Nieuwsbrief september 2018

Bekijk de webversie

Van de Voorzitter
Tot voor kort was Hoge Dennen een vergrijzende wijk,
maar de verjonging is in hoog tempo ingezet. Overal
staan de containers voor de deur en worden de
woningen ver- en uitgebouwd. Deze veranderingen in de
samenstelling van de bewoners vragen ook om nieuwe
voorzieningen.
Aan het Louise de Colignyplein werken bewoners samen met de gemeente en het Utrechts
Landschap aan de aanleg van een natuurlijke speelplek. Kinderen willen spelen en moeten dat
veilig kunnen doen. Ik heb echter de indruk dat we -ook als bewoners zelf- niet al te veel letten
op de maximale snelheid van 30 km. Dat is heel zorgelijk. Moeten we niet gaan leren van de
verkeersluwe straten in Kerckebosch? Ligt hier een taak voor de bewonersvereniging?
Eén van de grootste opgaven voor onze oude wijk de komende jaren is de zogenaamde
warmtetransitie. Iedereen zal de beweging in moeten zetten naar andere warmtebronnen dan
aardgas. Als wijk willen wij hier een actieve rol gaan spelen en met oplossingen komen die bij
onze wijk en de bewoners passen. We willen niet op de gemeente gaan wachten. Je leest er
hieronder meer over.
Ik heb het gevoel dat onze rustige groene wijk volop in beweging gaat komen. En dat is ook de
bedoeling.
Marius Keij, voorzitter
0642525534

Hoge Dennen koploper bij de warmtetransitie!
Kun je voorstellen dat je je huis over enkele jaren niet meer met aardgas kunt
verwarmen? Toch zal dit op de een of andere wijze onze toekomst zijn. Wat betekent dit
voor je huis, hoe moet je je voorbereiden, wat kost het en wat gaat de overheid doen? Dat
zijn vragen die we allemaal in heel Nederland en dus ook in onze wijk moeten gaan
beantwoorden. Elke wijk en elk huis heeft ook weer zijn eigen kenmerken die van invloed
zijn op de mogelijke oplossingen.
Enkele enthousiaste wijkbewoners met Koen Eising als trekker willen niet wachten tot de
gemeente plannen heeft ontwikkeld. Wij hebben de ambitie om Hoge Dennen te voorop te laten
lopen in Zeist bij de warmtetransitie. Inmiddels is de gemeentelijke subsidie ontvangen om te
onderzoeken wat er nodig is om woningen in onze jaren 20-50 wijk te verduurzamen, hoe je je
buren daarvoor mee krijgt, welke alternatieven voor aardgas als warmtebronnen voor onze wijk
het meest geschikt zijn etc. We willen via 35 routekaarten voor bewoners concrete ervaring
opdoen met het thema in onze wijk. Hiermee houden we ook zelf regie over keuzes die in de
toekomst gemaakt gaan over de energievoorziening voor onze woningen.
Komend najaar zullen wij onze plannen presenteren op een bewonersavond. Houd deze
Nieuwsbrief en o.a. Nextdoor in de gaten!
Als je geïnteresseerd bent, of je wilt graag een gesubsidieerde routekaart naar aardgasloos
voor jouw woning? Bel of app Koen Eising (06 52 43 7545)
Marius Keij
0642525534

Week van het Ontmoeten
De Week van 27 september t/m 6 oktober is de landelijkeWeek van het Ontmoeten.
Daarom organiseert de werkgroep Participatie en Samenredzaamheid van Wijkteam Oost
de volgende activiteiten:
Donderdag 27 september Pannenkoekenlunch bij het Binnenbos. U hoeft zich niet aan te
melden. De koekenbakkers zijn: mijnheer van Ee, Rob Vleghaar, Luda van Brummelen, Cor
van der Maas, Rein Tuinstra en Sera Willemsen. Wilt u vervoer, vraag dan een buur of bel
gerust naar het Binnenbos: 030-6976727. Tijd: 12.00-14.00 uur.
Woensdag 3 oktober met huisdieren op bezoek bij In de Dennen: een aantal kinderen van
de jeugdwijkraad gaat met een huisdier bij de ouderen op bezoek. Wilt u ook met uw huisdier
meegaan, u bent van harte welkom! Wilt u zich aan even aanmelden bij Sera Willemsen Tijd:
14.30-15.30 uur
Donderdag 4 oktober Rondwandeling door het Nieuwe Kerckebosch o.l.v. een
Gildegids. Tijd: 15.00-16.00 uur. Vertrek vanaf het Binnenbos. Wilt u zelf meelopen en heeft
u een arm of duwer van uw rolstoel nodig, dan is dat geen probleem. Bij dezen mensen
gevraagd die graag een ander een arm willen geven of een rolstoel willen duwen. Vind u dit
leuk, meld u dan a.u.b. aan via Sera Willemsen : 030-6914829 of
s.willemsen@meanderomnium.nl

