Doorstappers Kerckebosch
Lengte wandeling: 60 minuten
Loop iedere donderdag
mee met de doorstappers

Februari

Verzamelen: 13.30 uur bij het Binnenbos
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar:

jokeknoth@gmail.com

Ommetje Kerckebosch
Lengte wandeling: 30 á 40 min

Nog even volhouden!

Loop iedere donderdag mee met de
wandelclub van Kerckebosch.

Helaas is de lockdown verlengd tot 9 februari en dat is vervelend, want het duurt nu al zo lang
en we willen graag weer elkaar ontmoeten. We blijven positief en hopelijk gaan er vanaf
10 februari ook weer activiteiten voor (kleine) groepen binnen plaatsvinden. Sowieso kunnen
buitenactiviteiten zoals wandelen, bewegen als medicijn en sporten wel doorgaan mits het
kleine groepjes zijn met 1,5 meter afstand. De verbouwing van het Binnenbos is klaar. Nu zijn
alle ruimtes weer toegankelijk. U kunt daar altijd terecht voor een praatje, een spelletje of
even de krant lezen. Hopelijk mag er ook weer gauw drinken en ‘wat lekkers’ verkocht
worden. Nog even volhouden en wachten en dan komen de betere tijden er weer aan!

Verzamelen: 15.00 uur bij het Binnenbos
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Karin Haffmans: 030 69 333 57

Elke woensdagmorgen
Bewegen als medicijn
Alle wijkbewoners die actief willen zijn, worden van harte
uitgenodigd om op woensdagmorgen lekker te bewegen en
fitnessen in de buitenlucht.
Peter de Graaf heet jullie welkom!

Deze maand in
de kalender:

Tijd: 9.30-10.30 uur
Locatie: start vanaf Binnenbos, Hoog kanje 186

Wie is Marlies?
Afscheid Rein Tuinstra
Sor Blessing stelt zich voor
Foodtruck Indy komt 19 feb
Het vernieuwde Binnenbos
De wekelijkse ommetjes

Aanmelden en actuele informatie: via
graafpeter58@gmail.com, maar aanmelden is niet noodzakelijk

De papieren
versie van de
wijkkalender
kunt u ophalen bij
o.a. de
ontmoetingsruimte
in het Binnenbos,
bij de apotheek en
bij de Albert Heijn.

Zijn er meer ontwikkelingen of
activiteiten in de wijk?

Heeft u een tip, opmerking, activiteit,
gebeurtenis, oproep of een leuke foto
voor de volgende kalender van
De ‘Wijkkalender Kerckebosch
maart? Stuur dan een email vóór
– Hoge Dennen’ is ook
25 februari naar het emailadres:
te volgen op facebook,
wijkkalenderoost@gmail.com
instagram en twitter.

Huiswerkhulp
Wil je wat hulp bij jouw huiswerk
van school: jouw weektaak,
extra opdrachten,
spreekbeurt of werkstuk?
>Let op! Als na de lockdown de
basisscholen weer beginnen, begint
ook de huiswerkhulp weer.
Neem wel zelf een schoolboek of
schoolopdracht mee!
Voor: kinderen van groep 5 t/m 8
Wanneer : dinsdag 15.00-16.30 uur
(niet in de schoolvakanties)
Waar: Binnenbos, Hoog kanje 186

Graag vraag ik jullie aandacht

voor het volgende!

Het nieuwe initiatief Stadslab Zeist wil met het community – art
project ‘Hart voor Zeist’ een lichtpuntje aan de horizon bieden aan
alle inwonersorganisaties en ondernemers uit Zeist die het nu extra
moeilijk hebben door Corona.
Door hen te laten zien dat wij inwoners uit Zeist, hen steunen.
De campagne ‘Wie wil jij een hart onder de riem steken?’ waarin aan
alle inwoners van Zeist gevraagd wordt wie zij in deze rottijd een
extra hart onder de riem willen steken, is in volle gang en te volgen
via Instagram @stadslabzeist en www.stadslabzeist.nl
Om het ‘wij- gevoel’ in Zeist te versterken en zichtbaar te maken dat
wij al die mensen die het nu zo moeilijk hebben in Zeist steunen, wil
het Stadslab een Zeister raamactie organiseren. Want het antwoord
van Stadslab Zeist op Corona = verbinding

Doen jullie ook mee? Zou superleuk zijn!

