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Bekijk de webversie

Van de Voorzitter
Op 30 november j.l. hielden we onze jaarlijkse
ledenvergadering met aansluitend een vrijdagmiddag
borrel. Het bestuur was verrast en vereerd door de grote
opkomst. We namen onder dankzegging afscheid van
onze secretaris Ton van der Straaten en verwelkomen
Pepijn Fluitman als nieuw bestuurslid. Daarnaast
hebben meerdere leden aangegeven een actieve rol te
willen gaan spelen. Dat is bijzonder verheugend.
Naar aanleiding van een vraag van de gemeente om mee te denken over het al dan niet
autoluw maken van het stukje Mauritslaan tussen de Amalia van Solmslaan en de Frederik
Hendriklaan, ontstond een levendige discussie over het verkeer in onze wijk. Het algemene
gevoel was dat het geen zin heeft om alleen naar een klein stukje weg te kijken. Er zijn nog
meer knelpunten. En zo werd de Verkeerscommissie Hoge Dennen weer nieuw leven
ingeblazen. Deze commissie gaat de huidige verkeerssituatie, die echt weer anders is dan een
aantal jaren geleden, onder de loep nemen en daarover met de gemeente in gesprek.
Ook spraken wij met elkaar en wijkmanager Wim van Keulen over het kappen van het bosje aan
de rotonde op de Oranje Nassaulaan. Dit maakt onderdeel uit van het plan om de Hoog Kanje
te verleggen. Na de feestdagen wordt het straatwerk daar weer opgepakt. Het gekapte groen
wordt elders gecompenseerd.
De aansluitende borrel was eveneens zeer geanimeerd.
Het bestuur.

Bijeenkomst Heel Zeist Isoleert Hoge Dennen

In de wijk Hoge Dennen zijn medebewoners volop bezig om een beeld te krijgen van wat
nodig is om op weg te gaan naar een aardgasloze wijk. Een aantal buurtbewoners
ontwikkelt een zogenaamde routekaart. Recent werd daarover een eerste
informatieavond gehouden. Mijn Groene Huis werkt nauw samen met de
bewonersvereniging Hoge Dennen. Een belangrijke stap naar aardgasloos én naar een
comfortabel huis is isolatie.
Mijn Groene Huis informeert je op 11 december over de campagne ‘Heel Zeist isoleert’
Wij nodigen je uit voor de informatie-avond op 11 december in het Binnenbos, Hoogkanje 186,
start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Ook bewoners van een aantal omliggende straten
van Hoge Dennen zijn van harte welkom.
Wat je op 11 december kunt verwachten
Tijdens de informatiebijeenkomst legt onze isolatie-expert uit wat je in jouw huis kunt isoleren en
waar je op moet letten. Daarna kan je zelf aan de slag of je schakelt onze expert in voor een ‘op
maat advies’, want ieder huis is anders.
Aanmelden kan via www.heelzeistisoleert.nu of mailen naar
heelzeistisoleert@mijngroenehuis.nu
Tijd: Dinsdag 11 december, 20:00 uur
Plaats: het Binnenbos, Hoogkanje 186
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Kerstconcert in Kerckebosch

Op dinsdag 18 december vindt opnieuw het traditionele kerstconcert in Kerckebosch
plaats. Dit jaar een bijzonder concert, omdat het de laatste keer is dat het in het gebouw
aan de Graaf Lodewijklaan gebeurd.
Zoals gebruikelijk is het een zeer gevarieerd programma. Het zangkoorCapella uit Nieuwegein
o.l.v. dirigent Ad Bethlehem staat garant voor mooie kerstklanken. Samen de bekende
kerstliederen zingen maakt natuurlijk onderdeel uit van deze jaarlijkse gezelligheid. Het geheel
wordt afgesloten met lekkere hapjes en drankjes.
Iedereen is van harte welkom op dinsdag 18 december vanaf 19.30 uur op de Graaf
Lodewijklaan 15 (Gebouw WOM/Apostolisch Genootschap). Het concert duurt van 20.00 tot
21.00 uur. Aanmelden wordt op prijs gesteld via Ontmoetingen in Kerckebosch:
ontmoetingeninkerckebosch@gmail.com.
Tijd: Dinsdag 18 december, 19:30 uur
Plaats: Graaf Lodewijklaan 15 (Gebouw WOM/Apostolisch Genootschap)

Kerstmarkt Winkelcentrum Kerckebosch
Buurtvrij organiseert samen met de
winkeliers en in samenwerking met de
Gemeente Zeist een kerstevent op zaterdag
15 december in Winkelcentrum Kerckebosch.
Iedereen is hiervoor van 11.00 tot 16.00 uur
van harte uitgenodigd!
Naast de kerstmarkt door de deelnemende
winkeliers is er muziek, een kerstwensboom en
schminken voor de kinderen. Ook de bakfiets
van Bram’s Pannenkoeken is van de partij.
Komt u kijken en een gratis pannenkoek mee
eten?
Tijd: zaterdag 15 december vanaf 11:00 uur
Plaats: winkelcentrum Kerckebosch.

Buurtvrij is een beweging van betrokken mensen in Zeist-Oost die een duurzame gemeenschap vormen,
waarbinnen mensen kunnen groeien en bloeien. Onder de naam Buurtvrij worden er allerlei activiteiten
uitgevoerd vanuit Wijkinloophuis Kerckebosch; een plek in de wijk waar mensen elkaar ontmoeten, waar
ondersteuning beschikbaar is en waar mensen zich voor buurtbewoners inzetten die wat hulp kunnen
gebruiken.

Filmopnamen in onze wijk.
Op vrijdag 7 december was de Amalia van Solmslaan en
de Prins Mauritslaan het decor voor de opnamen van een
televisiefilm.
De film heet Boy meets gun en het gaat over een filosoof die twijfelt aan zijn eigen bestaan
totdat hij bij toeval in het bezit komt van een vuurwapen. Dat wapen neemt vervolgens bezit van
hem.
De film wordt in 2020 uitgezonden door de VPRO. We zijn benieuwd....

It's Beginning to look a lot like Christmas

Het bestuur wenst alle bewoners van deze mooie wijk heel prettige kerstdagen en een
fantastisch nieuwjaar.
(ps. klik op de foto)

Kijk hier wat er te doen is in het Binnenbos.

De link in de koptekst van dit artikel verwijst naar de nieuwe site van het Binnenbos.
Voluit is dat: https://www.ontmoetingscentrumbinnenbos.nl/

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.

