 2018 willen iedereen
nu al wijzen op onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari in het Binnenbos. Noteer alvast in je
agenda! Als je zelf plannen hebt voor een activiteit het komend jaar lees dan vooral ook de
oproep van onze penningmeester Cees Brinkhuis. Wij willen graag goede plannen
ondersteunen en faciliteren.
Hieronder ook aandacht voor de Kerstzang in de Apostolische gemeente op 19 december a.s.
Een mooie aanloop naar de feestdagen!
Namens mijn medebestuursleden van de Bewonersvereniging Hoge Dennen wens ik ieder fijne
feestdagen en een goede start van 2018. En we heffen samen het glas op de 21ste januari
2018!
Marius Keij
0642525534

Van de penningmeester
Als penningmeester wil ik in deze nieuwsbrief ook een
duit in het zakje doen. ‘Dan zal het wel over geld gaan’
hoor ik jullie denken. Inderdaad, het gaat over geld.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober heb ik
verantwoording afgelegd over de financiën van de vereniging.
Ik hoop binnenkort groen licht te krijgen van de kascommissie
zodat het jaar financieel kan worden afgesloten.
We zijn financieel een gezonde vereniging. Er is voldoende geld in kas om de lopende
activiteiten te betalen en ook om nieuwe activiteiten op te starten. Om die reden is tijdens de
ALV besloten om voor het activiteitenjaar 2017/2018 geen contributie te heffen.
Buurtgenoten die ideeën hebben voor activiteiten die bijdragen aan het ‘wel en wee’ van de wijk,
roep ik nadrukkelijk op om dat met ons op te nemen. Als het binnen de doelstelling van de
wijkvereniging past, willen wij graag in gesprek om te kijken hoe wij daarbij (financieel) kunnen
helpen!
Ik wil iedereen prettige feestdagen wensen en ik hoop dat jullie een geweldig 2018 gaan
meemaken. En natuurlijk zien we elkaar tijdens de “Legendarische Nieuwjaarsborrel” op 21
januari in het Binnenbos.
CB

21 januari 2018
De legendarische Hoge Dennen
Nieuwjaarsborrel vindt plaats op 21 januari in
het binnenbos.
Vanaf 16:00 zijn alle buurtgenoten van harte
welkom. Ook niet-leden mogen komen, zij kunnen
dan gelijk lid worden als ze dat willen.

‘U zijt wellekome’ want de Kerst komt naar Kerckebosch

Dinsdag 19 december is vanaf 20.00 uur iedereen van harte wellekome bij de jaarlijkse,
feestelijke kerstontmoeting in Kerckebosch.
Bij het WOM/Apostolisch Genootschap aan de Graaf Lodewijklaan 15 zijn zang, muziek en
kerstelijke poëzie de omlijsting van een sfeervolle ontmoetingsavond met ook een lekker hapje
en Glühwein. Vrouwenprojectkoor De KerstSterren uit de wijk zingt kerstliederen en er is een
luisterrijk kerstgedicht. Verder zorgen saxofoon-,piano-, vioolmuziek en een sing-along voor een
kerst sfeer. Iedereen is van harte wellekome om in een feestelijke sfeer een leuke avond met
elkaar te hebben. De kerstontmoeting is vrij toegankelijk.

