
Iedere zondag van 10:00 tot 11:00uur  

Lekker buitenspelen  
Plezier hebben en  
gewoon gezond bewegen,  
Locatie: Parkeerplaats  
Prins Bernhardlaan 3.
 

“Als je iets wilt bereiken kun je  
een ‘steen in de vijver gooien’.  
Rustig kijken naar de kringen en  
dromen over je idealen.  
Wij pleuren liever een boom in de 
plomp. En daarna nog een paar als het 
moet en dan draven we weer verder, 
op zoek naar nieuwe uitdagingen.
Want je kan praten over sterk, stoer en 
avontuurlijk. Maar je maakt het  
verschil met wat je dóet. Doe je mee?“

April

Fijne Paasdagen gewenst! 
 
 

De lente kondigt zich aan en met nog even doorzetten 
qua corona-maatregelen, kan er binnenkort weer meer. 
Sowieso nu al meer buiten-activiteiten. Maar er zijn ook 
creatieve oplossingen bedacht, zoals de Zoom-borrel! 
Leuk idee. Wie heeft nog meer  leuke ideeën? Meld ze 
aan en ze komen in de wijkmaandkalender van mei.

In de mooie wijk Kerckebosch wonen intussen veel 
nieuwe mensen met hun huisdieren.  

Het is heerlijk om je hond uit te laten in de natuur 
waar hij of zij hun behoefte kunnen doen.  
Er zijn speciale uitlaatstroken zonder opruimplicht. 
Dit geldt natuurlijk voor alle bewoners.

Echter binnen de wijk, waar kinderen spelen en niet 
altijd op het pad blijven, is het fijn als de poep  
opgeruimd wordt. Het is heel vies als kinderen thuis-
komen met poep onder de schoenen.  
Ik heb deze ervaring met mijn kleinzoon, die zich 
soms enthousiast buiten de paden begeeft. 
 
Er is een opruimplicht voor iedereen.  
Een vriendelijk verzoek aan de hondenbezitters de 
poep in de wijk op te ruimen, dat verhoogt  
het wandel- en speelplezier. 

Bewoner Kerckebosch

Wilt u weten of er meer ontwikkelingen zijn in de wijk?
De ‘Wijkkalender Kerckebosch – Hoge Dennen’ is ook te volgen op facebook, instagram en twitter.  

Heeft u een tip, opmerking, activiteit, gebeurtenis,  
oproep of een leuke foto voor de volgende kalender van 
april? Stuur dan een email vóór 25 april  
naar het emailadres: wijkkalenderoost@gmail.com

Doorstappers Kerckebosch                                   
Lengte wandeling: 60 minuten

Loop iedere donderdag mee  
met de doorstappers 
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 

Loop iedere donderdag mee  
met de wandelclub van Kerckebosch. 
Verzamelen:  
15.00 uur bij het Binnenbos
Voor meer informatie kunt  
u contact opnemen met  
Karin Haffmans: 030 69 333 57 



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@gmail.com

ONDERNEMER 
VAN DE MAAND

Mijn naam is Ellen Bekker en ik ben eigenaresse van de woon/cadeauwinkel Fleur & Geur,  
die zich sinds april 2019 bevindt op het binnenplein van winkelcentrum Kerckebosch.  
 
Als klein meisje bezocht ik het winkelcentrum al met mijn ouders omdat wij in deze wijk woonden.  
Ik herinner mij nog goed de tumtum met gekleurde bolletjes erop die ik kreeg bij de speelgoedwinkel, de  
kauwgomballenautomaat en het plakje boterhamworst uit blik van de slager.  
Daar mocht ik altijd het volgnummertje trekken en dan begon het lange wachten, want het was er altijd druk. 
Bij de Spar duwde ik het wagentje door de smalle paden, wat op zich al een hele kunst was, omdat de  
wieltjes niet altijd meewerkten! Mooie tijden waren het waar ik met veel plezier op terug kijk.  
Het starten van een eigen winkel in Kerckebosch na al die jaren voelde dan ook als thuiskomen!  
Hier liggen mijn roots en ik draag de wijk dan ook een warm hart toe.  
Op ons terras hoorde ik de afgelopen zomer dat velen het een toegevoegde waarde vinden in het kader van 
de verbinding, die sommigen in de wijk misten na de nieuwbouw.  

