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Van de voorzitter     Mei 2022 

 Beste buurtbewoners, 
 
Na twee jaar Corona kunnen we elkaar weer 
echt ontmoeten. Met de Sint Maarten viering 
in november hebben we gezien hoe we dat 
gemist hebben. En welk plezier we met 

elkaar kunnen beleven door elkaar eenvoudig te treffen en te 
vragen hoe het gaat.  
 
Het organiseren van deze en andere initiatieven vraagt inzet 
en voorbereiding. Met deze nieuwsbrief willen wij 
nadrukkelijk een beroep op u doen om met ons een bijdrage 
te leveren. Bent u geïnteresseerd in het meehelpen / 
meedenken in het bestuur van SGV neem dan contact op met 
een van ons of mail naar stgroenvalckenbosch@gmail.com  
 
Verder wil ik u heel graag wijzen op 
het volgende: we willen een AED 
realiseren in de wijk!  
 
Ik wens u veel leesplezier. 
Peter Nugteren, Voorzitter Stichting 
Groen Valckenbosch 
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Help mee, we willen een AED! (in Valckenbosch) 
 

In onze buurt is geen levensreddende AED die 24/7 
publiekelijk toegankelijk is! Stichting Groen Valckenbosch wil 
zich inzetten om een AED voor burgerhulpverlening in onze 
buurt te realiseren. Zoals u op het kaartje kunt zien valt een 
groot gedeelte van onze buurt in het grijze gedeelte en zijn de 
dichtstbijzijnde AED’s na 18.00 uur niet meer beschikbaar. 
 

 
 
Graag willen wij als buurtgenoten samen met Stichting 
Hartslag Zeist (https://www.hartslagzeist.nl) een AED regelen 
voor onze buurt. Deze komt dan op een plek die 24/7 
bereikbaar is. Hiervoor hebben wij uw steun nodig in de vorm 
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van uw donatie.  Er is een bedrag van circa €1350 nodig voor 
een AED en jaarlijks ongeveer €120 voor verzekering en 
onderhoud. De hartstichting sponsort dan een omkasting met 
een pincode slot. Helpt u mee om de reactietijd voor een 
reanimatie in uw buurt te verkorten? 
Uw donatie is welkom op NL06 TRIO 0784 7440 92 t.n.v. 
Stichting Groen Valckenbosch, Zeist. Met vermelding: AED. 
Dank!! 
 

Geen bouwplannen meer op het spoorlijntje! 
 

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat omwonenden 
werden opgeschrikt door bouwplannen op de voormalige 
spoorlijn. Dankzij acties van bewoners en de SGV zijn deze 
plannen van de baan!   

Hiervoor is er een vanuit SGV en omwonenden een werkgroep 
gestart, zijn er verschillende brainstormsessies geweest en 
gesprekken met de politiek gevoerd. Ook is een aantal keer de 
handen uit de mouwen gestoken om de groenstrook een 
opruimbeurt te geven. Een stichting of een stuurgroep voor 
het onderhoud is er verder niet gekomen.   

Wij gaan ervanuit dat omwonenden en gebruikers van het 
spoorlaantje netjes met dit stukje groen in de wijk omgaan, 
dat hondenpoep wordt opgeruimd en er geen afval wordt 
gedumpt. Helpt u daaraan mee?  
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Nieuwe wijkbijeenkomst i.s.m. Mijn Groene Huis 

 

Na de zomer verwachten we weer een 
wijkbijeenkomst om u te informeren over 
het belang en vooral de mogelijkheden om 
energie te besparen.  Een actueel thema 
gezien de ontwikkelingen van de gestegen 
energieprijzen, de maatregelen rondom de 
crisis in Oekraïne en de stappen die we 

willen zetten om de het verbruik van fossiele brandstof 
te verminderen. Welke maatregelen kunt u nemen om te 
besparen op uw energiekosten, bij te dragen aan een beter 
klimaat en toch comfortabel te wonen? Tijdens de 
bijeenkomst neemt Mijn Groene Huis ons mee met 
initiatieven die bewoners hebben ondernomen om hun 
woning te verduurzamen. Met een separate flyer zullen we u 
informeren over de datum en locatie.  
 
Huize Valckenbosch 
 

Wij hebben vanuit SGV al langer goed contact met Huize 
Valckenbosch. Recent is in gesprekken de volgende vraag 
verkend: 
Wat kan Huize Valckenbosch betekenen voor de wijk en wat 
zouden omwonenden op hun beurt kunnen inbrengen? 

 
Bron van de foto: www.warandeweb.nl 
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Er zijn 3 ideeën:  
 
1)  Wijkbewoners kunnen als vrijwilliger meehelpen bij 
activiteiten in Huize Valckenbosch. 
2)  Alle wijkbewoners zijn van harte welkom om langs te 
komen en samen met bewoners iets te doen. Dat kan 
bijvoorbeeld al heel eenvoudig door een rondje met je 
kinderen en een bewoner te lopen of deel te nemen aan de 
Filmclub of Natuurclub. 
3)  Oudere wijkbewoners kunnen na afspraak gebruik 
maken van het afhalen van maaltijden in een warmhoudbox. 
Heerlijk biologisch eten dat elke dag vers wordt bereid.  
 
U kunt bellen naar 030-698 67 00 of mailen naar:  
Folkert Kooistra, f.kooistra@warandeweb.nl  
Monique de Hoog, m.dehoog@warandeweb.nl  
 
Schoenmakerij Schrijver gaat met pensioen 
 

Iedereen in de wijk kent de zaak 
wel, op de hoek Bergweg / 
Panweg; Schoenmakerij Schrijver. 
Waar menig schoen, tas, of ander 
gebruiksvoorwerp met textiel of 
leer wordt hersteld. In een 
ambiance die je terug in de tijd 
brengt. Daar komt helaas een eind 
aan, de eigenaren gaan met (zeer 
welverdiend!) pensioen. Zaterdag 
30 juli a.s. hebben de heren hun 
laatste werkdag. U bent welkom 

om hen persoonlijk te bedanken. 
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Iets betekenen in de eigen wijk? Is bestuurslid van 
SGV misschien iets voor u? 

Stichting Groen Valckenbosch bestaat uit een leuke groep 
bewoners die zich vrijwillig inzet voor de belangen van de wijk 
en diverse leuke acties en activiteiten in de wijk organiseert, 
die goed bezocht en gewaardeerd worden. We komen 6-7 
maal per jaar bij elkaar in de avond (20.30-22.00 uur). Hoeveel 
tijd je er daarnaast in stopt is aan u. 

Heeft U interesse om mee te doen, neem dan contact op via 
e-mail op stgroenvalckenbosch@gmail.com o.v.v. vacature 
bestuur. 

Of … SGV donateur worden?   

Als donateur maakt u de activiteiten waar u net over las mede 
mogelijk. U kunt uzelf aanmelden via een mailtje naar 
stgoenvalckenbosch@gmail.com  Voor minimaal € 10,- per 
jaar, graag over te maken op: NL06 TRIO 0784 7440 92 t.n.v. 
Stichting Groen Valckenbosch, Zeist.  

Graag onder 
vermelding van 
uw adres en e-
mailadres in de 
mail en bij de 
overboeking.  

Alvast hartelijk 
dank voor uw 
aanmelding en 
donatie!   

Bent u donateur? Vraag dan uw buren om dit ook te worden.  


