Nieuwsbrief Wijkinloophuis Kerckebosch
December 2018
Wijkinloophuis Kerckebosch is een organisatie van, voor en door wijkbewoners. Onder de naam ‘Buurtvrij’ voert zij tal van activiteiten
uit op een plek in de wijk waar iedereen van harte welkom is! Buurtvrij is een beweging van betrokken mensen in Zeist-Oost die een
duurzame gemeenschap vormen waarbinnen mensen kunnen groeien en bloeien.

Nieuwe coördinator Wijk voor de Wijk
Hallo, mijn naam is Sigrid van Kleef. Als nieuwe coördinator van Wijk voor de Wijk ga ik samen met
coördinator Anneke Oosterhuis aan de slag om voor de hulpvragen die binnen komen de best
passende vrijwilliger te vinden. Op deze manier draag ik graag bij aan dit burenhulpproject. Ik hoop
u binnenkort te ontmoeten!
Wijk voor de Wijk is een burenhulpproject in de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen. Hulp wordt
geboden door vrijwilligers die in de wijk wonen.
Hulpvraag stellen of vrijwilliger worden? Neem dan contact op via e-mail:
wijkvoordewijk@wijkinloophuiskb.nl of via telefoonnummer 06-24175266 (maandag t/m vrijdag).
Bij afwezigheid kunt u de voicemail inspreken. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

Nieuwe activiteit: Alpha Zeist
In januari 2019 start Alpha in Zeist, georganiseerd door Buurtvrij. Heb je vragen over zingeving of over geloof?
Dan is Alpha echt iets voor jou!
Elke Alpha begint om 18.30 uur met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te
leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle
ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. Je ontdekt altijd iets nieuws en je ontmoet leuke, nieuwe
mensen. De avond duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Locatie is het Binnenbos. Deelname aan de cursus is gratis. Voor de
maaltijden wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met Marieke Boersema via marieke@buurtvrij.nl of
06-51760344. Er zijn in totaal 10 Alpha-bijeenkomsten (wekelijks op de woensdag) op de volgende
data: 9, 16, 23 en 30 januari, 6 en 20 februari, 6 en 13 maart, 3 en 10 april. Het weekend is op
vrijdagavond 15 t/m zondagochtend 17 februari.
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Maaltijd in december

Schuif je gezellig aan bij de maaltijd op woensdag 12 december? Op het menu staat
pompoensoep en boerenkoolstamppot met rookworst. Aanmelden kan via de inschrijflijst op
het prikbord in het Wijkinloophuis, of door te bellen met 030-6971106. Kosten zijn € 4,- per
persoon. Als je deze kosten niet op kan brengen maar je wilt wel graag aanschuiven, laat het
ons dan weten. De maaltijd begint om 18.00 uur, met inloop vanaf 17.30 uur.

Groeigroep bijeenkomsten

Groeigroep 1 komt deze maand op zondag 2 december bij elkaar. We starten om 10.15 uur in het Wijkinloophuis. Op
zondag 9 december is er een bijeenkomst voor groeigroep 2 om 10.30 uur. Er wordt een thema besproken er is alle
ruimte en tijd om onder het genot van een kop koffie of thee bij te kletsen.

Ladies time!

Kom jij ook naar de vrouwenmiddag op dinsdag 4 december? Alle vrouwen zijn van 13.00 tot
15.00 uur welkom in het Wijkinloophuis. Dit keer gaan we samen een kerststukje maken.
Neem je zelf een bakje of potje mee en een kaars? Decoratie zoals hulst, dennenappeltjes,
klimop en kerstversiering is ook welkom. Je bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en
gezellig mee te doen. Neem gerust ook een vriendin mee!

Spelletje doen?

Op woensdag 19 december is er een gezellige
spelletjesmiddag in het Wijkinloophuis! We starten
om 14.00 uur tot 16.00 uur. Doe je gezellig mee?

Formulierenbrigade

Dinsdag 11 december is Hennie van de
formulierenbrigade aanwezig tijdens de inloop tussen
10.00 en 12.00 uur om je te ondersteunen bij het invullen
van je lastige formulieren. Kom gerust langs! Je hoeft
hiervoor geen afspraak te maken.

Vakantie team

Vanaf maandag 24 december hebben Walter en Marieke vakantie. Walter is afwezig t/m 6 januari. Marieke is op
woensdag 2 januari weer in het Wijkinloophuis.
Loop je ergens tegenaan of heb je ondersteuning nodig, geef het dan gerust aan bij de gastvrouwen/heren tijdens de
inlooptijden (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur). Zij zullen zorgen dat je verder geholpen wordt.

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief zal in de week voor kerst verschijnen. Mochten er, naast de activiteiten op de volgende pagina
van deze nieuwsbrief, meer activiteiten rondom de feestdagen gepland worden, zal dat in de nieuwsbrief van januari
bekend gemaakt worden. Houd je mailbox of brievenbus in de gaten!
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Activiteiten rondom kerst

Rondom de kerstdagen worden de volgende activiteiten georganiseerd:

Kerstmarkt Winkelcentrum Kerckebosch

Buurtvrij organiseert samen met de winkeliers een kerstevent op zaterdag 15 december in Winkelcentrum
Kerckebosch. Er zijn kraampjes en een Buurtvrij kerstwensboom, er is muziek, gezelligheid en een kinderactiviteit. Ook
Bram’s Pannenkoeken is met zijn bakfiets van de partij. Kom je kijken en een gratis pannenkoek eten? Je bent tussen
11.00 en 16.00 uur van harte welkom om dit feest met ons mee te beleven!

Wijkinloophuis open op Eerste Kerstdag

Op Eerste Kerstdag (25 december) is het Wijkinloophuis ’s ochtends open. Tussen 10.00 en 12.00 uur ben je van
harte welkom voor een kopje koffie of thee en een luxe kerst koffietafel. Je hoeft je hiervoor niet op te geven. Kom kerst
gezellig met ons meevieren!

Kerstmaaltijden
Naast onze eigen activiteiten worden er twee kerstmaaltijden aangeboden:
 De Evangelische Broeder Gemeente Zeist nodigt bezoekers van het Wijkinloophuis van harte uit voor een maaltijd in
kerstsfeer op zaterdag 15 december. Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 6 december.
 De Evangelie Gemeente Zeist organiseert een kerstdiner op zaterdag 22 december om 18.00 uur. Wijkbewoners
zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Locatie: de aula van het Christelijk College Zeist.
Bij beide maaltijden zijn er een aantal plaatsen aan tafel beschikbaar. Mocht je hiervoor interesse hebben, neem dan
contact op met Marieke via marieke@buurtvrij.nl of 030-6971106.

Graag tot ziens in het Wijkinloophuis!
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