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Nieuwsbrief februari 2017 

 

Van het bestuur 

Hierbij ontvangt u alweer de 1e nieuwsbrief van dit 

nieuwe jaar, 2017. 

Als bestuur kijken wij terug naar een geslaagd jaar 

2016, waarin we met en voor elkaar veel hebben 

ondernomen. Een wijkfeest met een sportief 

karakter, de St. Maartenbijeenkomst, het vervolg 

van de Whatsapp groepen en een geslaagde 

wijkveiligheidsavond, enz. We zijn dankbaar voor 

de positieve reacties hierop en de ondersteuning 

vanuit de donateurs.  Ook dit jaar willen wij ons 

weer, samen met u, inzetten om de prettige, 

groene leefomgeving die deze wijk is in stand te 

houden en verder te brengen. 

 

Peter Nugteren, voorzitter  

 

Whatsapp Buurt Alarmgroepen in Valckenbosch 

 

Momenteel telt onze wijk twee grote WhatsApp 

Buurtalert groepen op initiatief van Stichting Groen 

Valckenbosch. Te weten een groep ten oosten én 

een groep ten westen van het voormalige 

spoorlijntje.  

De twee beheerders (tevens bestuursleden van 

SGV) hebben daarnaast voor de overlap van 

alarmerende signalen een coördinatorengroep 

waarin ook de wijkagenten deelnemen.  

Na de SGV-preventieavond vorig jaar oktober, 

waar een ex-inbreker ons met de neus op de feiten 

drukte wat betreft de inbraakgevoeligheid van 

onze woningen, nam het aantal deelnemers sterk 

toe. Hierdoor is nu de hele wijk wel zo’n beetje 

bedekt 

met 

deze 

twee 

groepen, die in totaal bestaat uit ongeveer 150 

buurtbewoners. 

 

 

 

 

Eerst 112 bellen 

De WhatsApp buurt alert groepen zijn voor echte 

alarm situaties, zaken die niet pluis zijn. Altijd dient 

eerst 112 gebeld te worden voordat een bericht in 

de Whatsapp groep wordt gezet. En wat zijn echte 

alarmsituaties? Een verdacht persoon op straat; 

een inbraakpoging; een ongeluk waarvoor de 

ambulance nodig en waarbij buren kunnen 

assisteren. 

Wilt u deelnemen?  

Dat kan! Mail dan uw naam, leeftijd (18+), adres, 

emailadres en natuurlijk uw (WhatsApp-

)telefoonnummer naar 

stgroenvalckenbosch@gmail.com 

De beheerder van “oost” is Sietske van der Linden 

en van “west” is Hans Versteegh. Afhankelijk van 

uw adres neemt een van hen z.s.m. contact met u 

op.  

Op de website van SGV staan spelregels. Kijk op 

http://sgv.lead.nl/buurtalarm-whatsappgroepen. 

 

Agatha Steenbergen van Huize Valckenbosch vertelt …. 

mailto:stgroenvalckenbosch@gmail.com
http://sgv.lead.nl/buurtalarm-whatsappgroepen
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Vorig jaar bezochten SGV-bestuursleden Liliana 

Dirks en Hans Versteegh Agatha Steenbergen, de 

vestigingsmanager van Huize Valckenbosch. Dit 

Antroposofische woonoord voor ouderen, gelegen 

aan de Dieptetuin, heeft een roerige periode 

achter de rug waarin Waranda en Antroz zijn 

gefuseerd. Nu is de rust weergekeerd en wordt de 

deur naar de wijk nadrukkelijk opengezet. 

