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Bekijk de webversie

Van de voorzitter
Beste buren,
In de Nieuwsbrief vóór de feestdagen van
2019 sprak ik over hoe belangrijk het is om
elkaar te groeten op straat en hielden we
een enquête over vuurwerk in de wijk. Dit
alles natuurlijk om onze wijk nog fijner te
maken, want daar staan we voor als
Bewonersvereniging.
In deze Nieuwsbrief vind je de resultaten van die enquête. Veel bewoners willen
minder of geen vuurwerk en minder stank en herrie. Een duidelijke uitslag. Hoe
gaan we hiermee verder? Allereerst in gesprek met de gemeente. Help je mee?
In deze Nieuwsbrief vind je ook een verslag van diverse concerten in het kader van
Gluren bij de Buren, die ook in Hoge Dennen plaatsvonden. Geweldig om te
genieten van een optreden en meteen kennis maken met buren uit je eigen wijk.
Volgend jaar wéér, zou ik zeggen.
En natuurlijk in de Nieuwsbrief diverse activiteiten en ons komende Hoge Dennen
Café : we proosten op het begin van de lente: 20 maart Binnenbos. Iedereen
welkom!
Een Manifest voor Hoge Dennen.
Het podium van deze Nieuwsbrief geeft mij de gelegenheid om een actuele zorg te
delen. Zoals iedereen weet komt de Energietransitie er aan en zullen we uiterlijk
2050 geen aardgas meer gebruiken. Onze huizen moeten anders worden verwarmd
en koken doen we elektrisch. De wijk kent een enthousiaste groep vrijwilligers die
vooruit denkt over deze ontwikkeling. De kernvraag is of we straks ieder voor zich
aan de slag gaan of (ook) gaan “samendoen”. Denken we een beetje om elkaar?
Plaatsen we bijvoorbeeld zo’n warmtepomp zo ver mogelijk weg van ons eigen huis
zonder na te denken over het geluid voor de buren? Hoe denken we over bomen vs.
zonnepanelen, beide duurzaam en belangrijk maar ze zitten elkaar wel in de weg. Ik
hoop dat we in gesprek kunnen gaan over de opgaven en dilemma’s die ons te
wachten staan. We willen de wijk niet zomaar leefbaar houden, maar de
ontwikkelingen benutten om Hoge Dennen nòg groener, schoner, stiller en mooier
te maken. We denken aan een Hoge Dennen Manifest en roepen iedereen op
mee te denken.
Marius Keij
0642525534

Lenteborrel 20 maart
De vrijdagmiddagborrel van 20 maart staat in
het teken van de lente. Vandaar dat we het de
lenteborrel noemen.
Lente betekent een nieuw begin, dat geldt ook voor de
wijkvereniging Kerckebosch, onze buren zeg maar.
Deze wijkvereniging maakt een doorstart met een
nieuw bestuur. Daarom verwelkomen wij Annemiek
Verstappen van de wijkvereniging Kerckebosch als speciale gast.
20 maart vanaf 17:00 uur in het Binnenbos. Voor alle leden van de
bewonersvereniging Hoge Dennen, en voor deze gelegenheid ook voor de leden van
de wijkvereniging Kerckebosch.

