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Bekijk de webversie

Van de voorzitter
Beste buren, leden van de Bewonersvereniging Hoge
Dennen, lezers van onze Nieuwsbrief.
Allereerst wensen wij ieder natuurlijk nog een hoopvol
2021, een goede gezondheid, veel sociale ontmoetingen
en wandelingen over Heidestein zonder ruime cirkels om
elkaar heen te hoeven maken.
Deze Nieuwsbrief heeft lang op zich laten wachten. Waarom dat zo is leggen we hieronder uit.
Ik hoop op jullie aandacht voor de situatie van de Bewonersvereniging.
Wat vonden jullie trouwens van de redelijk vuurwerkvrije jaarwisseling? Wat een verademing
(ook letterlijk) en wat een schone lanen de volgende ochtend. Nu willen we natuurlijk graag
weer met z’n allen naar buiten om samen te proosten als het virus is verdwenen…
Marius Keij,
voorzitter.
0642525534

Krijgt corona de Bewonersvereniging eronder? Dat zal toch niet?
Corona maakte het ons allen, maar zeker ook de Bewonersvereniging Hoge Dennen (de BV
HD) het afgelopen jaar erg moeilijk. Geen borrels, geen ledenvergadering en online
bestuursvergaderingen zijn het ook niet. Allerlei activiteiten, contactmomenten o.a. met leden en
met de gemeente, gingen niet door. Dat alles heeft ons een beetje in een deadlock gebracht.
Van een lockdown in een deadlock, hoe ironisch wil je het hebben. We wilden wel, maar
langzamerhand vloeit het elan uit het bestuur en daarmee uit de vereniging. En dat is jammer,
want de BV HD is een gezellige club, met bijna de helft van de huishoudens in de wijk lid,
financieel gezond, stevige gesprekspartner voor de gemeente en tenslotte die mooie
Nieuwsbrief.
We moeten met een hoopvol nieuwjaar in het vooruitzicht ons bevrijden uit die deadlock. Dat
willen we doen met de volgende stappen en rekenen daarbij op jullie allen. Als dit niet lukt zullen
we de vereniging mogelijk moeten liquideren, wat in een tijd van participatie, wijkgericht werken
e.d. eigenlijk ondenkbaar is.
1. Nieuw elan door een nieuw bestuur
Meerdere bestuursleden willen of moeten zich uit uit het bestuur terugtrekken. We zijn hard aan
nieuw enthousiasme toe. Wie komt ons versterken?
2. Een nieuwe redactie voor de digitale Nieuwsbrief.
Tot nu toe heeft Cees Brinkhuis de prachtige Nieuwsbrief grotendeels in zijn eentje
samengesteld. Daarvoor willen wij hem op deze plaats bedanken. De Nieuwsbrief is een
belangrijk informatie- en bindmiddel voor ons. Cees wil zijn taken langzamerhand overdragen.
Wie wil de redactie van de Nieuwsbrief van Cees overnemen.
3. Ledenvergadering en jaarstukken
Zoals bij veel verenigingen konden wij geen ledenvergadering houden om de (financiële)
stukken te presenteren en vast te stellen. De situatie zal voorlopig niet veranderen. Wij zullen de
jaarstukken rondsturen aan de leden en verzoeken om deze digitaal te kunnen vaststellen. We
gaan ervan uit dat alle leden hier mee zullen instemmen, Eventueel kunnen we in een later
stadium daar dan nog op terug komen, maar laten we het nu simpel houden.
4. Nieuwsbrief huis aan huis verspreiden om ook nieuwe leden te werven.
We gaan deze Nieuwsbrief huis aan huis verspreiden, aan alle buren. We willen ook nieuwe
leden werven. Er zijn veel nieuwe bewoners in de wijk gekomen, die nog allemaal lid zijn
geworden. Met een huis aan huiscampagne willen we hen uitnodigen ook lid te worden. Ook
hierbij kunnen we jouw hulp gebruiken.
Nieuwe leden en een nieuw bestuur. Dat is waar we voor staan het komende voorjaar. Zolang
corona nog heerst zal dit tijd vergen, maar we gaan het proberen.
Marius Keij,
Voorzitter