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

Afscheid
Aan elke loopbaan komt ooit een einde, ook aan de mijne.
Ik ben op 1 januari met pensioen gegaan en heb een prachtige tijd in
Kerckebosch en Hoge Dennen gehad. Vele jaren enthousiasme, inzet en
opkomen voor uw buurt en wijk tegengekomen. Niet altijd makkelijk als uw
wijk en huis op de schop gaat. Wees trots op wat er bereikt is.
Ik wens iedereen een gezond en gelukkig leven toe. En uiteraard hoort voor
de komende jaren behoud en verdere ontwikkeling van een fijne woon- en
leefomgeving hier onlosmakelijk onderdeel vanuit te maken.
Ik ga ervanuit, zoals van ouds, dat u de weg blijft vinden naar mijn
oud-collega’s om u daarbij te ondersteunen en te adviseren.
Mijn credo tenslotte; blijf de samenwerking zoeken met MeanderOmnium.
Ik koester de dierbare herinneringen, Rein Tuinstra

Mijn naam is Sor Blessing.
Ik zal per 1 januari 2021 het sociaal werk vanuit MeanderOmnium verzorgen in
Kerckebosch / Hoge Dennen / Austerlitz en het centrum van Zeist. Ik volg Rein Tuinstra
op die met pensioen is gegaan en neem ook een deel van de werkzaamheden van
Brenda Emmen over. De afgelopen 6 jaar heb ik in Den Dolder en omgeving gewerkt
en daarvoor enkele jaren in Kerckebosch / Hoge Dennen. Ik ben dus niet geheel
onbekend in uw woonomgeving. In de komende jaren zal ik er proberen te zijn voor
alle volwassenen in mijn werkgebied en dan uiteraard vooral voor de mensen, die extra
aandacht en hulp nodig hebben (incl. de ouderen aan de Arnhemsebovenweg).
Wat kunt u in grote lijnen van mij verwachten?
• Ik ondersteun individuele bewoners op het gebied van wonen/zorgen/welzijn.
Ik werk hierbij ook samen met het Sociaal Team.
• Activiteiten ontplooien op het gebied van preventie (bv voorlichting geven) en vroegsignalering.
• Als er bewonersinitiatieven zijn kan ik ondersteuning bieden door mee te denken, koppelingen te maken met
andere bewoners(initiatieven) of via een aanvraag “wijkinitiatief” financiële ondersteuning bieden onder
bepaalde voorwaarden.
•
Door mijn deelname aan het Wijkteam, waarin ook de gemeente Zeist (wijkmanager Bram Wispelweij),
Woongoed Zeist en de wijkagenten participeren, draag ik bij aan een prettige leefomgeving op het gebied van
“schoon, heel en veilig”, om het in enkele woorden samen te vatten.
Als u contact met mij wilt hebben, dan ben ik te bereiken via
Telefoonnummer
06 437 253 94

Mailadres : s.blessing@meanderomnium.nl

Als u het fijn vindt om met mij kennis te maken, maar niet een directe aanleiding heeft om mij te spreken, dan nodig ik
u ook uit om gewoon de telefoon te pakken en mij te bellen! Wie weet ontmoeten en spreken wij elkaar spoedig.

