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Iedere donderdag van de maand oktober 
Zin in een rondje wandelen? 
 

Doorstappers Kerckebosch 
Loop mee met de doorstappers van Kerckebosch 
Starttijd: 13.30 uur verzamelen bij het Binnenbos 
Lengte wandeling: 60 minuten 
We wandelen een uur en kunnen daarna samen nog wat 
gebruiken in het Binnenbos 
Meer informatie ‘doorstappers’: jokeknoth@gmail.com 

Kosten: Consumpties voor eigen rekening. 
 

Ommetje Kerckebosch 
Loop mee met de wandelclub van Kerckebosch.  
Starttijd: 15.00 uur verzamelen bij het Binnenbos 
Lengte wandeling: 30 á 40 minuten 
Kosten: Consumpties voor eigen rekening. 
Meer info: korte ronde: Carina Hafmans tel.:030-6976727 

 
Woensdag 2 oktober 
Knutsel- en spelmiddag 
Elke eerste woensdag van de maand 

 
 

Ben jij tussen de 4 en 9 jaar oud en hou jij van knutselen 
en/of een spelletje spelen?  
Kom dan naar het Binnenbos! 
Een paar buurtbewoners hebben weer leuke activiteiten 
bedacht om te doen. 
Tijd:14.00-15.00 uur in het Binnenbos  
Kosten: 1,-  
Aanmelden: niet nodig 
Informatie: via s.willemsen@meanderomnium.nl  
 

Vrijdagmiddag 4 oktober  
ASZ Poëziekring 
Elke eerste vrijdag van de maand 
Luisteraars zijn welkom maar alleen als ze zich vooraf 
hebben aangemeld bij Leonie.  
Tijd/ Locatie: 14.00-16.00 uur in het Binnenbos 
Aanmelden + meer informatie: Leonie Silkens Telnr. 
0612407567 en leoniesilkens@gmail.com 

 
Vrijdagavond 4 oktober  
Kwibos - ontmoetingsavond 
Op deze avond kunnen alle wijkbewoners onder het 
genot van een hapje en drankje aan de praat raken met 
elkaar. Wie wil, kan ook karaoke zingen of aan een quiz 
meedoen.  
Tijd: 19:30 - 21.00uur  
Locatie: de huiskamer, Kwintes, Hoog Kanje 272 

Kosten: Gratis 
Aanmelden: handig i.v.m. de catering  
via: s.willemsen@meanderomnium.nl  

 

Zondagmiddag 6 oktober  
ASZ Zondagmiddagcafé Binnenbos  
Elke eerste zondag van de maand 
De Algemene Seniorenvereniging Zeist organiseert 
een gezellige zondagmiddagcafé met hapjes.  
Toegankelijk voor leden en niet-leden  
Tijd/Locatie: 15.00-17.00 uur in het Binnenbos 

Kosten: Consumpties zijn voor eigen rekening 

 

Dinsdag 1 en 8 oktober 
Week van de Ontmoeting 
Van 1 t/m 8 oktober is de Landelijke Week van de 
Ontmoeting. Wij hebben dan ook 2 activiteiten 
georganiseerd, waarbij iedereen welkom is: 

 

Dinsdag 1 oktober 
Live- optreden van Will’s voice  
 

 
‘Zing of neurie mee met liedjes van Frank Sinatra 
en andere Gouwe Ouwe’, met daarbij een hapje en 
drankje. Tijd: 15.00-17.00 uur in het Binnenbos 
 

Dinsdag 8 oktober ‘Pannenkoekenlunch’  
Tijd en locatie: 12.00-14.00 uur in het Binnenbos 
Kosten: geen, aanmelden: niet nodig 
Informatie: Luda van Brummelen, 06-31958658 
l.van.brummelen@zeist.nl 
 

Dinsdag 1, 8, 15 en 29 oktober  
Huiswerkhulp voor kinderen 
Elke dinsdag, m.u.v. de schoolvakanties 
Zit je op de basisschool en wil je graag hulp hebben 
bij huiswerk, het leren van een repetitie, 
voorbereiden van een spreekbeurt of werkstuk?  
Vrijwilligers in het Binnenbos willen jou graag 
helpen! Neem wel zelf een leerboek en/of 
schooltaak mee.  
Tijd/Locatie: 14.30-16.00 uur in het Binnenbos 
Kosten: Gratis 
Aanmelden: Wanneer je komt of meer informatie via 
Sera Willemsen: 0640249981 of 
s.willemsen@meanderomnium.nl   

 
Iedere maandag 

Inloopspreekuur Buurtpastor 
U kunt bij Buurtpastor Walter Willigenburg terecht 
voor een goed gesprek.  
Bijvoorbeeld over: - Opvoeding en gezin  - Identiteit 
en relaties - Leed en rouw, geloof en zingeving 
Tijd: 10.00-12.00 uur 
Locatie: Wijkinloophuis Kerckebosch  
 

 