Verkeerscommissie 2020
De verkeerscommissie van onze buurt kwam dit jaar twee maal bij elkaar.
In maart bespraken we de antwoorden die de gemeente gaf op onze aanmerkingen n.a.v. de
wijkschouw. Erg bevredigend waren die antwoorden niet. Een aantal van onze punten werd op
de lange baan geschoven.
Belangrijktse punten:
De rotonde Hoog Kanje - Oranje Nassaulaan wordt/is inmiddels verbeterd.
Parkeerplaats voorzijde Hoog Kanje en aan de AH zijde: inritblokken zijn geplaatst.
Inrit verbod vanaf de parkeerplaats AH in de Graaf Janlaan. Is ooit door bewoners zo met de
gemeente geregeld. Ons dringend verzoek is dit soort van dingen niet op individuele basis
met de gemeente te regelen doch het probleem voor te leggen aan deze verkeerscommissie
.
Sluipverkeer Julianalaan: overlast zou gemeten moeten worden. Heeft voor de gemeente
geen prioriteit. Bewoners zouden zelf aan de slag kunnen d.m.v. observatie. Ook dient
gekeken te worden of het meerdere verkeer te maken heeft met de nieuwe Julianahof.
De verlichting op de ventwegen van de Oranje Nassaulaan worden door de gemeente niet
aangepast. Wel wil men kijken of er “met weinig middelen de verkeerspleinen Julianaplein en
Oranje Nassaupleinen” aanpassingen gedaan kunnen worden. E.e.a. is echter ook
onderwerp van de nog op te stellen mobiliteitsvisie .Daarin wordt de snelheid ook opnieuw
beoordeeld. De verkeerscommissie heeft gevraagd betrokken te worden bij de ontwikkeling
van deze visie.
Fietspad Irenelaan - Kerckeboschlaan: Dit heeft geen prioriteit vindt de gemeente. Men is het
ermee eens dat een verplicht fietspad daar niet “handig”is en stelt dat het verder aan de orde
komt als het fietspad aan vervanging nodig is.
De voetpaden die bij regen in modderpoelen kunnen veranderen en ontoegankelijk zijn voor
mensen met een rollator, een kinderwagen en voor hen die wat slechter ter been zijn worden
t.z.t. met gravylin bewerkt. Tevens wordt dit bij de wegbeheerder neergelegd. Vragen die
rezen over dit materiaal: is het vochtdoorlatend en kan het om de bomen heen worden
gelegd. Voor hen die het willen zien: in het Lyceumkwartier ligt al gravylin.
Er zijn er klachten binnen gekomen over de Heideweg. Men mag er 60 km per uur rijden en
het wegdek laat te wensen over.
Vlak na deze vergadering begon de intelligente lockdown. OP onze vragen en opmerkingen
n.a.v. de antwoorden kwam geen antwoord. Wel hebben we vernomen dat de mobiliteitsvisie
ontworpen wordt.
Belangrijk is het dat iedereen die een onveilige situatie in de buurt signaleert dit meldt via
telefoonnummer 14030.
Toen wij in september uiteindelijk weer bij elkaar kwamen bleek dat we een nieuwe wijkmanager
hebben. Dit is de heer Bram Wispelweij. De geplande kennismakingsafspraak met hem hebben
we wegens Corona moeten uitstellen. Zodra dit kan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.
Bas Hendriksen is de verkeersdeskundige met wie wij te maken hebben.
Namens de verkeerscommissie van buurtvereniging Hoge Dennen
Marianne van Praag

Even voorstellen: Bram Wispelweij
Het einde van het jaar 2020 nadert snel en wij weten dat dit een bizar jaar is geweest en
zeker met de boodschap uit Den Haag lijkt het jaar als een nachtkaars uit te gaan.
Nu lijkt het alsof het jaar is omgevlogen en
dat is ook zo maar ik maak toch graag van
de gelegenheid gebruik via dit podium om
mij voor te stellen als de nieuwe
Wijkmanager Oost.
Sinds 1 juni jl. heb ik, Bram Wispelweij het
wijkmanagers stokje overgenomen van mijn
collega Wim van Keulen. Wim is geswitcht
naar de wijk Noord met als project
“Vollenhove Vooruit”.
In de wijk Oost ben ik een nieuwe
verschijning maar niet in Zeist, in het
Centrum ben ik al 18 jaar actief als
wijkmanager en blijf dat er ook naast doen.
Durf wel te zeggen dat ik daardoor redelijk
gepocht & gemazeld ben op ambtelijke- en
politieke vlak om zaken die spelen op te
pakken.

