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Nieuwe folder 
Wijkinloophuis Kerckebosch heeft een nieuwe folder, met daarin allerlei informatie over de 

activiteiten die georganiseerd worden, de voorzieningen die er zijn en ondersteuning die wij 

kunnen bieden. Je kunt de folder ophalen in het Wijkinloophuis of online bekijken via deze link. 

 

 

 

Themabijeenkomst  

Iedereen is van harte welkom bij de 

themabijeenkomst op zondag 31 

oktober om 11.00 uur in de 

Kerkceboschschool (Oranje 

Nassaulaan 5)! Er is koffie, thee met 

iets lekkers, een goed verhaal, leuke 

muziek en een lunch na afloop. De 

toegang is gratis.  

Mocht je graag willen komen, maar 

lukt het niet om dit op eigen 

gelegenheid te doen of zie je daar 

tegenop, dan kunnen wij vervoer 

regelen. Geef het dan even door aan 

een van de teamleden (030-6971106). Deze viering wordt georganiseerd in samenwerking met de 

Oosterkerk en de Evangelie Gemeente Zeist. 

 

Wijkinloophuis Kerckebosch is een organisatie van, voor en door bewoners van de wijk Zeist-Oost. Een plek in 
de wijk waar mensen elkaar ontmoeten en waar ondersteuning beschikbaar is. Iedereen is van harte welkom! 
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Versoepeling Corona maatregelen 
De versoepelingen van de coronamaatregelen per 25 september leiden ook voor ons 

Wijkinloophuis  tot een nieuwe situatie. Omdat de verplichte 1,5 meter afstand tot elkaar vervalt, 

kunnen wij in onze huiskamer weer ruimte bieden voor meer dan 8 personen. Afstand tot elkaar 

bewaren blijft natuurlijk veilig en het is daarnaast belangrijk om elkaar de ruimte te geven. Het 

tonen van een corona-toegangsbewijs bij bezoek is niet nodig. Bij klachten vragen we je thuis te 

blijven en je te laten testen. 

 

Kom je gezellig langs? Je bent iedere maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur van harte 

welkom in het Wijkinloophuis voor een praatje en een kop koffie of thee. Het is dan ook mogelijk 

om gebruik te maken van de computers en printer in het internetcafé, of brood uit de vriezer te 

halen. 

https://www.wijkinloophuiskerckebosch.nl/wp-content/uploads/2021/09/Folder-Wijkinloophuis-Kerckebosch.pdf
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Maaltijden 

Op woensdag 13 oktober en woensdag 27 oktober wordt er een maaltijd verzorgd in Wijkinloophuis 

Kerckebosch, gekookt door leerlingen van het Seyster College. Eet je gezellig met ons mee?  

Op het menu staat:  

▪ 13 oktober: pompoensoep & lasagne. 

▪ 27 oktober: Japanse salade met avocado en koriander (optioneel: garnalen) & 

hartige groente taart met pompoen 

 

Aanmelden kan tot de maandagochtend voor de maaltijd, via de inschrijflijst op het prikbord in het 

Wijkinloophuis, of door te bellen met 030-6971106. Kosten zijn € 3,50 per persoon. Als je deze kosten 

niet op kan brengen maar je wilt wel graag aanschuiven, laat het ons dan weten.  

De maaltijd begint om 18.00 uur, met inloop vanaf 17.30 uur.  

 

 

Creatieve middag 
Iedere maandag is er van 13.00 tot 15.00 een handwerkmiddag in het Wijkinloophuis. 

De mooiste dingen worden gemaakt voor het goede doel. Iedereen is hiervoor van 

harte uitgenodigd.  
 

 
Wanneer je het werk van Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch financieel wilt steunen, dan 
is jouw bijdrage van harte welkom.  
Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer  NL10 INGB 0003 0228 45 t.n.v. 
Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch te Zeist.  

 

 

Ondersteuning 
Kun je een luisterend oor gebruiken, of heb je hulp of advies nodig?  

Dan kun je bij buurtpastor Walter Willigenburg terecht. Mail of bel voor  

het maken van een afspraak naar: walter@buurtvrij.nl/06-52432753.  

Loop gerust eens binnen! 
 

Walter is vanwege vakantie afwezig van maandag 4 t/m vrijdag 8 oktober. 

Burenhulp 

Bij burenhulpproject Wijk voor de Wijk kun je 

terecht met jouw hulpvraag. Bijvoorbeeld als 

je tijdelijk niet in staat bent zelf 

boodschappen te doen, een praktisch klusje 

in en om het huis hebt of graag met iemand 

een kopje koffie drinkt 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 06-24175266. 

 

Wegwijscafé en formulierenbrigade 

In het Wegwijscafé zijn vrijwilligers en 

professionals beschikbaar om jouw vragen 

over administratie en financiën te 

beantwoorden. Ook onze formulierenbrigade 

is beschikbaar om je te ondersteunen bij het 

invullen van je lastige formulieren of bij je 

Belastingaangifte. In deze tijd werken we 

alleen op afspraak.  

Neem voor het maken van een afspraak 

contact op met coördinator Marieke 

Boersema via e-mail: marieke@buurtvrij.nl of 

via telefoonnummer: 06-51760344. 

 

Spelletjesmiddag 
Op woensdag 6 oktober en woensdag 20 oktober  ben je van 14.00 tot 16.00 uur weer van harte 

welkom in het Wijkinloophuis om een spelletje mee te spelen. 


