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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!

Feestje!
Op vrijdag 13 mei is de housewarming van ons wijkinloophuis! Je bent tussen 16.00 en 19.00 uur van
harte welkom voor een hapje, een drankje en gezelligheid.
Nu de Corona maatregelen ons niet meer beperken, kunnen we onze mooie "nieuwe plek" in de wijk,
waar we in 2020 naar toe verhuisd zijn, eindelijk echt aan jullie laten zien.
Ook voor de kinderen is er genoeg te doen. We hopen jou de 13de te zien!

Kidsmiddag
Op woensdag 18 mei zijn kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte welkom in het
Wijkinloophuis.
Kom je van 14.00 tot 15.00 uur gezellig knutselen en/of spelletjes doen?

Maaltijden
Op woensdag 11 en 25 mei kun je mee eten in het Wijkinloophuis. Op het menu staat:
▪ 11 mei: romige tomatensoep & philadelphia cheese steak
▪ 25 mei: paprika soep & moussaka met tomatensalade
Aanmelden (of afmelden) 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. Kom je ook?

Welkom bij de Groeigroep
Deze maand komt de Groeigroep op zondag 8 mei bij elkaar. Kom je kijken/meedoen? Je bent van
harte welkom, ook als je nog nooit geweest bent! Vanaf 10.00 uur kun je inlopen en we starten om
10.15 uur in het Wijkinloophuis. Er wordt een alledaags, praktisch thema besproken en er is alle
ruimte en tijd om onder het genot van een kop koffie of thee bij te kletsen of kennis te maken.
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Themabijeenkomst
Kom je op zondag 22 mei om 11.00 uur
naar de themabijeenkomst in de
Kerckeboschschool? Alle ingrediënten
voor een mooie bijeenkomst zijn
aanwezig: koffie, thee met iets lekkers, een
goed verhaal, leuke muziek en een lunch
na afloop.
De toegang is gratis.
Deze viering wordt georganiseerd in
samenwerking met de Oosterkerk en de
Evangelie Gemeente Zeist.

Coördinator Wijk voor de Wijk gezocht
Na de zomer ontstaat er een vacature voor de coördinatorfunctie van burenhulpproject Wijk voor de
Wijk. Iets voor jou? Met jouw bemiddeling help je de mensen in de wijk Zeist-Oost met hun
hulpvragen. Een leuke vrijwilligersfunctie met voldoening van je werk! Als coördinator ben je samen
met de andere coördinator het aanspreekpunt van Wijk voor de Wijk; het punt waar de hulpvragen
binnenkomen. Binnen het bestand van vrijwilligers ga je op zoek naar passende hulp voor de
hulpvraag en koppel je de vrijwilliger aan de persoon die de hulpvraag heeft gesteld.
Ben je communicatief vaardig, kun je denken in oplossingen en woon je in (de gemeente) Zeist, dan
komen we graag met jou in contact. Stuur een bericht naar Marieke Boersema (marieke@buurtvrij.nl)
of bel naar het Wijkinloophuis (030-6971106).
Wijk voor de Wijk is ook op zoek naar vrijwilligers! Wil jij af en toe iemand helpen in jouw buurt, in de
tijd die jou uitkomt? Dan komen we graag met jou in contact.

Hulp & ondersteuning
Buurtpastor
Kun je een luisterend oor gebruiken, of heb je hulp of advies nodig? Je kunt bij
buurtpastor Walter Willigenburg terecht met diverse hulpvragen die te maken hebben
met: opvoeding en gezin, identiteit en relaties, leed en rouw en geloof en zingeving.
Mail of bel voor het maken van een afspraak naar: walter@buurtvrij.nl/06-52432753.
Of loop gerust binnen in het Wijkinloophuis!
Wegwijscafé Zeist-Oost
Voor het maken van een afspraak voor het Wegwijscafé kun je
terecht bij coördinator Marieke Boersema, via e-mail:
marieke@buurtvrij.nl of via telefoonnummer: 06-51760344.
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 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.

