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Donderdag 9 januari 16.00-17.30 uur 

Nieuwjaarsreceptie 

U bent van harte welkom  

onder het genot van een  

hapje en een drankje, om  

samen met ons het nieuwe  

jaar in te luiden.  

Locatie: Wijkinloophuis Kerckebosch, 

Prinses Margrietlaan 148 (ingang E) 

Kosten: geen                 Opgeven niet nodig 

 

Zondag 19 januari  

Traditionele nieuwjaarsborrel 
Er wordt weer de traditionele 

nieuwjaarsborrel van de 

bewonersvereniging Hoge Dennen 

gehouden. Dé plek en gelegenheid voor 

wijkgenoten om bij te praten onder het 

genot van een hapje en een drankje. Ook 

niet-leden zijn welkom op deze borrel, dus 

neem gerust je buren en/of andere 

wijkgenoten mee. En voor de nieuwe 

wijkbewoners is het een perfecte 

gelegenheid om kennis te maken met de 

wijkgenoten. 

Tijd: vanaf 16:00 uur in het Binnenbos 

 
 
 

Zeist-Oost; een actieve wijk! 

Wilt u een activiteit dat voor iedereen 

toegankelijk is op de agenda laten zetten? 

Mail deze dan voor 25 januari naar 

wijkkalenderoost@meanderomnium.nl 

 

 

Waar zouden we zijn zonder  

enthousiaste vrijwilligers? 

Ja inderdaad, de wijk wordt zoveel leuker door al die enthousiaste 

vrijwilligers. Ziet u al die activiteiten in deze wijkkalender en lijkt het u 

leuk om daar ook aan mee te werken?  

Meldt u dan aan bij de contactpersoon  van de betreffende activiteit. 

Of heeft u zelf een idee voor het organiseren van een (nieuwe) 

activiteit? Hartstikke leuk! Organiseer het gewoon en meldt uw 

activiteit ook in de wijkkalender.  

Wilt u wat hulp bij de organisatie  van die activiteit? Vraag een buur 

en/of professional om hulp. Weet u niet wie u kunt vragen? 

mail dan Sera: s.willemsen@meanderomnium.nl 

 
 

 
 

Januari  
 

Woensdag 22 januari 

Eetcafé nieuwe editie 
Cliënten van Abrona bereiden dan samen met een aantal 

vrijwilligers wéér een driegangenmenu, voor de buurt én 

bewoners van het Binnenbos.  

In een ontspannen sfeer lekker eten elkaar ontmoeten. 

Kinderen zijn ook welkom! Aanmelden kan bij de 

Ontmoetingsruimte Hoog Kanje 186H, 3708 DL Zeist (030 - 697 67 27).  

Er is beperkt plaats.  

Het menu bedraagt €7,50 en bestaat uit: 

- Erwtensoep 

- Boerenkool met worst en verse appelmoes 

- IJs met slagroom 
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Maandactiviteiten  

Dinsdag 7 januari 2020 

Nouvelle Année 

Tijd: 18.00 uur 
Samen eten: Pompoensoep a la Haitien  
Deelname €10,00  
Waar: het Binnenbos, Hoog Kanje 186 
Reserveren kan tot 4 januari aan de balie  
of via ons telefoonnummer 030-6976727 
 
Woensdag 8 en 29 januari  

Spelletjesmiddag 

  
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 8 januari 

Knutsel- en spelmiddag 

Ook in het nieuwe jaar gaan de  
buurtmoeders weer op woensdagmiddag een knutsel-en  
spelmiddag organiseren.  
Zij hebben veel leuke ideeën dus  
dat wordt ook in 2020 weer leuk! 
Let op: i.v.m. de vakantie is  
de 1e keer in 2020 op de 2e woensdag i.p.v. de 1e! 
Voor wie              : kinderen van 4 t/m 9 jaar 
Waar                   : het Binnenbos, Hoog Kanje 186 
Wanneer             : woensdagmiddag 8 januari 
Tijd                      : 14.00-15.00 uur 
Kosten                 : E 1,00 
 
