Nieuwe huisstijl en nieuw logo
Dit is de laatste nieuwsbrief die is opgemaakt in de “oude en vertrouwde” huisstijl.
Vanaf volgende maand wordt de nieuwe huisstijl van de bewonersvereniging gebruikt.
Een nieuw logo en frisse kleuren. Daarna zal ook gaandeweg de internetsite worden
aangepast.

Van de voorzitter
Beste buurtbewoners!
Hebben jullie ook genoten
van dat ene weekend met
sneeuw en mooie foto's gemaakt van uw tuin en de
wijk? Ik in ieder geval wel.
We kijken als bestuur van
de Vereniging nu naar het voorjaar en onze komende
activiteiten. We gaan ons beeldmerk en huisstijl opfrissen en we zijn druk bezig met onze eerste Tuinmarkt op 9 april, daarover verder in deze nieuwsbrief
meer. De afgelopen weken zijn er helaas weer veel
auto-inbraken geweest. We willen er samen met de
gemeente en politie alles aan doen om onze wijk minder doelwit te laten zijn. Eerder heb ik al eens aandacht gevraagd voor zwerfvuil en hondenpoep. Buurtbewoners vragen ons opnieuw aandacht te schenken
aan deze ergernissen. Ik ken meerdere bewoners die
vuil uit het groen vissen en thuis in de kliko doen. Dat
zijn onze helden. Dat hoeft niet iedereen te doen,
hoor. Laten we in ieder geval wel onze eigen troep (en
van onze huisdieren) opruimen!
Ik wens jullie veel leesplezier en hoop jullie in de wijk
te ontmoeten.

Wat kunnen we gezamenlijk doen om deze autoinbraken te voorkomen?
1. Laten we met zijn allen extra alert zijn op vreemde
zaken.
2. Mocht je dingen zien die vreemd op je overkomen, meldt dit dan direct bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 (landelijk servicenummer). Denk daarbij bijvoorbeeld aan een lang stil
staande onbekende auto. Probeer een zo duidelijk
mogelijke beschrijving van de auto en inzittende
te geven en noteer altijd het kenteken van de
auto. Foto’s kunnen ook zeker van toegevoegde
waarde zijn.
3. Is er een concrete, verdachte situatie, bel dan direct 112. Ook hier is het geven van goede signalementen en concrete informatie erg belangrijk.

WhatsApp groepen

Marius Keij, voorzitter.
0642525534

Veiligheid in de wijk
Op maandagochtend 8 februari jl. hadden onze voorzitter en secretaris een afspraak op het gemeentehuis in Zeist. In een prettig gesprek met wijkmanager
Wim van Keulen, medewerker afd. Veiligheid Jurgen
van Arendonk en wijkagent Zeist-Oost Elgar van der
Made, is uitgebreid stilgestaan bij de veiligheid in
onze wijk.
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De afgelopen tijd is het in onze wijk op het gebied van
woninginbraken redelijk rustig geweest. Daarentegen
is het aantal auto-inbraken in Hoge Dennen aanzienlijk. Begin februari zijn er zelfs in één nacht maar liefst
8 auto-inbraken gedaan. Autokrakers hebben het
vooral gemunt op airbags, navigatiesystemen en koplampen.

Om het veiligheidsgevoel in onze wijk te vergroten,
willen wij de komende maanden graag één groot netwerk van WhatsApp groepen gaan opzetten. De bedoeling is dat deze WhatsApp groepen enkel en alleen
worden gebruikt t.b.v. de veiligheid in de wijk.
Vanzelfsprekend hebben wij jouw hulp daarbij hard
nodig!
Op dit moment zijn we bezig met een inventarisatie
van alle initiatieven die er op dit gebied al zijn. Heb je
al een WhatsApp groep in jouw straat? Laat het ons
dan weten op emailadres: info@hogedennen.net.
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Ingezonden brief: Hondenpoep
Om in 2016 met veel plezier te wonen in onze wijk
vragen we de aandacht voor de overlast van hondenpoep in de wijk.
Het begint nl. een
steeds groter probleem te worden.
De eerste jaren na
de wetgeving aangaande het hondenpoepbeleid ging het prima en hield
ieder zich aan de regels, maar de laatste jaren wordt
er steeds meer de hand mee gelicht. Wij merken het
niet alleen, ook andere buurtgenoten horen wij erover. In elk geval op de Ernst Casimirlaan en de Willem Frisolaan. Het is zo vervelend als je met de verjaardag van je zoontje in de auto stapt en een van de
genodigden heeft vol met zijn schoen in de poep gestaan. Of als je schoonmoeder Kerstavond de auto uitstapt, in het donker, en niets vermoedend een plakkaat hondenpoep mee naar binnen neemt, het hele
huis door. Daarnaast is het fijn wanneer je kinderen
onbevangen in het gras kunnen rollebollen, rennen
en "voetballen".
(Door de redactie ingekort)

