Nieuwsbrief
November 2021
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!

Creatieve expositie
Op maandag 22 november is er van 14.00 tot
16.00 uur een expositie in het Wijkinloophuis
met schilderijen, wenskaarten en handwerk,
gemaakt door een aantal creatieve bezoekers.
Kom je een kijkje nemen?

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 contact op met
coördinator Marieke Boersema via e-mail:
marieke@buurtvrij.nl of via telefoonnummer:
06-51760344.

Spelletjesmiddag
Op woensdag 3 november en woensdag 17 november ben je van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom
in het Wijkinloophuis om een spelletje mee te spelen.

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.
.
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Sinterklaasactie Zeist-Oost
Voor gezinnen uit Zeist-Oost voor wie het niet vanzelfsprekend is om
sinterklaas te vieren wegens geldgebrek of andere persoonlijke
omstandigheden, is er dit jaar weer een sinterklaas actie.
Per gezin wordt een eigen ‘zak van Sinterklaas’ samengesteld met (nieuwe)
cadeaus passend bij de leeftijd van de kinderen. Wil jij gebruik maken van deze
actie met jouw gezin? Dan kun je dit aangeven bij Wijkinloophuis Kerckebosch,
door een mailtje te sturen naar marieke@buurtvrij.nl of te bellen naar
telefoonnummer 030-6971106. Vermeld daarbij het aantal kinderen, de leeftijd
en jongen/meisje. Opgeven voor deze actie is mogelijk tot 14 november 2021.
Wil je financieel bijdragen aan deze actie? Je kunt jouw gift geven via de volgende link:
Sinterklaasactie 2021. Eventuele meeropbrengst van deze actie is voor de Voedselbank Zeist.

Kom je 28 november naar de
themabijeenkomst?

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. Of loop gerust binnen
in het Wijkinloophuis!

Maaltijden
Op woensdag 10 november en woensdag 24 november wordt er een maaltijd verzorgd
in Wijkinloophuis Kerckebosch. Eet je gezellig met ons mee? Op het menu staat:
▪ 10 november: champignonsoep & aardappelen, een bal gehakt met jus en bietenmousse
▪ 24 november: Italiaanse salade met gegrilde moussaka & pasta bolognese.
Aanmelden kan tot maandagochtend 12.00 uur 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. De maaltijd begint om 18.00 uur, met inloop vanaf 17.30 uur.

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.
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