Inmiddels heb ik al een aantal inwoners gesproken en ik hoop als wij de coronagolf achter de
rug hebben wij elkaar op straat of bij een activiteit in de buurt of in het Ontmoeting Centrum
Binnenbos de hand kunnen schudden en met elkaar kunnen spreken.
Afgelopen half jaar al betrokken geweest in Hoge Dennen bij een paar praktische klusjes zoals
de plaatsing van de fietssluisjes op het winkelcentrum Kerckebosch, aanpassing beplanting
achterzijde Graaf Jan laan thv de Brede School, de flyerronde met mijn collega’s Veiligheid om
preventief aandacht te vragen voor WhatsApp fraude.
Ik kan nog meer noemen maar het lijkt mij verstandig om het kort te houden, prioritiet is nu om
allen gezond te blijven, hopelijk in huiselijke kring kerst te vieren en op 31 december voor de
televisie met de klok mee af te tellen naar het nieuwe jaar en daar op te proosten. Mocht u om
wat voor reden hier nog vragen/opmerkingen over hebben schroomt u niet om contact te
zoeken door te bellen of mailen naar uw Wijkvereniging, het ontmoetingscentrum Binnenbos of
de Gemeente via 14 030 en dan vraagt u naar Bram Wispelweij, uw wijkmanager in Oost.
Met vriendelijk kerstgroet en een voorspoedig 2021
Bram Wispelweij
Wijkmanager Centrum & Oost

Even voorstellen: Sor Blessing
Sor Blessing is de naam. Ik zal per 1 januari 2021 het
sociaal werk vanuit MeanderOmnium verzorgen in
Kerckebosch / Hoge Dennen / Austerlitz en het centrum
van Zeist.
Ik volg Rein Tuinstra op die met pensioen is gegaan en neem
ook een deel van de werkzaamheden van Brenda Emmen
over. De afgelopen 6 jaar heb ik in Den Dolder en omgeving
gewerkt en daarvoor enkele jaren in Kerckebosch / Hoge
Dennen. Ik ben dus niet geheel onbekend in deze
woonomgeving.
De afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar de herstructurering van Kerckebosch en
dit is natuurlijk logisch. In de komende jaren zal ik er proberen te zijn voor alle volwassenen in
mijn werkgebied die extra aandacht en hulp nodig hebben (incl. de ouderen aan de
Arnhemsebovenweg).
Wat kan je in grote lijnen van mij verwachten?
Ik ondersteun individuele bewoners op het gebied van wonen/zorgen/welzijn. Ik werk daarom
nauw samen met de hulpverleners van het Sociaal Team (hulp achter de voordeur).
Activiteiten ontplooien op het gebied van preventie (bv voorlichting geven) en
vroegsignalering (signalen van probleemsituaties in een vroeg stadium opvangen en
oppakken met de diverse partners om verslechtering te voorkomen)
Als er bewonersinitiatieven zijn kan ik ondersteuning bieden door mee te denken,
koppelingen te maken met andere bewoners(initiatieven) of via een aanvraag “wijkinitiatief”
financiële ondersteuning bieden onder bepaalde voorwaarden.
Door mijn deelname aan het Wijkteam, waarin ook de gemeente Zeist (wijkmanager Bram
Wispelweij), Woongoed Zeist en de wijkagenten participeren, draag ik bij aan een prettige
leefomgeving op het gebied van “schoon, heel en veilig”, om het in enkele woorden samen te
vatten.
Als je contact met mij wilt hebben, dan ben ik te bereiken op telefoonnummer 06 43725394, of
via de mail: s.blessing@meanderomnium.nl
Als je het fijn vindt om met mij kennis te maken, ook als er niet een directe aanleiding is, pak
dan gewoon de telefoon en bel gerust.!
Ik wens jullie een gezond en gelukkig 2021 toe en wie weet ontmoeten en spreken wij elkaar
spoedig.