Tuinmarkt zaterdagmiddag 9 april
Het is onze bedoeling om na onze inventarisatie een
bijeenkomst te organiseren. Graag zouden wij hiervoor per straat 1 à 2 afgevaardigden uitnodigen om
gezamenlijk verder te werken aan het bundelen van
alle bestaande initiatieven tot één WhatsApp netwerk. Vindt je het leuk om hieraan een bijdrage te leveren, dan horen wij dit vanzelfsprekend heel graag!
Dit mooie initiatief zal uiteindelijk volledig worden gedragen door de bewoners van onze wijk. Vanzelfsprekend zullen gemeente en politie hieraan ook hun ondersteuning verlenen.
BELANGRIJK: Om een zo groot mogelijk bereik te hebben is het belangrijk om deze informatie te delen met
buurtgenoten die (nog) geen lid zijn van de bewonersvereniging.
Alvast hartelijk dank voor je medewerking!
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Op zaterdagmiddag 9 april organiseren we een tuinmarkt vóór en dóór bewoners uit onze wijk. Er zijn
kraampjes voor het ruilen en kopen van zaadjes, stekjes en planten. Daarnaast zullen we ook 2e hands
tuinboeken verkopen en kan je overtollige tuingereedschap aanbieden. Uiteraard doen ook de lokale winkeliers mee. We hebben tuincentrum Van Ee uitgenodigd, evenals de lokale afdeling van Groei&Bloei, de
moestuinvereniging in ‘het Molenbosch’, IVN, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Zeister stadstuinbouw,
Local2local en meer.
Het idee achter de markt is dat mensen niet alleen zaden en plantjes uitwisselen, maar ook met elkaar in
contact komen over 'hun tuin'. We maken er een gezellige gebeurtenis van waar ook gelegenheid is om
wat te drinken of een lokaal hapje te nuttigen. Voor
de jeugd organiseren we de mogelijkheid om plantjes
in te zaaien of bloemen te schikken. En ze kunnen
meedoen aan een kweekwedstrijd.
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Misschien heb je een aantal pollen vaste planten die
je wilt uitdunnen, wil je zaailingen weggooien of je
overschot aan opgekomen zaaigoed wegdoen. Of je
wilt oude tuinboeken opruimen. Je kunt ook meewerken om deze eerste tuinmarkt in onze wijk tot een
succes te maken. Geef je bijdrage op via dit formulier.
Heb je vragen, dan kun je die stellen via tuinmarkthogedennen@xs4all.nl

Nieuwjaarsborrel in Boskapel
Ook dit jaar hield de Bewonersvereniging weer haar
traditionele nieuwjaarsborrel in de Boskapel aan de
Laan ven Beek en Royen.

Hoge Dennen door de ogen
van de melkboer
Uit het dagboek van een melkboer
Wie kent een wijk beter? De bewoner of de melkboer? Na een boeiend gesprek met de vijfentachtigjarige Cor Verboom geloof ik in het laatste.
Cor heeft 22 jaar op de Ernst Casimirlaan in de Hoge
Dennen gewoond, maar werkte vanuit zijn bedrijf op
de Egelinglaan. Hoge Dennen was zijn wijk, en toen de
concurrentie van de supermarkt toenam werd hieraan
een wijk in de Lyceumbuurt toegevoegd. Die kent hij
dus ook behoorlijk goed.

De bijeenkomst was druk bezocht, voor de buurtgenoten was het een gelegenheid om weer bij te praten en
het glas te heffen op het nieuwe jaar en voor de kinderen waren er volop spelletjes en limonade. In een
toespraak lichtte de voorzitter een tipje van de sluier
op van de activiteiten die voor dit jaar op het programma staan. Deze keer was er live muziek van het
duo Saxty-Six.