Het Hertjeshuis
It’s christmas time again. Voor veel mensen betekent dat warme gevoelens van
gezelligheid, cadeautjes onder de kerstboom en zwoele kerstliedjes op de radio. Maar
voor de bewoners van Hoge Dennen / Kerckebosch en omgeving is er een extra attractie:
de hertjes in de voortuin van het hertjeshuis aan de Oranje Nassaulaan.
Ook dit jaar zijn ze er weer, 29 stuks om precies te zijn. Ik wil wel eens weten hoe het zit en ik
ga op bezoek bij Bert en Wiepkje van den Burg, de bewoners van het Hertjeshuis. Ik word
hartelijk ontvangen en ik krijg een kop koffie met een flink stuk gevulde speculaas. Wiepkje
steekt gelijk van wal, ze wil een hardnekkig misverstand de wereld uit helpen: het is niet zo dat
er net zoveel hertjes staan als ze kleinkinderen heeft. Er zijn twee kleinkinderen en 29 hertjes.
Bert en Wiepkje zijn er 24 jaar geleden komen wonen en, gezien de grote voortuin, leent het
huis er zich voor om een mooie versiering aan te brengen met kerst. De eerste jaren was dat
nog één hert, een sneeuwman en een kerstman, maar allengs kwamen er steeds meer hertjes
bij. Er was toen ook nog een grote boom in de tuin die werd versierd. Helaas is die boom nu
dood en sindsdien zet Bert ieder jaar een grote kerstboom in de tuin. Bij het versieren van die
boom en het opstellen van de hertjes wordt Bert geholpen door zijn schoonzoon. Dit jaar is het
er niet van gekomen om een grote boom op te zetten, maar volgend jaar komt er weer een, zo
verzekert Bert mij.
Positieve reacties
Bert en Wiepkje krijgen ieder jaar veel positieve reacties van buurtbewoners. Ze laten me een
stapel kerstkaarten zien van mensen die hen bedanken voor de fraaie versiering in de tuin. Eén
kaart die ik zie is ontroerend; een meisje schrijft dat ze vaak met haar dementerende moeder
langs het huis rijdt en dat haar moeder steeds weer erg blij wordt als ze de hertjes ziet.
En zo draagt het Hertjeshuis bij aan de kersgedachte voor de bewoners van deze buurt en
omstreken.
CB

Repair Café Zeist
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en
die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren
bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet.
Reparatiekennis verdwijnt snel in onze maatschappij.
Het Repair Café brengt daar verandering in. En het goede nieuws is dat er hier in Zeist
maandelijks een Repair Café wordt gehouden aan de Graaf Lodewijklaan 15 (in het gebouw van
het Apostolisch genootschap), elke tweede zaterdag van de maand, van 10.00 tot 14.00 uur.
Het is zaterdag 9 december, het Repair Café is in
volle gang en ik wil wel eens weten hoe dat nou
zit, dus ik ga er eens een kijkje nemen.
Aangekomen in het Repair Café zie ik een aantal
mannen die bezig zijn om defecte apparatuur te
repareren, ondertussen vertellen ze aan de
eigenaar wat ze aan het doen zijn; een vrijwilliger
heeft een Senseo koffiezetapparaat opengemaakt
en is bezig om een essentieel onderdeel te vervangen en verderop zit een iemand een oude
platenspeler te repareren.
Ik spreek met Tetske, een van de vrijwilligers. Ze legt me uit hoe het werkt en het blijkt heel
simpel te zijn. “Iedereen die een defect apparaat heeft, kan langskomen, je hoeft geen afspraak
te maken. We hebben hier een aantal deskundige vrijwilligers en die gaan dan aan de gang om
dat apparaat te repareren. Daar zijn geen kosten aan verbonden maar een vrijwillige bijdrage is
altijd welkom. Je kunt er terecht met allerlei apparaten, elektrische/huishoudelijke apparaten,
fietsen, tuingereedschap, speelgoed, computers, noem maar op. We doen ook naai- en
verstelwerk van kleding”.
In de praktijk blijkt dat bij de productie van veel apparaten er geen rekening mee wordt
gehouden dat ze misschien ooit gerepareerd moeten worden. Ze hebben liever dat je het
weggooit en een nieuw apparaat koopt. Het Repair Café zet zich in om dat te doorbreken en
zoekt naar duurzame oplossingen. Methodes voor duurzame productontwikkeling staan bekend
onder de term Cradle to Cradle. De centrale gedachte van deze filosofie is dat alle gebruikte
materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product.
Op dit moment zijn we nog (lang) niet zover, maar het Repair Café levert aan kleine bijdrage
aan deze ontwikkeling. “Wij leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En
er opnieuw de waarde van in te zien. Dat is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor
een duurzame samenleving”.
Ondertussen is het sluitingstijd en als
Tetske de balans opmaakt, blijkt dat ca.
70% van de ingebrachte apparaten
gerepareerd zijn. En dat is geen slechte
score!
Wereldwijde beweging
De Repair Cafés vormen intussen een
wereldwijde beweging die 8 jaar geleden is
begonnen. Zij zet zich in voor het behoud
van reparatiekennis in de samenleving en
voor beter repareerbare producten.
Behalve in Nederland zijn er ook Repair
Cafés in België, Duitsland, Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten
en in tientallen andere landen verspreid
over de hele wereld. Inmiddels 1433,
verdeeld over alle continenten. Het Repair
Café is zelfs doorgedrongen tot India en
Japan!
CB