Spreekuur  
buurtpastor
Kunt u een  
luisterend oor  
gebruiken, of heeft u 
hulp of advies nodig?  
Dankunt u bij  
buurtpastor Walter  
Willigenburg terecht.  

 

Walter heeft iedere maandag inloop-
spreekuur van 10.00 tot 11.00 uur in 
Wijkinloophuis Kerckebosch  
Prinses Margrietlaan 32.  
Liever een afspraak maken? Mail of bel 
naar: walter@buurtvrij.nl/ 06-52432753. 

Wegwijscafé
In het Wegwijscafé zijn vrijwilligers en  
professionals beschikbaar om jouw  
vragen over administratie en financiën 
te beantwoorden. Je kunt hiervoor  
iedere donderdag tussen 11.00 en 
12.00 uur in het Wijkinloophuis terecht.

Wegens de huidige  
omstandigheden werken we alleen 
op afspraak. Een afspraak kan 
gemaakt worden door contact op 
te nemen met Marieke Boersema 
via mail: marieke@buurtvrij.nl of 
telefoon: 06-51760344. 

Burenhulp
Hulp nodig? Bij burenhulpproject 

Wijk voor de Wijk kun je 
terecht met jouw hulpvraag 
als je bijvoorbeeld tijdelijk niet 
in staat bent zelf  
boodschappen te doen, gaat 
verhuizen, hulp nodig hebt bij 
het inpakken, voor controle 
naar een arts moet en vervoer 
nodig hebt, hulp nodig hebt 
bij het invullen van  
formulieren, een praktisch 
klusje in en om het huis hebt 
of graag met iemand een 
kopje koffiedrinkt of een  
wandeling maakt.  
De coördinatoren van Wijk 
voor de Wijk zijn op  
maandag t/m vrijdag van 
08.30 tot 17.00 uur te  
bereiken via e-mail:  
wijkvoordewijk@wijkinloop-
huiskb.nl of via  
telefoonnummer 0624175266. 
Als je zelf burenhulp wilt  
bieden als vrijwilliger,  
komen we ook graag  
met je in contact.

Vrijdag 23 April  
Foodtruck Coccole

Heerlijke rijsttafel op  
authentieke Indische wijze.
Vorige keer in december liep 
goed hard dus wees op tijd!
Bestel nu snel uw maaltijd via:
www.buurtkeukens.nl/city/zeist  
(kleine letters)

Volgende foodtruck:

Op 7 mei bakt  
Brams’s pannenkoeken ze 
weer bruin. Nieuwsgierig naar 
zijn menu en/of bestellen?
www.buurtkeukens.nl/city/zeist

Terug van 
weggeweest

 
Hier ontmoeten jong en oud elkaar in ongedwongen sfeer en ook  
voor de senioren is het leuk, die spreken af met vrienden of 
komen met kinderen die hun bezoeken gezellig een kopje koffie 
met taart nuttigen. Mountainbikers vinden het fijn om voor of na 
de rit plaats te nemen voor een hapje of drankje en ook fietsers 
die de ANWB knooppunten route volgen strijken graag neer.  
Wij zijn ANWB gastvrij pluspunt geworden, dus het is leuk om 
ook mensen vanuit het hele land te mogen verwelkomen.  
Ik hoop dat het terras snel weer open mag, we zijn al druk bezig  
met opbouwen! Op het scholenlaantje bezocht ik de Strikwer-
daschool en het leuke is dat ik nu regelmatig oud klasgenoten in 
de winkel mag begroeten.  

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met tuinieren, zingen, pianospelen, schilderen, fietsen, woonbladen en 
boeken lezen en bloemschikken. Van dit laatste heb ik 18 jaar geleden mijn beroep gemaakt en dat zie je ook 
wel in zekere mate terug in de winkel. Een bezoek aan onze winkel boek je op dit moment tijdens de  
lockdown heel eenvoudig in via bezoek.fleurengeur.com.  
Ik hoop u/jou gauw eens te mogen ontmoeten! Hartelijke groet, Ellen Bekker Hoog Kanje 26/26a Zeist

 
 
Woensdag 7 april 
Knutsel- en spelmiddag
Op de 1e woensdag van de maand  
is er weer een knutsel- en spelmiddag,  
waarvoor de buurtmoeders weer leuke  
activiteiten hebben bedacht.  
Kom jij ook (weer)? 
Voor       : kinderen van 4 t/m 9 jaar
Tijd         : 14.00-15.00 uur
Waar      : het Binnenbos, Hoog Kanje 186h