Wijk café Hoge Dennen

Ooit vroeg een rijke meneer in die buurt hoeveel Cor
verdiende met zijn werk. De man viel bijna om van
verbazing. In 1993 is hij gestopt met zijn bedrijf.
Toch ging het gesprek voor het grootste deel niet over
de wijk Hoge Dennen, maar over veel zaken die hij
voor een deel liever niet op papier ziet.
Lees meer……
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Wim Poelman en Karien Guldemond hebben het bestuur aangeboden de mogelijkheden te onderzoeken
van een wijkcafé. Dit betreft een terugkerende bijeenkomst, bijvoorbeeld maandelijks, waar wijkbewoners
elkaar kunnen ontmoeten, gepaard gaande met een
leuke presentatie en een drankje. Als plaats denken
we aan het Binnenbos en als tijd van vier tot zeven.
Zolang de faciliteiten in het Binnenbos het daar nog
onmogelijk maken wordt voorlopig gekozen voor een
andere locatie. Wim en Karien zouden graag twee dingen willen weten:
1. Vind je dit een goed (of een slecht) idee?
2. Ben je als wijkbewoner bereid en in staat iets te
presenteren waar belangstelling voor zou zijn. Dit
kan zijn een exotisch reisverslag, een verslag van
een verbouwing of gewoon een bijzondere gebeurtenis.
Stuur je reacties naar wim@poelman-partners.nl of
mguldemond@ziggo.nl.
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Kennismaken met ZZP-ers

Je komt elkaar tegen bij Binnenbos

De Wijkvereniging stelt ruimte in de nieuwsbrief beschikbaar aan ZZP-ers die in deze wijk actief zijn.
Deze keergeven we het woord aan Maartje de Jonge
meubelrestauratie, verbouw en interieuradvies.

Binnenbos is straks dé ontmoetingsplek in Kerckebosch-Zeist. Open, gastvrij en veelzijdig, met alle
voorzieningen op maat. Van een wijkservicepunt en
gezondheidscentrum, tot een muziekschool, sportzalen en zaalverhuur.

Als kind was ik altijd al
bezig met knutselen,
timmeren, inrichten en
bouwen. In 1997 ben ik
aan het Hout-en Meubileringscollege in Amsterdam een meubelmaak en restauaratieopleiding gaan volgen.
Daarbij heb ik eerst 2
jaar meubels ontworpen
en zelf gemaakt en
daarna heb ik de restauratie kant gekozen. Tijdens en na de opleiding heb ik
gewerkt bij het Amsterdamsch Historisch Museum en
het Tropenmuseum, waarna ik mijn eigen bedrijf ben
begonnen. Eerst heb ik een aantal jaar in Amsterdam
gewerkt, en vervolgens in Den Bosch. Nu heb ik mijn
atelier in de Charlotte de Bourbonlaan en restaureer
ik voor particuliere klanten. Dit varieert van museale
stukken tot de kast van oma.
Het werken met mijn handen is heerlijk om te doen.
Continue maak je afwegingen en keuzes om een meubel, in overleg met de eigenaar, zo mooi mogelijk te
maken. Dat vereist materiaalkennis, vaardigheden en
veel ervaring. Die ervaring wil ik graag delen om ook
anderen te laten meemaken hoe mooi het is om praktisch bezig te zijn met hout en om die reden geef ik
ook les bij cursuscentrum de Schrijn in Langbroek.
Verbouwen zit ook in mijn bloed. Na een aantal eigen
verbouwingen, word ik nu regelmatig gevraagd om
mee te denken bij verbouwingen en het inrichten en
indelen van huizen. Mocht u geïnteresseerd zijn in
mijn werk dan kunt u mij bereiken via meubelrestauratie@outlook.com of 0647164563.
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Maar zover is het nog niet. Op zaterdag 20 februari
tussen 12.00 en 15.00 uur gingen de deuren van het
ontmoetingsdeel van het Binnenbos aan Hoog Kanje
186 open.
MeanderOmnium wilde suggesties en plannen horen
uit de wijk
over de invulling. Een
groot aantal
bewoners
kwam langs
om een kijkje
te nemen en
mee te praten. Ook de
bewonersvereniging was present.

Waar zijn de AED’s in de wijk
Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme
weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt
door het geven van een elektrische schok.
Bij een hartstilstand is het belangrijk dat er zo snel
mogelijk een AED gehaald wordt.
Met de gratis EHBO app van het Rode Kruis kan heel
makkelijk de dichtstbijzijnde AED worden gevonden.
Om de reanimatie tot een succes te maken is, naast
het lokaliseren van een AED, snel beginnen met de
hartmassage en mond op mond beademing van levensbelang. De mobiele applicatie is daarom uitgerust
met een gesproken reanimatie instructie en een tiksignaal voor het juiste reanimatie ritme. Zo wordt de
Eerste Hulpverlener optimaal ondersteunt bij het uitvoeren van de reanimatie. Download de app op
http://www.rodekruis.nl/eerste-hulp/ehbo-app
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