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 De laatste ontwikkelingen niet missen uit de wijk?
De ‘Wijkkalender Kerckebosch – Hoge Dennen’ is ook te volgen op facebook, instagram en twitter.  

Oproep voor zomereditie  
kalender juli / augustus!! 
Voor de volgende kalender zijn we 
op zoek naar oproepen voor de  
zomereditie van de wijkkalender 
van juli en augustus.  
Heeft u bijvoorbeeld zomers recept, 
verhaaltje dat niet gemist  
mag worden.  
Een activiteit of tip voor de wijk. 
Of zoekt u een maatje uit de wijk 
tijdens de vakantie? 
 
Stuur dan een email vóór 25 juni 
naar het emailadres:  
wijkkalenderoost@gmail.com

Ommetje Kerckebosch         Lengte: 30 á 40 minuten 

Loop iedere donderdag mee met de wandelclub van  
Kerckebosch. Verzamelen: 15.00 uur, Binnenbos
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Karin Haffmans: 030 69 333 57  
Doorstappers Kerckebosch       Lengte: 60 minuten
Verzamelen: 13.30 uur bij het Binnenbos                               
Loop iedere donderdag mee met de doorstappers 
Voor meer informatie kunt u een mail sturen  
naar: jokeknoth@gmail.com 

Woensdag 9 juni                                    Voor wie: kinderen van 4 t/m 12 jaar 
Buitenspeeldag
Op woensdag 9 juni is het de Nationale Buitenspeeldag. Daar gaan we in Zeist-Oost 
ook aan meedoen natuurlijk! De Speelmeekar komt die middag op 2 plaatsen in de 
wijk. In die kar zit allerlei buitenspeel-materiaal. Kom jij ook mee spelen? Leuk! 
Waar: 14.30 -15.30 uur Basketbalveldje naast CCZ
           16.00 -17.00 uur Grasveld Julianaplein

Woensdag 9 juni                   
Foodtruck Sheila’s Kitchen  
 
Het lekkerste uit Suriname! Dat brengt ze vers uit haar eigen 
keuken met een grote glimlach op Hoog Kanje 186H in Zeist. 
Vanaf ongeveer 17:00 uur bij het Binnenbos. 
 
Kies hieronder je maaltijd en ophaaltijd.  
Je kunt tot dinsdag 8 juni bestellen via onderstaande link:  
https://buurtkeukens.nl/spots/AP6h3Au3m1waEMQ 

Iedere donderdag 
en zondag  
Lekker  
buitenspelen 
met Natuurlijk 
Sportief 
Met de versoepel-
de maatregelen 
zeggen wij “Come 
out and play!”  
Tijd om die Corona 
kilo’s eens uit te 
laten in het bos!   
Iedere donderdag 
20:00u  
basisniveau en 
zondag 10:00u  
startersniveau in 
Zeist voor alle  
leeftijden,ongeacht  
sportervaring. Zo 
simpel of zo moeilijk 
als je zelf leuk vindt. 
Stuur een  
berichtje als je meer 
wilt weten! 
Locatie: Parkeerplaats 
Prins Bernhardlaan 3. 

Vanaf 15 juni Gouden Koffie  
Vanaf 15 juni start weer ‘gewoon’ 
Gouden Koffie van 10.00u tot 
12.00u in het Binnenbos. 
 
Dus geen twee groepen  
of eerst aanmelden.  
Iedereen kan komen, als zij/hij wil.  



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

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 vrijwilli-
ger, 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.

 
Woensdag 2 juni                    
Knutsel- en spelmiddag. 
 
We gaan weer wat leuks maken en als  
het goed weer ook buiten spelen! 
 
Voor : kinderen van 4 t/m 9 jaar
Locatie: Binnenbos 
Tijd: 14.00-15.00 uur   

ONDERNEMER 
VAN DE MAAND

 
 
Kun je door een beperking of ziekte de deur niet meer uit om deel te nemen aan activiteiten in 
Zeist met anderen? Er zijn veel organisaties in Zeist die je best willen koppelen  
aan iemand die bij je komt voor een babbel of een kopje koffie.
Hoe leuk zou het zijn, wanneer die bezoeker ook je hobby deelt en regelmatig samen met je 
een middag aan de slag gaat bij je thuis? En dat kan natuurlijk ook best een nieuwe hobby 
zijn. Dat HOBBYMAATJE kan iemand zijn, voor wie de hobby ook nieuw is of iemand die er  
al ervaring mee heeft. Het is maar wat je aangeeft bij de aanmelding. 

Waar denken we aan bij HOBBY? Een hobby is een vrijtijdsbesteding, waar je plezier aan 
beleeft en die je misschien soms uitdaagt, zoals Lezen, schrijven, muziek maken of luisteren, 
zingen, handwerken, knutselen, kleine reparaties van voorwerpen in het huishouden, etc.
Kortom iets dat je lust en je leven is of kan worden; iets dat je inspireert en je een doel geeft.

WORD JE OOK HOBBYMAATJE? 

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen als nieuwe ondernemer in de wijk.
Mijn naam is Louise Bokkinga en ik ben de praktijkhouder van  
Osteopathie Bokkinga. In december 2019 heb ik mijn praktijk 
geopend op de Sophialaan 1-S in de wijk Kerckebosch.
Voor mij een bekende omgeving. Zelf ben ik opgegroeid aan de  
Driebergseweg, heb ik als kind op de Kerckeboschschool gezeten en 
speelde ik met mijn vriendinnetjes in de Hoge dennen.  
Toen ik wat ouder werd, ben ik naar De Breul gegaan en is mijn interesse voor het menselijk 
lichaam ontstaan. Ook mede dankzij mijn vader die fysiotherapeut is. Na een aantal jaren 
werken als fysiotherapeut, is mijn interesse voor het beroep Osteopathie ontstaan.  
Een osteopaat zoekt naar de oorzaak van de klacht en het totale lichaam wordt onderzocht 
en behandeld.Na succesvol de 5-jarige opleiding aan The International Academy of  
Osteopathy te hebben afgerond, ben ik direct begonnen als waarnemend osteopaat en is het 
idee ontstaan om mijn eigen praktijk te starten. 
Sindsdien heb ik ervaring opgedaan in het onderzoeken en behandelen van allerlei  
verschillende soorten klachten; van nek- en rugklachten tot buikklachten, van klachten rond-
om de zwangerschap en bevalling tot hoofdpijnklachten. In mijn werk als osteopaat vind ik het 
belangrijk om ieder persoon als geheel te zien en naar het persoonlijke verhaal te luisteren.  
 

Daarnaast vind ik het fijn om samen te werken met andere  
disciplines, om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.
Neemt u gerust een kijkje op mijn website osteopathiebokkinga.
nl of ik ontvang u graag in mijn praktijk aan de Sophialaan 1-S, 
waar de vogeltjes in deze tijd van het jaar voor een vrolijke noot 
zorgen. Graag tot ziens! Louise
louise@osteopathiebokkinga.nl     /     06 40 68 23 95

Stuur een email (of laat iemand je helpen om een email te  
sturen) naar info@meanderomnium.nl  of  
bel naar telefoonnummer 030 - 694 04 00, 030 - 6925319 
Voor meer informatie kijk op:  
http://thuishobbyzeist.123website.nl/


