
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

Wegwijscafé 

 

Vanaf 1 november start het Wegwijscafé weer 
in Zeist-Oost. In het Wegwijscafé zijn 
vrijwilligers en professionals beschikbaar om 
uw vragen over administratie en financiën te 
beantwoorden.  

 

U kunt hiervoor iedere donderdag tussen 11.00 
en 12.00 uur in het Wijkinloophuis terecht. 
Wegens de huidige omstandigheden  
werken we alleen op afspraak.  
 

U kunt een afspraak maken via  
Marieke Boersema van Wijkinloophuis 
Kerckebosch via marieke@buurtvrij.nl  
of bel naar 030-6971106. 
 
 
 

Wat kan er allemaal ‘wel’? 

Helaas zitten we begin november nog in een periode met 

‘strengere coronamaatregelen’ en daar worden een hoop 

mensen wel wat moedeloos van.  

Als we met zijn allen ons aan de regels houden, mag en 

kan er hopelijk gauw weer meer. Staan er in deze 

wijkmaandkalender wat minder activiteiten dan normaal. 

Zelfs de ‘Gouden Koffie’ gaat nu even NIET door. Maar 

hopelijk snel weer wel. Er zijn nog activiteiten die wel 

kunnen doorgaan en die vindt u in deze kalender.  

Er is zelfs een nieuwe activiteit, dat in november juist gaat 

starten! Activiteiten voor kinderen gaan gewoon door.  

Voor nu veel leesplezier!  

 Deze maand in de kalender:  
- Ondernemer van de maand: Eco- life 

- Oproepen voor sinterklaasacties 

- Wilt u natuurbuur worden in de wijk? 

- Loopt u mee met een wandeling? 

 
Wijkinloophuis is verhuisd! 
Wijkinloophuis Kerckebosch is verhuisd naar Prinses 
Margrietlaan 32 (Zwaluwnest). Komt u snel een keer onze 
nieuw gestylde ruimten bekijken? We zijn van maandag 
t/m vrijdag open van 10.00 tot 12.00 uur voor een bakje 
koffie/thee en een praatje. Ook het internetcafé is dan 
open. Uiteraard gelden er een aantal regels en richtlijnen 
om bezoek in deze tijd mogelijk te maken. Zie voor meer 
informatie daarover www.wijkinloophuiskerckebosch.nl. 
 

mailto:marieke@buurtvrij.nl
http://www.wijkinloophuiskerckebosch.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaasactie Zeist-Oost 

 

Voor gezinnen uit Zeist-Oost waarvoor het lastig is 
om cadeaus te bekostigen, is er dit jaar weer de 
Sinterklaas cadeauactie van  
Buurtvrij/ Wijkinloophuis Kerckebosch.  
 
Hiermee zijn de afgelopen 12 jaar jaarlijks tussen  
de 25 en 50 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar 
voorzien van cadeaus voor pakjesavond!  
 
Wilt u financieel bijdragen aan deze actie?  
U kunt uw gift geven via de 
website doneeractie.nl (Onder ‘actie zoeken’  
vindt u Buurtvrij Sinterklaasactie 2020). 
  
Opgeven voor gezinnen kan tot 15 november 
via marieke@buurtvrij.nl of 030-6971106. 
 

Heeft u sinterklaasversiering in huis?  

Bent u handig met knutselen?  

 

Hallo allemaal.  

Voor onze jongste jeugd en omstreken van Zeist is er een leuk idee ontstaan!  

Weten jullie het nog van het voorjaar? De beren voor het raam?  

Nu wil ik jullie vragen om i.p.v. beren een 5 december item voor het raam te 

zetten! Dit kan vanaf de dag van de intocht tot pakjesavond 5 december.  

Het kan van alles zijn zolang het maar om de kinderen blijft draaien!  

 

Denk bijvoorbeeld aan een vensterbank vol kadootjes, strooigoed, of een 

mijter. Of een Sint of Piet voor het raam! Zo vieren wij toch het feest dat voor 

kinderen is bedoeld en houden wij een traditie in ere!  

