
Mei
Welkom op het terras  
van het Binnenbos!  
Voor u ligt de nieuwe wijkmaandkalender voor  
Zeist-oost. Het weer wordt beter én de  
corona-maatregelen worden langzaam aan  
versoepeld. Meer mensen thuis op bezoek.   
Heel fijn want zo kunnen we ook weer steeds meer 
doen: o.a.  lekker buiten wandelen en sporten of  
gewoon in de zon zitten.  
Bij het Binnenbos gaat het terras ook weer open  
tussen 12.00-18.00 uur!    
U kunt dus weer wat drinken en een soepje  
bestellen en dat gezellig op het terras op drinken/
eten. En u weet het: organiseert u zelf een leuke  
activiteit of heeft u een mooie foto in de wijk gemaakt,  
stuur deze dan naar ons en dan komt deze  
in de volgende wijkmaandkalender!

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 juni? Stuur dan een email vóór 25 mei?  
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 

Vertrek voorzitter ASZ 
Per 1 april 2021 is Albert van 
Kuijk vertrokken als voorzitter 
van ASZ. Hij is opgevolgd door  
Lia van Dijk.
Albert van Kuijk was 8 jaar 
geleden één van de oprichters 
van deze Seniorenvereniging 
en heeft met niet aflatende 
energie ASZ tot een  
groot succes gemaakt.  
In het Maart-nummer van het 
ASZ-Magazine wordt  
hier uitgebreid  
aandacht aan besteed.

Iedere zondag van 10:00 tot 11:00uur  
Lekker buitenspelen  
met NatuurlijkSportief 
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 dra-
ven 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?“

Foto: Ellen Bekker



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 Wijkinloophuis Kerckebosch  
Prinses Margrietlaan 32.  
Liever een afspraak maken?  
Mail of bel naar: walter@buurtvrij.nl/ 06-52432753. 
 

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@wijkinloophuiskb.nl of via telefoonnummer 0624175266.  
Als je zelf burenhulp wilt bieden als vrijwilliger,  
komen we ook graag met je in contact. 
 

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.
 

Toe aan een rustige (huis)werkplek? 
Is het thuis te druk om je te kunnen concentreren op je (huis)werk,  
of vind je het fijn om even weg te zijn?  
In het Wijkinloophuis kun je terecht voor een rustige plek om te  
kunnen werken of je huiswerk te kunnen maken.  
Als je zelf geen laptop hebt, mag je gebruik maken van ons internetcafé. Inte-
resse? Neem dan contact op met  
Marieke Boersema via marieke@buurtvrij.nl of bel 06-51760344.  

Vrijdag 7 mei 
Brams’s pannenkoeken
Locatie: Hoog Kanje 186h 

Op 7 mei bakt Bram ze weer 
bruin bij het Binnenbos.
Nieuwsgierig naar zijn menu 
en/of bestellen?  
 
Ga naar de website:
www.buurtkeukens.nl/city/zeist

Woensdag 5 mei  
Knutsel- en spelmiddag. 
En wie weet, is het wel zulk mooi weer dat  
we ook even buiten kunnen spelen!
Voor  : kinderen van 4 t/m 9 jaar
Wanneer : woensdag 5 mei
Tijd         : 14.00-15.00 uuraar   
Locatie          : Binnenbos

Donderdag 6 mei                          Tijd: 14.00-15.30 uur 
Voetbaltoernooi voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
In de meivakantie hebben de buurtmoeders weer een  
voetbaltoernooi georganiseerd.  
Dus meld je aan en kom lekker voetballen!  
De organisatie maakt de teams, waarbij we teams willen  
maken, die ongeveer even sterk zijn.
Waar:  
Voetbalveldje tussen de Pr. Marijkelaan en A. Paulownalaan
Aanmelden: via 06-40249981 of s.willemsen@meanderomnium.nl

Vrijwilligers gezocht! 

De Boswerf, prachtig gelegen in het Zeisterbos, maar nog steeds gesloten 
voor publiek, ook in de meivakantie, helaas. 

Intussen gaan achter de schermen de werkzaamheden gewoon door:  
lesmaterialen worden maandelijks naar scholen gebracht.  

Lessen voorbereid. Het terrein wordt klaar gemaakt om weer bezoekers en 
klassen te ontvangen. Dit alles zou niet kunnen zonder alle vrijwilligers!  
Heb jij een paar dagdelen per week of per maand over?  
Helpende handen kunnen we altijd gebruiken.  
Kennis van de natuur kan handig zijn maar is beslist geen must.   
Ook niet voor ons educatieteam. Informeer eens naar de mogelijkheden en 
neem contact op met Judith (ma t/m do 088-0225083 j.stoker@odru.nl).


