Nieuwsbrief juni 2019

Bekijk de webversie

Zomer Borrel bewonersvereniging
aanstaande vrijdag (14 juni)
Nog voordat we allemaal met vakantie gaan,
nog een keer bijpraten, vakantieplannen
bespreken en genieten van een goed glas wijn.
Dat kan allemaal tijdens de zomerborrel van de
Bewonersvereniging. Als speciale gast zullen we
iemand verwelkomen van het RepairCafé Zeist, hij
zal ons alles vertellen van hun activiteiten die vanaf september maandelijks
plaatsvinden in het Binnenbos, alle reden dus om daar aandacht aan te
besteden. Hapjes en drankjes zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.
Tijd en plaats: vanaf 17:00 in het Binnenbos.
Dat is al aanstaande vrijdag!!!

RepairCafé Zeist verhuist naar het Binnenbos
Vrijwilligers moeten na 4 jaar afscheid nemen van de klusruimte in de kelder van het
Apostolisch Genootschap. Het gebouw aan de Graaf Lodewijklaan in Kerckebosch wordt
gesloopt om plaats te maken voor villa's. Maar na de zomervakantie zal het RepairCafé
maandelijks worden gehouden in het Binnenbos.
Heb je kapotte spulletjes die nog prima te repareren zijn? Gooi het niet weg, maar neem het
mee naar het Repair Café Zeist. Samen met onze reparateurs geven we jouw spullen een
tweede leven. Ben je handig? Dan mag je natuurlijk ook meehelpen repareren!

Wat is een Repair Café?
In het Repair Café zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om het (samen) repareren
van kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Je kunt van thuis kapotte
spullen met eventueel de vervangende onderdelen meenemen. In het Repair Café ga je samen
met de aanwezige, vrijwillige deskundigen aan de slag. Wie niets heeft om te repareren, neemt
een kop koffie of thee. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over
repareren en klussen ter inzage liggen.
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. Het Repair Café brengt daar
verandering in! In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te
kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een
mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een
duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en
vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!
Waar en wanneer?
Het Repair Café is in principe elke 2e zaterdag van de maand geopend van 10.00 - 14.00 uur in
het Binnenbos.
Er is geen Repair Café tijdens de zomervakantie.
Meer informatie
Je kunt ons voor vragen of interesse naar vrijwilligerswerk bij het Repair Café (organisatorisch
of uitvoerend) mailen. www.meanderomnium.nl/repair-café-zeist

Stemmingmakerij in de bovenkamer. Een pleidooi
voor structurele aandacht!
Film- en gespreksavond over hoe we beter kunnen omgaan met buurtbewoners met
verward gedrag
Graag nodigen wij je uit voor de film over Maarten die ons een kijkje gunt in zijn leven met
schizofrenie. Doel van deze avond is met elkaar meer inzicht te krijgen in het leven van
buurtbewoners die zich soms verward gedragen en wat dit vraagt van hun omgeving.
Wie zijn deze mensen? Wat zijn hun zorgen en mogelijkheden? Wat vraagt het omgaan met
hen van hun familie, van buurtgenoten en professionals om hen heen?

De avond start met de vertoning van de film “Stemmingmakerij in de bovenkamer” van Pieter
Veraart (regisseur) en Karien Smits (producent). Deze film gaat over Kariens broer Maarten die
leeft met de aandoening schizofrenie.
Karien is zelf ook aanwezig en na de film kun je haar vragen stellen.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over wat deze film oproept en wat verward gedrag van
ons allen vraagt.
Programma:
19.00 uur: Start film Stemmingmakerij in de bovenkamer; een kijkje in het leven van een
buurtbewoner met schizofrenie
20.00 uur: Gesprek met o.a. Carien Smits, de filmmaakster en zus van de hoofrolspeler en
Robbert Moorman, gemeente Zeist
21.00 uur: Gestreefde eindtijd
Wanneer: Maadagavond 17 juni a.s.
Locatie: In Binnenbos, Hoog Kanje 186 te Zeist
Start film: 19.00 uur
Er kunnen 50 mensen deelnemen. Fijn als je ons vóór 14 juni laat weten of je al dan niet
aanwezig bent.

Wijkkalender Zeist Oost
In de wijk Zeist Oost gebeurt van alles. Om te zorgen dat jij en je buren op de hoogte zijn
van alle activiteiten, komt vanaf juni elke maand een Wijkkalender Zeist Oost uit.
Deze kalender komt te liggen op diverse plaatsen in de wijk en staat onder andere op de
website van het ontoetingscentrum het Binnenbos. De bewonersvereniging ondersteunt dot
initiatief en zal de wijkkalender ook opnemen in de nieuwsbrief,
Activiteiten voor de wijkkelender kunnen worden aangemeld via de mail. Het mailadres is:
wijkkalenderoost@meanderomnium.nl

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: 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.