Hoge Dennen vuurwerkvrij?
In de nieuwsbrief van december hebben we een enquête opgenomen over
het gebruik van vuurwerk in onze wijk. De centrale vraag was: Wil je dat
onze wijk een vuurwerkvrije wijk wordt?
De enquête is ingevuld door 38
wijkgenoten, als je dan weet dat de
nieuwbrief door 207 mensen is geopend
(gelezen?), kom je op een percentage
van 18 %. Dat geeft een goede indicatie
van de meningen in de wijk. De uitslag is
als volgt:
•
Aantal voor vuurwerkvrij: 28
(=73,7%)
•
Aantal misschien: 3 (=7,9%)
•
Aantal nee: 7 (=18,4%)
Belangrijkste redenen voor vuurwerkvrij:
Geluidsoverlast (ook voor vogels en dieren)
Veiligheid
Milieu, luchtkwaliteit en rommel op straat
Belangrijkste redenen vóór vuurwerk:
Hoort erbij, is een traditie
Verbod is niet te handhaven
Eigen verantwoordelijkheid
De “Misschien-stemmers” (drie stuks) vinden vuurwerk wel acceptabel mits er aan
voorwaarden wordt voldaan, deze voorwaarden worden ook genoemd bij de Jastemmers.
De alternatieven die genoemd worden zijn:
Professionele vuurwerkshow op een centrale plaats (in het dorp of in de wijk).
Op diverse plaatsen in de wijk (of één centrale plek) ontmoetingsplekken met
glühwein, muziek en vuurkorven voor buurtbewoners. Evt. Foodtrucks.
Hoe nu verder?
De uitslag is in lijn met de stemming die breed in de samenleving wordt gevoeld en
met voorgenomen besluitvorming. De bewonersvereniging is van mening dat we
met deze uitslag niet kunnen gaan achteroverleunen en afwachten wat er door de
(lokale?) overheid wordt besloten.
Het idee is om met een aantal vrijwilligers uit de wijk en de gemeente te gaan
brainstormen over een standpunt en te nemen maatregelen om uiteindelijk te
komen tot een aanpak die kan leunen op een breed draagvlak in de wijk.
De bewonersvereniging zal het initiatief nemen om dit proces op te starten en te
begeleiden, daarvoor zijn mensen uit de wijk nodig die zich hiervoor willen inzetten.
Oproep: (mee)denkers en doeners
Mensen die willen meedenken (en meedoen), kunnen zich melden via het bekende
mailadres (info@hogedennen.nl).
Wordt vervolgd

Gluren bij de buren
Zomaar binnenstappen in een vreemd huis waar je niemand kent, dat zou
je niet zo gauw doen. Maar op 9 februari kon het! Gluren bij de Buren. Een
groot aantal mensen in Zeist hadden hun huis beschikbaar gesteld voor
optredens van muziekgroepen, theateracts of koren. Dat wilde ik eens
meemaken en vol goede moed ga ik op pad…
Eerst ga ik naar het "Fred Flintstone huis" op de prins Bernhardlaan, en ik ben niet
de enige; een groot aantal Zeistenaren zit vol verwachting te wachten tot de
voorstelling begint. En ja hoor, om klokslag 13:30 gaat de Henk Wilmans band
helemaal los. Met veel enthousiasme en humor worden grootste countryklassiekers
in het Nederlands gezongen en gespeeld voor een enthousiast publiek. Van Johnny
Cash tot Dolly Parton, en van Townes van Zandt tot Ammylou Harris. Mijn dag is al
goed, maar ik heb nog drie andere optredens voor de boeg.
Een wandeling door storm en regen brengt mij naar de Amalia van Solmslaan waar
een oude circusclown zich staat op te maken voor een act die nooit gespeeld zal
worden. Een tragikomedie waarin heden en verleden, verlangen en weemoed door
elkaar speelden. De clown (Rein van Schagen) wordt bijgestaan door zijn dochter
Lisa die met haar theaterprogramma Weltschmerz volle zalen trekt.
Een uurtje later word ik hartelijk ontvangen door Jan en Ina aan het Louise de
Collignyplein waar Dieuwertje en Eva mij meenemen op een muzikale wereldreis
waarbij de liefde centraal staat. In een propvolle en gezellige woonkamer klinken de
klanken van de zang van Dieuwertje en pianobegeleiding van Eva geweldig