Wij kunnen niet wachten om al die blije kindersmoeltjes voor de ramen te 

zien. Ook kunnen bijvoorbeeld ouderen, jonge kinderen nog langs zien lopen 

en eventueel terugzwaaien. Doet u mee? Alvast bedankt. 

 

Sintactie voor jong én oud 

 

Lieve mensen,  

Zoals vele jaren gaan wij ook dit jaar weer kinderen 

en ouderen die het niet zo breed hebben blij maken 

met een mooi cadeau en iets lekkers. Wil jij ook 

hieraan meewerken? Dat kan, heb jij wat moois of 

nog nieuw liggen waar je niets mee doet. Dan kan 

je dat afgeven bij ons. Er kan ook een donatie 

gedaan worden via onderstaande link of 

overmaken aan H. Veldhuizen t.n.v. de Sintactie!  

 

https://tikkie.me/pay/jbrjdbjlda9j061bvt1g  

Kado’s kunnen worden 

afgegeven op het adres:  

 

Julianalaan 14 of de 

LaReylaan 12b. 
 

Vorig jaar hebben wij 

zoveel mensen blij 

gemaakt. Zo kunnen wij 

elkaar helpen, zeker in 

deze moeilijke tijden. 

Gaan jullie ons weer 

helpen? 

 

Liefs Sint en zijn Pieten 

Kinderactiveiten: 

Zondag 1 november 

Knotshockey-toernooi 
voor kinderen van  

7 t/m 12 jaar 

Waar: gymzaal Binnenbos, 

Hoog Kanje 186 

Tijd: 14.30-16.00 uur 

Aanmelden         : via  
s.willemsen@meanderomnium.nl 

 
Elke 1e woensdag v d. maand 

Knutsel- en 

spelmiddag  
Voor kinderen van 4 t/m 9 jaar 

Tijd    : 14.00-15.00 uur 

Waar: Binnenbos, Hoog 

Kanje 186 

Elke dinsdag 

Huiswerkhulp 

Locatie Binnenbos 

Tijd: 15.00-16.30 uur 

Voor meer  

informatie  

kijk dan in de 

‘Wijkkalender Kids’ 

http://doneeractie.nl/
mailto:marieke@buurtvrij.nl
https://tikkie.me/pay/jbrjdbjlda9j061bvt1g
mailto:s.willemsen@meanderomnium.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke maand kan een persoon of een  

ondernemer zichzelf aan de wijk voorstellen.  

Bent u ook ondernemer in Kerckebosch  

en/of Hoge Dennen en wilt u zich  

graag in een informatief en  

kort stukje met foto voorstellen?  

Stuur dan een email naar  

wijkkalenderoost@meanderomnium.nl 

ONDERNEMER  

VAN DE MAAND  

 

Al 11 jaar runt hij met groot enthousiasme  
zijn groentewinkel. 

 

Zaterdag 13 juni sloot de Etos, in het winkelcentrum Kerckebosch, haar 

deuren. De speciaalzaak Eco-life vestigde zich met een ruim assortiment. 

Een initiatief van Harun Boz, de huidige buurman van de Etos.  Hij wil van zijn 
groentezaak een speciaalzaak maken en daarvoor had hij ruimte nodig.  
Harun ziet in het pand van de Etos een locatie met grote mogelijkheden een 
kans om een biologische speciaalzaak 2020 neer te zetten.  

 
 
 

“Wij  staan bekend om onder andere onze olijven en huisgemaakte tapenades.  

Mensen uit heel Zeist e.o. komen voor deze, maar ook andere specialiteiten naar onze 
winkel. Daar zijn wij trots op en dat willen we uitbouwen, met gerechten, salades, 
gezonde maaltijden gemaakt met biologische producten en gemaakt door koks met een 
passie voor koken. Ook reserveren wij ruimte voor non-food producten, huidverzorging, 
babyartikelen, schoonmaakartikelen, maar ook krijgen onze dagverse producten meer 
ruimte. In Eco-life zijn alle producten verantwoord en het liefst geleverd door lokale 
producenten. Goed voor de boer, goed voor de klant en goed voor het milieu.  
Bij ons komt u boodschappen doen als u van vers, eerlijk, biologisch en lokaal houdt en 
onze persoonlijke benadering, die blijft; de klant is koning en vervolgt Harun Boz;  
‘Wij verkopen onze biologische producten tegen een schappelijke prijs.  
Biologische producten moeten in mijn ogen voor iedereen haalbaar en dus 
betaalbaar zijn 

