
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingestuurde foto’s uit de wijk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Heidestein in de sneeuw Foto 2: In het bos  Foto 3: Bruggetje 

bij het Molenbos                    Ingestuurd door Theo & Toos de Goede  

 

Elke woensdagmorgen    
Tijd: 9.30-10.30 uur   
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!  

 

Locatie: start vanaf  Binnenbos, 

Hoog kanje 186 

 

Aanmelden en actuele informatie: via  

graafpeter58@gmail.com, maar 

aanmelden is niet noodzakelijk 

 

Deze maand in  

de kalender: 

Opschoonommetje 

Ingestuurde foto’s  

Wie is Heleen Wartena? 
 

 

Heeft u een tip, opmerking, activiteit, 

gebeurtenis, oproep of een leuke foto 

voor de volgende kalender van april? 

Stuur dan een email vóór  

25 maart naar het emailadres: 

wijkkalenderoost@gmail.com 

Zijn er meer ontwikkelingen of 

activiteiten in de wijk?  
 

De ‘Wijkkalender Kerckebosch 

– Hoge Dennen’ is ook  

te volgen op facebook,  

instagram en twitter.   

Start Alpha-cursus  
 

In april 2021 start er een nieuwe Alpha-cursus in Zeist-

Oost. 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 en is er 

alle ruimte om je vragen en gedachten te delen. 

Bekijk de folder met meer informatie en data 

op www.wijkinloophuiskerckebosch.nl/vaste-activiteiten  

 
 

 

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 

 

De papieren versie  

van de wijkkalender  
De papieren versie kunt u ophalen bij 

o.a. de ontmoetingsruimte in het 

Binnenbos, bij de apotheek  

en Albert Heijn. 

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  
 

 

Bericht over Stichting  
Vrienden van het Binnenbos: 

 

Namens de Stichting Vrienden van het 
Binnenbos zijn zondag 14 februari weer 20 
ouderen verrast met een gezonde en 
smakelijke maaltijd, voorzien van een 
Valentijn sticker en een prachtige rode roos. 
Wat een mooi initiatief van deze vrijwilligers! 
 

 

Huiswerkhulp 

 
Wil je wat hulp bij jouw  

huiswerk van school:  

jouw weektaak,  

extra opdrachten,  

spreekbeurt of werkstuk? 

 

 

Voor: kinderen van groep 5 t/m 8 

 

Wanneer: dinsdag 15.00-16.30 uur (niet in de schoolvakanties) 

Waar: Binnenbos, Hoog kanje 186 

 

Neem wel zelf een schoolboek of schoolopdracht mee! 

 

We gaan langzaamaan 

de goede kant op!  
Op 23 februari was er weer een 

persconferentie en gelukkig  

komt er wat versoepeling  

van de maatregelen.  

Daar zijn we ook allemaal wel 

aan toe! Helaas mag er nog 

geen ‘drankje en hapje’ in het 

Binnenbos verkocht worden, 

maar met mooier en warmer 

weer kunnen we wel weer lekker 

naar buiten om te wandelen, 

fietsen, sporten of even gewoon 

buiten zitten met eventueel een 

‘coffee-to-go.’ Gewoon een  

praatje komen maken in de  

ontmoetingsruimte is natuurlijk 

ook altijd mogelijk. We gaan 

langzaamaan de goede kant op! 

 

 

 

 

 

 

 

Maart 

Of neem contact op 

met buurtpastor  

Walter: 06 -52432753.  

 

Mocht deze cursus 

verzet moeten worden 

i.v.m. corona, zullen we 

dit in overleg met de 

deelnemers doen. 

 

Foto gemaakt door Theo & Toos de Goede 

28 maart 
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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@wijkinloophuiskb.nl  
of via telefoonnummer 06-24175266. Als je zelf burenhulp wilt 
bieden als vrijwilliger, komen we ook graag met je in contact. 
 

 

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 Heleen Wartena en met mijn onderneming Verstilling 
wil ik mensen, jou, helpen weer in verbinding te komen met jezelf, waardoor je 

in de meest uitzichtloze situaties de kracht voelt om door te gaan. 

Bij Verstilling gaat het om de weg naar binnen toe.  
Door te Verstillen vind je de kern van je klachten en de antwoorden en vanuit 
die stille plek (je kern, je authentieke zelf, jouw essentie) ontstaat er weer 
richting en kan je opnieuw je verlangens gaan volgen.  
 
Hierdoor hervind je weer de energie en het vertrouwen om vrij en zorgeloos te 
leven. door de verbinding met jezelf te herstellen en te behouden kan je ook 
weer echt verbonden zijn met anderen.  
 
Bij Verstilling kun je terecht voor Reiki Cursussen, eikibehandelingen, 
Reikimassages en Stiltewandelingen/retraites. 
  

Wil je meer weten, ga dan naar mijn website www.verstilling.nu of  

stuur een mailtje naar wegnaarverstilling@gmail.com. 

  
 

 

 

 

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 maart bij het Binnenbos 

Hoi Anh kookt voor u! 

Heerlijke Vietnamese maaltijden. 
nieuwsgiering naar het menu? 
Of ken je ze al en wil je bestellen?  

Kijk op: 

https://buurtkeukens.nl/spots/Zjj-

-oixvLBp7eIELOaG_dg 

Misschien vinden uw buren het ook 

wel lekker? Attendeer hun dan ook 

eens op de buurtkeukens en wees 

snel want ze zijn zeer geliefd!  

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 en 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.  
 
 

Opschoonommetje 

 

Het weer wordt duidelijk anders en we gaan 

wat vaker naar buiten. Lekker een stukje 

lopen door de wijk of in de natuur.  

Vanaf 20 maart (de Landelijke Opschoondag) 

is het mogelijk om een vuilknijper bij het 

Binnenbos te lenen. Zo kunt u tijdens een 

ommetje of een stevige wandeling het 

zwerfafval dat u tegenkomt opruimen en op 

die manier meehelpen om de omgeving 

schoon te houden.  

 

Er liggen vanaf die dag 4 vuilknijpers met,  

als u dat wilt, vuilniszakringen voor u klaar.  

Kortom, gezellig met z’n tweeën een  

“opschoon-ommetje” maken kan ook! 

Vervoerstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 – 

17.00uur, met uitzondering van feestdagen. 

Op drukke tijden is het mogelijk dat er 

meerdere mensen vervoerd worden. Daardoor 

kan de vertrek- en/of aankomsttijd afwijken.  

Gelieve 3 dagen van te voren te reserveren 

i.v.m. ruimte in het rooster.  

Belbus Zeist 
 

MeanderOmnium biedt verschillende vormen van busvervoer. Op 

de door u gewenste tijd halen wij u op en wij brengen u ook weer 

thuis. De belbus is een aanvulling op het openbaar vervoer voor 

inwoners van de gemeente Zeist. We rijden ook naar 

vaccinatiepunten in o.a. Utrecht, Houten en Amersfoort.  

 

Kosten: Een enkele rit binnen de gemeente Zeist  

kost €3,50 p.p.  

 

 

Begeleiders mogen gratis mee.  

Voor ritten buiten de gemeentegrenzen 

 

Let op! I.v.m. de coronamaatregelen geldt er in de bussen een 

mondkapjesplicht 
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