Vrijdagochtend 10 januari  

ASZ Koffie-uurtje  
Elke tweede vrijdag van de maand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 12 januari 

Wandelexcursie ‘cultuurbeleving’  
met een gids van het Utrechts Landschap 
Elke tweede zondag van de maand 
De gids laat u de mooiste plekken van het Landgoed zien. De 
wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.  
Vertrek: 14.00 uur 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) 
 

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 drinken 
in het Binnenbos.  
Voor meer 
informatie:jokeknoth@gmail.com 
Kosten:  
Consumpties voor eigen rekening  

 

Ommetje Kerckebosch 
Loop mee met de wandelclub van 
Kerckebosch.  
Starttijd:15.00 uur verzamelen   
Locatie: Het Binnenbos 
Lengte wandeling: 30 á 40 minuten 
Kosten: Consumpties voor eigen rekening. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: 
Karin Haffman: 030- 697 67 27 
 
Vrijdagmiddag 3 januari 

ASZ Poëziekring 

Elke eerste vrijdag van de maand 
Luisteraars zijn welkom, 
maar alleen als ze zich vooraf hebben 
aangemeld bij Leonie.  
Tijd:14.00-16.00 uur in het Binnenbos 

Aanmelden + meer informatie:  
Leonie Silkens: Telefoon 06 124 075 67  
Email: leoniesilkens@gmail.com 
 
Zondagmiddag 5 januari  

ASZ Zondagmiddagcafé 
Binnenbos 

Elke eerste zondag van de maand 
Tijd: 15.00-17.00 uur in het Binnenbos 

Bezoeker betaalt voor de eigen 
consumpties. Gratis hapjes.  
Toegankelijk voor leden en niet-leden.  
Telefoon 06 124 075 67 of  
Email: leoniesilkens@gmail.com 

 

 

Tijd: 14.00-16.00 uur 

Opgeven niet nodig 

Kosten: geen 
Locatie: Wijkinloophuis 

Kerckebosch, Prinses Margrietlaan 

148 (ingang E) 

 
                                      

Bezoeker betaalt voor de 

eigen consumpties. 

Toegankelijk voor leden en 

niet-leden.  

Tijd: 10.30-12.00uur 

mailto:jokeknoth@gmail.com
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Woensdag 15 en 29 januari  

Maaltijd  
U kunt gezellig mee eten. Op het menu staat:  
15 jan.: Pompoensoep, aardappel, groente en vlees  
29 jan.: Prei-mosterdsoep en nasi goreng 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tijd: 18.00 uur in het Wijkinloophuis 
Kerckebosch Prinses Margrietlaan 148 (ingang E)  

Kosten: € 4  
Aanmelden/ menu informatie via: 
marieke@buurtvrij.nl (voor 13 januari + 27 januari) 

 
 
Elke woensdag in het Binnenbos 

Wijkteam spreekuur 
Tijd: 11.00 – 12.00 uur 
Organisatie: Gemeente Zeist 
U kunt zonder afspraak binnen lopen 
 
Elke dinsdag in het Binnenbos 

Gouden Koffie 
Gouden Koffie is een structureel en 
laagdrempelig koffiemoment waar ouderen 
gratis gebruik van kunnen maken. Het is 
gezellig, mensen gaan met elkaar in gesprek en 
luisteren naar elkaar óf naar een speciale gast. 
Drinkt u ook een kopje mee? 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur                   Kosten: gratis 

 

 

Elke 3e zondag van de maand  

Regenboogcafé 
Een leuk café waar  
mensen met een 
LHBTI-enz achtergrond  
en anderen elkaar  
Kunnen ontmoeten  
en nieuwe contacten  
kunnen leggen. 
 
