Van de voorzitter

Mei 2020

Beste buurtbewoners, wat kan de wereld
toch snel veranderen. Waar we in de vorige
nieuwsbrief nog uitkeken naar Sint Maarten
en de kerstdagen samen, zijn we de
afgelopen maanden letterlijk overvallen door
de gevolgen van het Coronavirus. Langzaam
aan zoeken we met elkaar op gepaste afstand, de nieuwe
vorm om toch samen te kunnen genieten in onze wijk. En nog
meer dan voorheen is een prettige groene leefomgeving daar
belangrijk bij. In deze nieuwbrief informeren we
jullie over nieuwe initiatieven om de wijk duurzaam te maken
en te “vergroenen”. Veel leesplezier, blijf allen gezond.
Peter Nugteren, Voorzitter Stichting Groen Valckenbosch

Buurtfeest 2020? Reserveer 26 september alvast.
Het is twee jaar geleden dat wij een buurtfeest hebben
georganiseerd. Tijd om weer wat op poten te zetten. Nu zijn
we verrast door een nieuw
iets, de Corona crisis. Toch
willen wij dit jaar gaan
proberen om iets voor de
wijk te organiseren. Wat
weten we nog niet en hoe
we het gaan doen ook niet.
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Reserveer zaterdag 26 september 2020 (onder voorbehoud)
alvast in uw agenda. We willen proberen om iets voor de hele
familie te doen. Als u wilt komen helpen, een idee heeft, of op
de hoogte gehouden wilt worden, stuur een mailtje naar
stgoenvalckenbosch@gmail.com. Ook zullen er berichten
komen op de site: http://www.stichtinggroenvalckenbosch.nl.
Namens de commissie, Antonie Vos

Zon op Zeist, Zon op Valckenbosch!
Dinsdagavond 26 mei a.s. (start programma 20.00 uur,
meeting opent 19.45 uur) organiseert Mijn Groene Huis
samen met Stichting Groen Valckenbosch een digitale
informatiebijeenkomst (via Zoom) rond het thema Zon op
Zeist, voor de bewoners van de wijk Valckenbosch.
De bijeenkomst zal worden ingeleid
door Mijn Groene Huis. Bart Willem
Smink van Green Recovery vertelt over
het installeren en de kosten van
zonnepanelen. Als voorbeeld zal hij de
Burgemeester Van Tuyllaan en Dr. ’s
Jacoblaan nemen: straten met huizen
die goed op de zon liggen, met een juiste dakhelling. Mooi is,
dat er in de Dr. ’s Jacoblaan al drie huizen met zonnepanelen
zijn. Bij één dak is zelfs rekening gehouden met de vogels: in
het dak zijn vogelhuizen geïntegreerd. De voorzitter van SGV,
Peter Nugteren, zal vertellen over zijn ervaring met de
zonnepanelen op zijn dak.
Een dezer dagen valt bij u de uitnodiging voor de bijeenkomst
in de bus. Aarzel niet om u op te geven via
contac@mijngroenehuis.nu o.v.v. Webinar Valckenbosch. Kort
tevoren ontvangt u een link en wachtwoord voor de meeting.
U hoeft er niet eens de deur voor uit. Wij vinden het leuk om
u straks via het scherm op de bijeenkomst te treffen.
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Bureninitiatief Groenedaken Valckenbosch
Dat een groendak regenwater absorbeert en daarmee de
afvoer naar het riool vertraagt weten we meestal wel. Maar er
zijn daarnaast nog veel meer voordelen waar je in eerste
gedachte niet bij stilstaat. Denk je eraan om een groendak aan
te leggen en wil je hier meer over weten?
Geef je dan op voor de online informatiebijeenkomst over dit
bureninitiatief. Op donderdagavond 28 mei, half 8, start
Leonie Kooijman de bijeenkomst en beantwoordt uw vragen.
Interesse? Stuur dan een mailtje naar leonie@uwgroendak.nl
Leonie stuur u een link voor deelname aan de online
informatiebijeenkomst.

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Livia Lablans
Hoi allemaal!
Samen met mijn vriend Jelle,
onze 3 kinderen Julian (5),
Noémie (2) en Xander (1) en
onze viervoeter Jimmy kom ik
binnenkort in Valckenbosch
wonen aan de Acacialaan. Wij
wonen sinds 1,5 jaar in het
mooie Zeist dus beginnen het
hier nu een beetje te kennen.
Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn bij de (groene)
ontwikkeling van de buurt en de activiteiten om de bewoners
met elkaar te verbinden. Daarnaast is het voor mij een mooie
gelegenheid om iedereen wat beter te leren kennen :) Als
bestuurslid zal ik mij nu vooral bezighouden met de
organisatie van het buurtfeest in september, waarover in deze
nieuwsbrief meer informatie! Mocht je iets willen delen
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binnen of buiten de vereniging of gewoon even willen
kennismaken, laat het dan gerust weten!
Hopelijk tot snel! Groetjes, Livia Lablans

Bestuurslid, iets voor u / jou?
We zijn altijd op zoek naar kandidaat bestuursleden. We
komen 6-7 maal per jaar bij elkaar in de avond (20.30-22.00
uur), altijd met koffie, koek en heerlijke wijnen met hapjes.
De sfeer binnen het bestuur is goed. Wij zijn allen vrijwilligers
uit de wijk die zich graag inzetten voor de belangen van de
wijk. Daarnaast is het ook leuk om elkaar beter te leren
kennen. Heeft U interesse, neem dan contact op via e-mail
op stgroenvalckenbosch@gmail.com o.v.v. vacature bestuur.

SGV donateurschap
Meld u aan als donateur
op stgoenvalckenbosch@gmail.com Als u dit al bent, vraag
dan uw buren om ook donateur te worden. Voor minimaal €
10,- per jaar, graag over te maken op:
NL06 TRIO 0784 7440 92 t.n.v. Stichting Groen Valckenbosch,
Zeist. Onder vermelding van uw adres en e-mailadres bij de
overboeking.
Alvast hartelijk dank
voor uw aanmelding
en donatie!
Carla Kempen,
Penningmeester
SGV
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