Wijk voor de Wijk / Burenhulp
Wijk voor de Wijk is een burenhulpproject in de
wijken Kerckebosch en Hoge Dennen. Vrijwilligers
die in deze wijk wonen, bieden eenmalige hulp of
voor onbepaalde tijd.
U kunt met de volgende hulpvragen bij ons terecht:
Boodschappen doen, mocht u daar tijdelijk niet toe
in staat zijn.
Kleine technische klusjes.
Een praatje maken onder het genot van een kopje
koffie of thee.
Samen wandelen.
Vervoer zoals een ziekenhuisbezoek. Stelt u het op
prijs dat de vrijwilliger u begeleidt naar de
desbetreffende afdeling? Dan kunt u dat in overleg
afstemmen met degene die u rijdt. Er wordt geen
medische zorg geboden.
Heeft u een vraag waarvan u niet zeker weet of u in aanmerking komt voor vrijwilligershulp, dan
kunt u altijd even met ons overleggen.Voor hulpvragen/aanmeldingen kunt u terecht bij: Anneke
Oosterhuis en Joke Knoth.
Ook zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons team willen komen versterken. U bent van
harte welkom!
Helaas gaan wij per 1 januari afscheid nemen van onze lieve collega en mede-coördinator Ria
Rouwet. Gelukkig blijft Ria nog wel als vrijwilligster beschikbaar.
Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst!
Wijk voor de Wijk – burenhulp wordt geïnitieerd door Wijkinloophuis
Kerckebosch. Wijkinloophuis Kerckebosch is een organisatie van, voor en door
bewoners van de wijk Zeist-Oost.
Een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ondersteuning
beschikbaar is en waar mensen zich voor buurtbewoners inzetten die wat hulp kunnen
gebruiken. Onder de naam ‘Buurtvrij’ worden er allerlei activiteiten uitgevoerd. Buurtvrij
is een beweging van betrokken mensen in Zeist-Oost die een duurzame gemeenschap
vormen, waarbinnen mensen kunnen groeien en bloeien.
Wij zijn bereikbaar via tel.nr.:0624175266
(maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00
uur). Of per email:
wijkvoordewijk@wijkinloophuiskb.nl

De wijk in!
Een paar keer per jaar brengen gemeenteraadsleden gezamenlijk een bezoek aan één van
de wijken van Zeist. Op donderdag 30 november 2017 was het de beurt aan Zeist-Oost.
Projecten en organisaties
In het Binnenbos waren 8 projecten of organisaties vertegenwoordigd. Ieder had een eigen tafel
en groepjes raadsleden rouleerden ieder half uur naar een volgend onderwerp. Zo ontstonden
er mooie, informatieve gesprekken over calisthenics (sport), Samen voor Zeist, de
buurtbemiddeling, verschillende wijk/buurtverenigingen en een nieuwkomer uit Syrië. In de
keuken draaide het om het praktijkonderwijs van het Seyster College en één van hun leerlingen
zorgde dat het niemand ontbrak aan koffie, thee, water en zelfgebakken banketstaaf.
Keuze projecten
De keuze van de projecten ligt bij de wijkmanager en het is vooral de bedoeling om initiatieven
en activiteiten in de wijk aan het woord te laten die soms minder bekend zijn maar wel een zeer
waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid en kwaliteit van de wijk.

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.