Culturele activiteiten 

In het huis wonen 80 bewoners waarvan de meesten met 

een zwaardere zorgbehoefte. Daarnaast heeft het huis 

vijf commerciële appartementen met een 

pensionovereenkomst voor de lichtere zorg. Bewoners 

worden aangetrokken door de groenrijke omgeving 

rondom het huis, en zeker ook de culturele activiteiten op 

het gebied van kunst en muziek. Zo vindt bijvoorbeeld 

om de week een concert plaats of worden films 

vertoond. En niet te vergeten de jaarlijkse 

Avondvierdaagse; bewoners gaan per rolstoel een 

aangepaste route of de bloesemroute met de bus. 

Agatha zei nadrukkelijk dat de bewoners het gezellig 

vinden wanneer wijkbewoners aan de activiteiten 

deelnemen in het huis. Informeert u gerust eens naar het 

programma.  

Biologische maaltijden 

De eigen keuken kookt iedere dag vers én biologisch 

(dynamisch)! Een unicum in de zorg. Voorheen werden 

de maaltijden ook buiten het huis bezorgd. Nu kan 

iedereen die mee wil eten zich voor 09:30 uur ’s morgens 

zich aanmelden. U bent dus welkom!  

Noodbed 

Een andere voorziening die open staat voor 

wijkbewoners is het beschikbare noodbed. Mocht er een 

situatie ontstaan bij u of uw buren waardoor iemand 

tijdelijk niet zelfstandig thuis kan verblijven, in afwachting 

van een definitieve plaatsing elders, dan kan het 

noodbed uitkomst bieden. Uw huisarts kan de aanvraag 

indienen bij Huize Valckenbosch.  

Huize Valckenbosch  

Al met al een klein verborgen pareltje dat de moeite 

waard is om eens te ontdekken. Meer informatie over 

wat er voor u te doen is kunt u bij de receptie, vlak 

achter de hoofdingang, verkrijgen. En vanzelfsprekend 

bent u ook welkom om als vrijwilliger de culturele 

activiteiten te ondersteunen. 

 

Opschoon dag 25 maart a.s. 

 

Zeist Zonder Zwerfafval, pak het op! Op 25 maart.  

Dat gaan we in Valckenbosch doen. Doe mee op 

zaterdag 25 maart 2017. Kom om 15.00 uur naar de 

Dieptetuin. Dat is namelijk de landelijke “Opschoondag.”  

Samen gaan we onze wijk zwerfvuil-vrij maken. Papa’s, 

mama’s, buren, vrienden, kinderen, … iedereen is 

welkom om mee te doen. We denken om 16.00 uur al 

een heel eind te kunnen zijn. Kort en krachtig dus.  

Omdat we het willen koppelen aan de landelijke 

pannenkoekdag (de dag er voor), zoeken we ook nog 

koekenbakkers. Zodat alle zwerfvuilhelden een lekkere 

beloning kunnen krijgen.  

Doe je mee? Meld je dan aan via 

stgroenvalckenbosch@gmail.com. 

 

 

SGV donateurschap 

Graag blijven we activiteiten voor onze mooie wijk 

uitvoeren. Daarom de vraag: Meld u aan als donateur 

op stgroenvalckenbosch@gmail.com Als u al donateur 

bent én onze wijk en het werk van SGV hiervoor een 

warm hart toedraagt, vraag dan uw buren om ook 

donateur te worden:  

mailto:stgroenvalckenbosch@gmail.com
mailto:stgroenvalckenbosch@gmail.com
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Maak ten minste € 10/p.j. -en graag meer- over naar: 

NL06 TRIO 0784 7440 92 t.n.v. Stichting Groen 

Valckenbosch te Zeist. Graag onder vermelding van uw 

adres en e-mailadres bij de overboeking. Alvast dank 

voor uw aanmelding en gulle donatie! 

Carla Kempen, penningmeester 

Nieuw mailadres Stichting Groen Valckenbosch 

Het is u wellicht opgevallen? SGV heeft een nieuw 

mailadres: Stgroenvalckenbosch@gmail.com  

 

 

https://bankieren.triodos.nl/ib-seam/pages/accountinformation/changeoverview/changeoverview.seam?productID=20070926081303885561000000
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