Zorgen om iemand die eenzaam is?
Wat is eenzaamheid?
We noemen iemand eenzaam als deze persoon het gevoel heeft te weinig andere mensen te
zien of te spreken. Bijvoorbeeld doordat deze persoon met minder mensen contact heeft dan hij
of zij zou willen. Of als deze persoon alleen contacten heeft die voor deze persoon weinig
betekenen.
Er rust nog steeds een taboe op eenzaamheid, terwijl het heel gewoon is. Iedereen kan zich wel
eens eenzaam voelen. Uit onderzoek is bekend dat een miljoen Nederlanders zich sterk
eenzaam voelt. Wanneer dit langer aanhoudt, kan iemand gezondheidsklachten krijgen of in
een isolement raken. In Zeist laten we dat niet gebeuren!
Hoe herken je eenzaamheid?
Misschien valt je iets op waardoor je je zorgen maakt. Eenzaamheid herkent je bijvoorbeeld
aan:
De gordijnen zijn meerdere dagen achter elkaar dicht
De buitenkant van het huis (tuin, balkon, stoep, ramen) is verwaarloosd
De brievenbus zit overvol met post
Iemand komt zonder af te zeggen niet meer naar een activiteit zoals werk, sport, hobbyclub
Iemand komt niet meer buiten, terwijl u deze persoon eerder wel buiten zag
De lampen binnen zijn aan, ook overdag als het licht is
Er staan verdorde planten voor de ramen
De uiterlijke verzorging van iemand gaat zichtbaar achteruit
Er is een (grote) verandering van het gedrag in het gebruik van bijvoorbeeld alcohol en/of
geneesmiddelen of verdovende middelen.
Ook levensgebeurtenissen kunnen erop wijzen dat iemand eenzaam raakt.
Overlijden van een naaste
Ziekte of beperking (van een naaste)
Verhuizing, migratie of veranderde woonomgeving
Verlies van baan
Financiële problemen
Wat kun je doen?
Het gesprek aangaan
Als je eenzaamheid bespreekbaar wilt maken, zijn er manieren om het gesprek makkelijker te
laten verlopen. Zo is aangetoond dat de houding ‘Wees een OEN’ (wees Open, Eerlijk en
Nieuwsgierig) goed werkt om informatie van iemand te verkrijgen. Net als de
gesprekstechnieken ‘Wat is LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen), Laat OMA thuis
(Oplossingen, Meningen en Adviezen) en gebruik NIVEA’ (Niet Invullen Voor Een Ander)
kunnen waardevol zijn. Neem de tijd en zorg voor een vertrouwde omgeving als je een gesprek
over eenzaamheid aangaat. Iemand zal dan makkelijker open en eerlijk antwoorden.
Signaal over eenzaamheid doorgeven
Vind je het moeilijk om deze persoon zelf aan te spreken? Maak je je zorgen? Vraagt deze
persoon niet om hulp? Geef dan via www.zeist.nl/eenzaamheid het adres van deze persoon
door. Op deze website vindt u een link naar het signaalpunt. Mensen die zich eenzaam voelen,
kunnen ook zichzélf melden bij het Signaalpunt Zeist Tegen Eenzaamheid.

Wat gebeurt er met je signaal?
Een deskundige medewerker van welzijnsorganisatie MeanderOmnium gaat met het signaal
aan de slag. Binnen 2 tot 3 dagen brengt een medewerker van MeanderOmnium op het
gemelde adres een huisbezoek. In overleg met betrokkene bepaalt hij of zij of, en welke
ondersteuning wenselijk is.
Het signaalpunt voldoet aan de privacyregels. Er wordt geen informatie langer dan noodzakelijk
bewaard. Direct op het moment van bezoek wordt aan de betrokkene de aanpak van het
signaalpunt bekend gemaakt.
Je kunt geen anonieme signalen doorgeven, maar je kunt wel anoniem blijven. Je naam hoeft
niet bekend te worden. Zodra MeanderOmnium het signaal oppakt ontvang je, als melder,
bericht. Om de privacy van betrokkene te beschermen verstrekt MeanderOmnium geen
inhoudelijke informatie.
Bel of kom langs
Kun je om wat voor reden dan ook niet melden via de site? Dan kun je ook gewoon bellen naar
MeanderOmnium op het speciale telefoonnummer 030-6940414. Of doe je melding bij één van
de wijkservicepunten:
De Koppeling (De Clomp 1904)
Binnenbos (Hoog Kanje 186)
Wijkservicepunt Noord (Johan van Oldenbarneveltlaan 103) of
’t Noorderpunt (Laan van Vollenhove 1014)
Dringend
Is je signaal dringend of gedraagt de persoon waar het om gaat zich dreigend of
onvoorspelbaar? Bel dan altijd 112!