Het vernieuwde Binnenbos:
De verbouwing van de Ontmoetingsruimte in het
Binnenbos is nu klaar. Er staat een mooie
nieuwe bar en de wand tussen de
Ontmoetingsruimte en de middelste ruimte is nu
een schuifwand. Dus bij grote bijeenkomsten kan
de Ontmoetingsruimte vergroot worden en zo
kunnen er meer mensen aanwezig zijn! Dat is een
handige verbetering.
Er komen nog wat nieuwe meubels, waardoor het
er nu nog een beetje ‘kaal’ uitziet, maar het wordt
vast heel mooi en gezellig. En als u dit leest, zijn
die nieuwe meubels er misschien al. Komt u
vooral eens kijken hoe het geworden is, kom een
praatje maken, de krant lezen of een ruimte
reserveren voor een vergadering of activiteit en
hopelijk mag er binnenkort ook weer drinken met
wat lekkers erbij geserveerd worden! Tot gauw?

ONDERNEMER
VAN DE MAAND

wijkkalenderoost@gmail.com
WIE IS MARLIES?
Sporten geeft me energie. M’n hele leven al. Zwemmen, waterpolo, triatlon en natuurlijk
hardlopen. Na een dag op kantoor (of tegenwoordig thuis) houdt een rondje hardlopen
in het bos me energiek en positief. Soms, als het echt lekker gaat, dan lijkt het een
soort van vliegen. De benen gaan vanzelf, je wordt niet moe; wat een feest is dat! Door
afwisselende training te geven hoop ik andere lopers ook te laten ervaren dat hardlopen
echt leuk is, want dat is het. Ik krijg energie van lopers die na een training tevreden
naar huis gaan, lopers die steeds soepeler gaan lopen en uiteindelijk hardlopen ook
echt leuk gaan vinden. Dat is mijn drijfveer.
Ik ben hardloopinstructeur en gecertificeerd trainer Bewust Hardlopen

Wat kan er nog wel in deze lockdown? Lekker rennen!
Je hoofd leeg lopen in de Zeister bossen. Doe je dat regelmatig en ben je benieuwd hoe je makkelijker,
sneller en minder belastend kunt lopen? Dan is een hardloopclinic misschien iets voor jou. Lekkerrennen
Zeist organiseert clinics vanuit het Binnenbos. De clinic bestaat uit twee trainingen en een video-analyse.
Je krijgt individuele tips voor optimalisatie van je loopstijl. Tijdens de huidige Lockdown met maximaal
twee lopers tegelijk. Of wil je starten met hardlopen en wil je begeleiding bij de opbouw van je training?
Er start weer een Running Basics cursus op woensdagavond voor beginnende hardlopers zodra de
Coronaregels toestaan dat we met 4 of meer lopers tegelijk trainen. Of ben je een ervaren hardloper en wil
je wekelijks een pittige intervaltraining? Op maandagavond is er nog een plek bij de Running Boost groep.
Deze training wordt op dit moment in duo’s gegeven. Interesse? Kijk op www.lekkerrennenzeist.nl.

Even een praatje maken?
Nu met de verlengde lockdown, slechts één persoon op bezoek en ook
nog die avondklok is het gewone leven voor iedereen nu even niet
mogelijk. Vooral voor mensen die alleen wonen, kan dit moeilijk zijn. Als
u graag toch eens even een praatje wilt maken, kunt u natuurlijk gewoon
naar het Binnenbos komen en kijken wie daar aanwezig is. Maar als u
liever met iemand afspreekt, hoeft u ons alleen maar even te bellen en
wij maken een afspraak met u! Dat kan bij u thuis, in het Binnenbos of
gewoon samen wandelend door de wijk. Dus als u denkt:
“Ja, dat wil ik wel!”, bel ons gerust! Sor Blessing (06- 437 253 94) en Sera Willemsen (06- 402 499 81)

19 Februari

Foodtruck Indy
Een eigentijdse
frisse truck met thaifood.
Lekkere verse curry’s , of je nou van kip
of garnalen houdt, voor ieder wat lekkers.
Bestellen kan via www.buurtkeukens.nl,
in de agenda vind u de bestelpagina.

Meer weten of info?
Loop even langs in het Binnenbos of
bel op ma-wo-do-vrij en
vraag naar Mark.