foto: Eva en Dieuwetje tussen de schuifdeuren.
Als laatste ga ik op bezoek bij Hans en Karolijn aan de Frederik Hendriklaan waar het
duo Millefleurs klaar staat om mij te vergasten op Nederlandse en Franse liedjes met
begeleiding op accordeon, ukelele, altviool en contrabas. De liedjes worden steeds
ingeleid door bijzondere presentatoren die zo nu en dan uit een koffer te voorschijn
komen. Ik heb genoten.
Gluren bij de Buren blijkt een goed initiatief met mooie optredens waarin
buurtgenoten elkaar in een informele sfeer ontmoeten en gezamenlijk kunnen
genieten van mooie optredens. Ik zou nog meer optredens willen meemaken, maar
de tijd is om en ik ga naar huis. Ik schenk een wijntje in en ik dank in gedachten alle
artiesten en gastheren/-dames.
Het was een fijne dag en ik verheug me al op volgend jaar wanneer ik weer kan
gaan Gluren bij de Buren.
Gluren bij de Buren wordt georganiseerd vanuit een stichting zonder winstoogmerk. Met minimale financiën
en maximale energie, tijd en liefde lukt het om ieder jaar meer dan 1000 huiskamers om te toveren tot
minipodia. Dit kosteloze evenement kan mede bestaan door duizenden enthousiaste vrijwilligers die
betrokken zijn. Daarnaast zijn zij afhankelijk van fondsen, sponsoren en giften. Je kunt deze stichting
steunen via www.glurenbijdeburen.nl/steun

Wat weet u nog van de 50-er en 60-er
jaren?
PubQuiz? Een quiz in een gezellige omgeving
waar je meedoet aan een wedstrijd waarin veel
vragen worden gesteld over zaken uit de 50-er /
60-er jaren.
Welke tafel heeft de meeste goede antwoorden?
In het bijzonder willen we wijkgenoten uitnodigen die
nog niet vaak het Ontmoetingscentrum Binnenbos
bezoeken. Je maakt kennis met onbekende
wijkgenoten in een gezellige informele sfeer met
drankjes en hapjes.
Er wordt gespeeld met 6 tafels, elk met 6 deelnemers. Voor de winnaars zijn er
theaterbonnen (beschikbaar gesteld door Figi). Deelnemers worden verzocht zich
vooraf aan te melden, toeschouwers en supporters zijn uiteraard welkom. Als
speciale gasten zal wethouder Marcel Fluitman aanwezig zijn en de ambassadeur
van de Coalitie tegen Eenzaamheid, Monique Wolfkamp.
Wanneer:
Voor wie:
Deelnemers:
Waar:
Aanvang:
Aanmelden:
E-mail:

Zondagmiddag 8 maart a.s.
Voor alle bewoners van Kerckebosch en Hoge Dennen
We vragen een bijdrage van € 5 per persoon
Ontmoetingscentrum Binnenbos
14.00 uur
Kan bij de koffiebar of op 06-41976325
post@ontmoetingscentrumBinnenbos.nl

Theaterconcert Mathilde
Een fascinerend verhaal komt tot leven in de Oosterkerk, verteld door
Vincent Bijlo, afgewisseld met toepasselijke ZingJeRot-nummers!
Het vijfstemmig koor zingt hertalingen van iconische klassiekers uit de popmuziek,
prachtig gearrangeerd door dirigent Nico Ravenstijn. U herkent o.a. toppers van
Adèle, John Lennon en de Beatles.
"Het is sterk hoe hij zijn blindheid opvoert als een gift, en zo het kijken gaandeweg
devalueert tot sociale handicap." (Theaterkrant)
LET OP: Leden van de bewonersvereniging kunnen kaarten bestellen
zonder dat er reserveringskosten (1,50) in rekening worden gebracht.
Stuur een e-mail naar aloystersteege@ziggo.nl onder vermelding van:
Naam
Aantal kaarten
Mobiele telefoonnummer
Datum uitvoering (20 of 21 maart)
De bestelde kaarten liggen dan klaar bij aanvang van de voorstelling.
Afrekening vindt plaats via een tikkie.

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.nl toe aan uw adresboek.