Tijd: 15.00-17.00 uur 
Locatie: Binnenbos 
Kosten: Consumpties  
voor eigen rekening 
 
Elke 4de zaterdag van de maand  
Binnenbosbingo 
 
 

 

 
 
 

 

Tijd: van 15.00 tot 17.00 uur  
Locatie: Ontmoetingsruimte Binnenbos,  
Hoog Kanje 186 in Zeist 
Kosten:  
Voor €5 speel je 5 ronden, graag gepast betalen.  
Per kaart meerdere kansen op een mooie prijs. 
Aanmelden niet nodig. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandactiviteiten 

 

mailto:marieke@buurtvrij.nl


 

 
 Activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen  

• We zijn ook te volgen op facebook onder de naam: ‘Wijkkalender Kerckebosch – Hoge Dennen 

• Activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Donderdagochtend 16 januari  
Vanaf 9.15 uur 

Netwerkworkshop  
Vanaf 9.30 uur starten we met een 
korte introductie en vervolgens starten 
we met een (netwerk)workshop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze ochtend is Bert Winters te gast. 
Bert is oprichter van het Wegwijs Café 
in Zeist. We werken samen aan het 
vinden van (betaald) werk. 
 

Programma verloop  
9.15 uur inloop 
9.30 uur opening 
9.40 uur start workshop 
11.00 uur ruimte tot napraten 
11.30 uur gezamenlijke afsluiting 
11.40 uur tijd om te netwerken 
 

Locatie: Ontmoetingcentrum Binnenbos  

Aanmelden via team@netwerkzeist.nl 
Voor meer informatie zie onze 
website netwerkzeist.nl  
Kosten: Deelname is kosteloos, 
consumpties zijn voor eigen rekening. 

 
Zondag 19 januari 

Groeigroep 
Voor persoonlijke ontwikkeling.  
Ontmoeten en samen in gesprek over  
alledaagse, praktische thema’s. 
Tijd: 10.15 uur 
Locatie: Wijkinloophuis Kerckebosch, 
Prinses Margrietlaan 148 (ingang E) 
 
 
 
 

Zondag 27 januari 

Sportclinics 

De jeugdwijkraad heeft i.s.m. Sportief Zeist en 
MeanderOmnium een middag met 4 verschillende 
Sportclinics georganiseerd: Voetbal, Freerun, Hockey en 
Lasergamen. Kom jij ook lekker meedoen? 
Voor wie    : kinderen van 7 t/m 12 jaar 
Waar         : gymzaal Binnenbos 
Wanneer   : zondag 26 januari 
Tijd            : 14.00-16.00 uur 
Kosten       : E 1,00 
Aanmelden: via s.willemsen@meanderomnium.nl of 06-40249981 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Voor een klein bedrag 
kun je in het 
Wijkinloophuis aan 
goed verzorgde 
kleding komen voor 
dames en voor 
kinderen.  
Eigen kleding 
inleveren mag ook. 
 

Tijd: 10.00-12.00 uur 
Locatie: Wijkinloophuis Kerckebosch, Prinses Margrietlaan 148 (ingang E) 

 

Zit je op de basisschool 
en wil je graag hulp bij 
huiswerk, een 
spreekbeurt of een 
werkstuk? Dat kan op 
dinsdagmiddag. 
Kosten: gratis 
 
 Tijd:15.00-16.30 uur in het Binnenbos (Let op: gewijzigde tijd!) 

Aanmelden of informatie: Telefoon: 06 402 499 81 

Email: s.willemsen@meanderomnium.nl 

Elke dinsdag - m.u.v. schoolvakanties 

Huiswerkhulp voor kinderen 
Neem wel zelf een leerboek en/of schooltaak mee. 

 

Vrijdagmiddag 31 januari 

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:16.00-18.00 uur in het Binnenbos 

Kosten: €3 bij binnenkomst voor de warme en koude hapjes.  

De deelnemers betalen zelf voor de drankjes. 

 

Woensdag 29 januari  

Kledingbank 
Iedere laatste woensdag van de maand 
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