Zeist-Oost; een actieve wijk! Wilt u een activiteit die voor iedereen toegankelijk is op 

de agenda laten zetten? Mail deze dan vóór 25 oktober naar wijkkalenderoost@meanderomnium.nl 
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Woensdag 9 en 30 oktober  
Kom een heerlijke maaltijd eten bij het 
Wijkinloophuis Kerckebosch  
Tijd:18.00 uur in het Wijkinloophuis Kerckebosch 
Kosten: € 4 
Aanmelden: marieke@buurtvrij.nl (voor 7 okt + 28 okt) 

 

Vrijdagochtend 11 oktober  
ASZ Koffie-uurtje 
Elke tweede vrijdag van de maand 
De Algemene Seniorenvereniging Zeist organiseert 
elke maand een koffie-uurtje. 
Toegankelijk voor leden en niet-leden 
Tijd: 10.30-12:00 uur in het Binnenbos 
Kosten: Consumpties zijn voor eigen rekening 
 

Zaterdag 12 oktober en Zondag 13 oktober  
Herfsttijdfestival Boswerf 
De boswerf staat dan in het teken van de herfst, 
duurzaamheid en ontdekken. De Boswerf ontwikkelde 
samen met Samen Duurzaam Zeist een programma 
voor jong en oud!  
Tijd: 12.00-17.00uur bij de Boswerf, Pr.Bernhardlaan 3 
Kosten: nee  
Aanmelden Ja, verplicht wegens gelimiteerde aantal 
dagkaarten via www.boswerf.nl  
 

 

 

 

Zondag 13 oktober  
Wandelexcursie ‘cultuurbeleving’ 
Elke tweede zondag van de maand 
De gids laat u de mooiste plekken van het Landgoed 
zien. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.  
Vertrek: 14.00u bij locatie ‘Schaapskooi Heidestein’ 
U kunt parkeren op de parkeerplaats van het Utrechts 
Landschap aan het einde van de Prinses Margrietlaan. 
Volg hiervoor de omleidingsborden. 
 

Zaterdag 19 oktober   
Lady’s only Vrouwen en meisjes vanaf 12 jaar 
 

 

 
Om elkaar in Zeist – Oost beter te leren kennen, 
nodigen wij u/ jou uit voor een feestelijke middag met 
hapjes en drankjes, muziek, hennaversiering en …? 
 
Tijd: 16.00 -19.00 uur  
Locatie: Het Binnenbos, Hoog Kanje 186 
Kosten: Vrijwillige bijdrage 

 
Iedere donderdag  
Wegwijs Café            
Kosten: geen 
 
Vrijwilligers en professionals  
staan klaar om uw vragen over  
administratie en financiën te beantwoorden.  
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 
Kom gerust langs met uw vraag. 
Tijd en Locatie: 11.00 -12.00u in het Wijkinloophuis 
Tijd en Locatie: 17.00 -18.00u in het Het Binnenbos 

 
 

 

 

 

 

 
Activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Donderdagmiddag 17 én 31 oktober 
Opfriscursus Verkeersregels door Veilig 
Verkeer Nederland (VVN). Gratis! 

 
Tijd en locatie:14.00 -16.00uur in het Binnenbos 
Aanmelden voor 10 oktober 
bij Eefje van Essen.  
Bij voorkeur per email. eefjevanessen@hotmail.com 
of 06 230 845 51 

 
Woensdag 23 oktober 
Voetbaltoernooi 
Denk je je te vervelen in de herfstvakantie?  
Je kunt in elk geval meedoen met een 
voetbaltoernooi voor kinderen van de basisschool. 
Winnende teams krijgen een medaille!  
De teams worden gemaakt door de organisatoren, 
maar je mag bij het aanmelden één vriendje of 
vriendinnetje noemen, met wie jij in een team wil. Er 
wordt in 2 poules gespeeld. 
Locatie: Speelveld naast CCZ 
Kosten: 1,-  
Aanmelden vóór 21 oktober en meer informatie  
via mariemeerzorg@gmail.com 

 
Tijd:14.00-15.00uur kinderen van 6 t/m 9 jaar 
       15.00-16.00uur kinderen van 10 t/m 12 jaar 

 
Vrijdagmiddag 25 oktober  
ASZ Vrijdagmiddagborrel  
Elke laatste vrijdag van de maand 
Een gezellige middagborrel met hapjes 
georganiseerd door de Algemene 
Seniorenvereniging Zeist.  
Toegankelijk voor leden en niet-leden.  
Tijd en locatie:16.00-18.00 uur in het Binnenbos 
Kosten: €3 bij binnenkomst voor de hapjes + 
verdere consumpties voor eigen rekening 
 

Dinsdag 29 oktober 
Wijkdiner van Kwintes 
 

 
 
De koks van Kwintes verzorgen samen met 
bewoners en begeleiders een overheerlijke maaltijd. 
Op het menu staat: chinese soep, chow mein met 
witte rijst en aardbeienmousse.  
Tijd en locatie: 17.30 uur in het Binnenbos 
Kosten: € 7,50 
Aanmelden: Via de bar van het Binnenbos, of bel 
030-6976727 (vol is vol) 

 
 
. 
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