Doppen sparen voor KNGF

Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel de stichting KNGF
Geleidehonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de
dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in bij één van de depots.
Je steunt niet alleen de opleiding van onze geleidehonden, maar spaart ook nog eens het
milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al tienduizenden euro’s opgeleverd.
Jij kunt ook jouw steentje bijdragen door het sparen van doppen!
In 2019 is de doppenopbrengst maar liefst ruim 45 duizend euro geweest. Een kleine moeite om
te proberen daar een nog hoger bedrag van te maken. De doppen worden verwerkt en daarna
worden er onder andere plastic pallets van gemaakt.
Het is de bedoeling dat je schone/droge doppen inlevert. Dat kan bij: familie Hogenhout
Amalia van Solmslaan 60. Net voor de poort staan twee bakken waarin je jouw doppen (in een
plastic zakje) kunt doen.
Het gaat om harde plastic doppen/deksels, denk aan
doppen van:
Melk- of yoghurtpakken
Zeep- en shampooflessen
Deo- en spuitflessen
Pindakaas- en chocoladepastapotten
Doppen van voedings/eiwitdrankjes.
Mocht u bier-, wijndoppen en metalen deksels hebben dan kunt u die in een APART zakje ook
inleveren.
En nu maar hopen dat de bakken goed gevuld worden! Alvast hartelijk dank voor je moeite!
Mieke Hogenhout

Ondertussen in de wijk......
Staat de Thomaskerk (nog) te koop.
Was de wijk tijdens Oud en Nieuw niet helemaal vuurwerkvrij. Maar
er was wel veel minder te horen en te zien. De lucht was schoner en
er was minder rommel op straat..
Wordt aan de rand van onze wijk het Witte Kerkje opgeknapt en verduurzaamd. Het gebouw
is te huur voor bijeenkomsten
Is het Dela/Tap pand aan Hoog Kanje 1 gesloopt en is
gestart met de nieuwbouw van een locatie van
zorginstelling Mattiaszorg. Het gaat om 14 appartementen
voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).
Zijn in het najaar van meerdere lanen de wandelpaden -in
ieder geval voor het oog- verbeterd met een zandkleurtje.
Of de waterafvoer ook voldoende is moet blijken.
Is Bram Wispelweij onze wijkmanager geworden. Hij stelt zich voor in deze Nieuwsbrief. Hij
volgt Wim van Keulen op, die wij bedanken voor zijn inzet voor Zeist-Oost.
Is opbouwwerker Rein Tuinstra van MeanderOmnium met pensioen gegaan en volgt sociaal
werker Sor Blessing hem op. Ook hij stelt zich voor in de Nieuwsbrief.
Blijft de Verkeerscommissie van onze vereniging actief, zij het via Zoom en op afstand.
Denkt de werkgroep Duurzaam HD/K na over het als buren benutten van elkaars
zonnestroom.
Kunnen we helaas nog lang niet onze gezellige borrels organiseren in het Binnenbos.

Binnenbos kerstdiner 2020
Op dinsdag 22 december 2020 hebben 4 "WijkKoks" en 16 bezorgvrijwilligers een heuse
royale KerstMaaltijd op tafel gezet bij 36 ouderen in onze wijken die anders geen
KerstDiner zouden beleven dit jaar.
Voorgaande jaren kon dit plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum Binnenbos, dit jaar wegens
de Corona-maatregelen gingen de gezamenlijke creatieve hersenen kraken om het toch
mogelijk te maken in contact te blijven met deze wijkbewoners in Hoge Dennen en deels
Kerckebosch.
De ouderen moesten thuis zelf de tafel mooi dekken. Een opgeleukte omdoos, met heerlijke
hazenpeper of vegetarisch hoofdgerecht, geflankeerd met Amuses als donaties van de DELA,
een Kerstgedicht van ds. Roel Bosch in layout van Maud Groen, verse groenten en fruit van AH
Kerckebosch, Bewonersvereniging Hoge Dennen die voor de nodige drankjes zorgden.
Onmisbare "Vrienden van het Binnenbos", bekend van de Gouden Koffie / Gouden Koets die
vooral de bezorging met warme speciale aandacht voor de ouderen op zich nam.
MeanderOmnium die dit alles faciliteerde en dit wijkinitiatief volledig ondersteunt. Wat een
kracht en pracht moment was het om al die mondkapjes dragende enthousiastelingen in actie te
zien voor een ander.
Laten we vooral in deze uitdagende tijden denken aan de kreet: Zeist, zorg goed voor elkaar!!
Groet, Brenda Emmen-Hassell

Het gedicht van Roel Bosch zoals deze persoonlijk is overhandigd aan de ouderen

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.