 

Afgelopen juli zijn de deuren van deze nieuwe speciaalzaak geopend en 
mogen de mensen rekenen op hetzelfde enthousiasme en dezelfde kennis 
en uitmuntende kwaliteit die Harun en zijn personeel al jaren leveren in 
zijn winkel in Kerckebosch. Met groot enthousiasme ontvangt Harun u 
graag in zijn nieuwe delicatessenpaleis. 

 

Spreekuur buurtpastor  
Kunt u een luisterend oor 

gebruiken of heeft u hulp of advies 

nodig? Dan kunt u bij buurtpastor 

Walter Willigenburg terecht. Walter 

heeft iedere maandag 

inloopspreekuur van 10.00 tot 

11.00 uur in het 

Wijkinloophuis Kerckebosch  

Liever een afspraak maken?  

Mail of bel naar: 06 524 327 53 

Ommetje Kerckebosch 

Lengte wandeling: 30 á 40 min 

 

Loop iedere donderdag mee met 

de wandelclub van Kerckebosch.  

 

Verzamelen:  

15.00 uur in het Binnenbos 
Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met  

Karin Haffmans: 030 69 333 57  
 

Doorstappers Kerckebosch 

Lengte wandeling: 60 minuten 

 

Loop iedere donderdag mee met de doorstappers 

Verzamelen om 13.30 uur in het Binnenbos 
 

Voor meer informatie kunt u een  

mail sturen naar: jokeknoth@gmail.com 

Loopt u ook mee met één 

van de  

wekelijkse 

 

wandelingen 

in de wijk?   

mailto:jokeknoth@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een tip, opmerking, activiteit, gebeurtenis, 

oproep of een leuke foto voor de volgende kalender 

van december?  

Stuur dan een email voor 25 november naar het 

emailadres: 

wijkkalenderoost@meanderomnium.nl 

Zijn er meer ontwikkelingen 

of activiteiten in de wijk?  
 

De ‘Wijkkalender Kerckebosch – 

Hoge Dennen’ is ook te volgen op 

facebook en sinds kort ook 

instagram en twitter.   

 

Wil jij natuurbuur in de wijk worden?   
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand 

wordt er door buren uit de wijk Kerckebosch gewerkt 

in de mooie natuur van onze wijk.  

Samen onderhouden we de heide en de bosranden. 

Nu de wijk steeds verder gestalte krijgt en de natuur in 

de scheggen en rond de randen van de wijk vorm 

krijgt, wordt het gebied, dat we als vrijwilligers helpen 

onderhouden, ook steeds groter. We kunnen nog wel 

wat enthousiaste buren gebruiken, die het leuk vinden 

om mee te helpen! Samen met de boswachter van het  

Utrechts Landschap bepalen we wat er aan 

natuuronderhoud moet gebeuren in en rond de wijk.   

Vind je het ook leuk om regelmatig te helpen?  

Om de gebieden van Utrechts Landschap in onze wijk 

te onderhouden en om je medewijkbewoners beter te 

leren kennen?  

Meld je dan aan als natuurbuur bij 

ulkerckebosch@gmail.com en DOE MEE! 

 

Wanneer?  

De eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 

12.00 uur  

De derde zaterdag van de maand in de middag van 

13.00 tot 16.00 uur 

 

NB. Je hoeft niet beide  

zaterdagen van de  

maand deel te nemen,  

maar het mag natuurlijk  

wel. We vinden het wel  

fijn als vrijwilligers  

regelmatig meedoen  

(eens per maand of  

een keer in de  

twee maanden) 

 

Verzamelen bij de  

keet van vrijwilligers 

op de hoek van  

Hoog Kanje en  

de Kerckeboschlaan  

mailto:ulkerckebosch@gmail.com