Vacature: Burenhulpproject Wijk voor
de Wijk zoekt extra coördinator
Wijk voor de Wijk is een burenhulpproject in de
wijken Kerckebosch en Hoge Dennen. Hulp wordt
geboden door vrijwilligers die in de wijk wonen.
Als coördinator werk je nauw samen met een
collega-coördinator en een team van vrijwilligers en
ben je het aanspreekpunt van Wijk voor de Wijk; het
punt waar de hulpvragen binnenkomen per mail of
per telefoon.
Binnen het bestand van vrijwilligers ga je op zoek
naar passende hulp voor de hulpvraag en koppel je
de vrijwilliger aan de persoon die de hulpvraag heeft
gesteld. Het is geen zware taak maar wel een
belangrijke en essentieel taak om Wijk voor de Wijk
goed te laten verlopen.
Ben jij communicatief ingesteld, vind je het een uitdaging om mensen te helpen en kun je
denken in oplossingen i.p.v. problemen dan komen we graag met jou in contact om te kijken of
deze vrijwilligersklus als coördinator van Wijk voor de Wijk iets voor jou is.
Contact hiervoor kun je opnemen met het Wijkinloophuis (tel: 030-6971106) of direct met
coördinator Anneke Oosterhuis via: 06-24175266 en/of e-mail:
wijkvoordewijk@wijkinloophuiskb.nl.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen wanneer u een hulpvraag heeft, of als u ons team op een
andere manier wilt versterken.
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.

Hoofdpijndossier: Website bewonersvereniging
Iedereen die wel eens onze website heeft bekeken zal het
zijn opgevallen: de site is verouderd en wordt niet meer
bijgehouden. Het is een rommeltje. We hebben in het
verleden enkele pogingen gedaan om daar verbetering in
te brengen, maar tot op heden zijn we daar niet in
geslaagd.
Het laatste nieuws is dat er nu een nieuw ontwerp en een
prototype is gemaakt met een moderne frisse uitstraling, de
huisstijl wordt gebruikt en de inhoud is netjes en intuïtief geordend. De site zal ook gaan draaien
op ons nieuwe adres: www.hogedennen.nl, dat adres was tot voor kort in gebruik bij de
apotheek Hoge Dennen.
Maar we zijn er nog niet. Om de site verder af te ronden én (héél belangrijk) om hem te
onderhouden en actueel te houden, zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger. We
verwachten enige kennis van WordPress en (vooral) enthousiasme en betrokkenheid bij het
wijkgebeuren!
Heb jij er zin in om ons te helpen, meldt je dan aan bij Cees Brinkhuis, hij is de trekker van de
Commissie Communicatie. Dat kan per mail: c.brinkhuis@outlook.com

Wijkinloophuis Kerckebosch
Wijk voor de wijk is een project van georganiseerde Burenhulp voor bewoners in de
wijken Kerckebosch en Hoge Dennen. Deze hulp wordt gegeven door vrijwilligers die in
de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen wonen.
Een aantal voorbeelden van hulpvragen zijn:
Boodschappen doen, mocht u daar tijdelijk niet toe in staat zijn.
Kleine technische klusjes.
Vervoer zoals naar het ziekenhuis, stelt u het op prijs dat de vrijwilliger u begeleidt naar de
desbetreffende afdeling, is dat altijd in overleg mogelijk.
Praatje maken, koffie/ theedrinken, wandelen, etc...
Heeft u een hulpvraag waarvan u denkt of u daarvoor in aanmerking komt, kunt u altijd met ons
overleggen. Er wordt geen verpleegkundige/ medische zorg gegeven.
Wanneer u interesse heeft in vrijwillige diensten voor Wijk voor de wijk, bent u van
harte welkom! U kunt zelf aangeven wat u wel of niet wilt doen, daar bent u geheel vrij in.
Voor hulpvragen/ aanmeldingen kunt u terecht bij Anneke Oosterhuis
Zij is bereikbaar via tel.nr. nr. 0624175266 (maandag t/m vrijdag van 08.30- 17.00 uur)
of per email: wijkvoordewijk@wijkinloophuiskb.nl

Ondertussen in onze wijk....
Hebben omwonenden het bosje aan de Julianalaan opgeruimd en geschoond, zodat de paadjes
weer bruikbaar zijn. Wat een mooi initiatief. (let ook op het kratje bier)

Is in september eindelijk ook het straatwerk van de Julianahof gereed gekomen. Welkom
bewoners van de Julianahof in Hoge Dennen.

Is het woonhuis van Tuincentrum Van Ee is gesloopt. (Tijdelijk) een heel ander gezicht.

Kijk hier wat er te doen is in het Binnenbos.

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.

