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Dinsdagochtend 18 februari en 

woensdagavond 19 februari 

Valentijnlezing 
Laat u in het kader van Valentijnsdag 

verrassen door deze kunstlezing  

met bekende en minder bekende  

kunstenaarsparen in de kunst en zie 

welke passie en liefde zij met elkaar 

delen! Aanmelden: Ja 

(VOL = VOL bij 25 aanmeldingen) 

Locatie: Ontmoetingscentrum Binnenbos      

               Hoog Kanje 186-h, Zeist 

Kosten: €12,50 bij aanmelding tevoren 

             €14,50 contant op de dag zelf 

Tijd: Dinsdagochtend: 10.00 - 12.00 uur 

       Woensdagavond:20.00 - 22.00 uur 

 

Contactpersoon:  
Kunst uit Zeist,  

Mirelle Nunes Mobiel: 06 504 897 52 

Mail: kunstuitzeist@casema.nl  

 

 

                             Meer informatie  

                             kunt u vinden op  

                             www.kunstuitzeist.nl 

 

 

 

Zeist-Oost; een actieve wijk! 

Wilt u een activiteit die voor iedereen 

toegankelijk is op de agenda laten 

zetten? Mail deze voor 25 februari naar 

wijkkalenderoost@meanderomnium.nl 

 

 

Februari  
 Dinsdagavond 4 februari  

Daans Droom Seniorenavond 
Organiseer ik, Daniëlla Samson, een  

seniorenavond vanuit mijn sfeervolle 

restaurant Daans Droom, gelegen  

in winkelcentrum Hoog Kanje. 

Aanvang: 17:45 uur.  

Vanaf 18.00 uur: Een tropisch  

welkomstdrankje, sfeervolle muziek en  

heerlijke Indische saoto soep.  

Locatie: Prinses Marijkelaan 5,  

Winkelcentrum Hoog Kanje 

Kosten: €27,50 p.p.  

inclusief welkomstdrankje.  

Voor meer informatie over  

deze avond en het reserveren,  

kijk op www.daansdroom.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke woensdag in het Binnenbos 

Wijkteam spreekuur 
Tijd: 11.00 – 12.00 uur 

Organisatie: Gemeente Zeist 

U kunt zonder afspraak binnen lopen 

 

Dinsdag 4 februari 

Cursus ‘Vriendschap en Contact’  
Tijd: 14.00-16.00 uur Start cursus.  

Informatie en aanmelden: Marieke van Gemeren  

Telefoon: 06 511 945 69 of mariekevgemeren@hotmail.com.  

Of ga naar www.seniorenzeist.nl 

 
 

Woensdag 5 februari  Speel-mee-kar 
Was jij in december bij de opening van de 
Speel-mee-kar? Wat zitten daar leuke 
speelmaterialen in hè? Vanaf 5 februari 
komt elke woensdagmiddag de  
Speel-mee-kar naar Zeist-0ost! 
Kom jij dan ook lekker spelen? 
Voor wie : kinderen van 4 t/m 12 jaar 
Waar      : Speelplein de Brede school, t.o. het 
Binnenbos 

Wanneer: elke woensdagmiddag 
Tijd         : 14.30-16.00 uur 
Kosten    : gratis 
 

https://kunstuitzeist.nl/kunstlezingen/valentijnlezing
mailto:kunstuitzeist@casema.nl
http://www.kunstuitzeist.nl/
http://www.daansdroom.nl/
mailto:mariekevgemeren@hotmail.com
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Maandactiviteiten  

Woensdag 5 februari 

Knutsel- en spelmiddag  
Kom jij ook (weer) iets moois knutselen? 

De buurtmoeders hebben weer leuke  
knutsel-ideeën.  
Omdat die dag ook de Speel-mee-kar naar  
het speelplein bij de Brede school komt,  
gaan we na een halfuurtje knutselen daar  
uiteraard ook even spelen.  
In die kar zit allerlei buitenspeelmateriaal,  
dus dat wordt ook leuk!  
Voor wie : kinderen van 4 t/m 9 jaar 
Waar      : het Binnenbos, Hoog Kanje 186 

Wanneer: woensdag 5 februari 
Tijd         : 14.00-15.00 uur 
Kosten    : E 1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Woensdag 12 en 26 februari 

Spelletjesmiddag 
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Kosten: geen 
Locatie: Wijkinloophuis Kerckebosch, Prinses Margrietlaan 148 
(ingang E) 
 

Doorstappers Kerckebosch 
Loop iedere donderdag mee met de 
doorstappers van Kerckebosch 
Starttijd:13.30 uur verzamelen  
Locatie: Het Binnenbos 
Lengte wandeling: 60 minuten 
We wandelen een uur en kunnen 
daarna samen nog wat drinken 
in het Binnenbos.  
Voor meer informatie kunt u een mail 
sturen naar: jokeknoth@gmail.com 
Consumpties zijn voor eigen rekening  

 

Ommetje Kerckebosch 
Loop iedere donderdag mee met de 
wandelclub van Kerckebosch.  
Starttijd:15.00 uur verzamelen   
Locatie: Het Binnenbos 
Lengte wandeling: 30 á 40 minuten 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: 
Karin Haffmans: 030 69 333 57 
 
Zondagmiddag 2 februari  

ASZ Zondagmiddagcafé  
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 
 

 

Woensdag 5 februari - Maaltijd                                 
Tijd: 17.30 uur                       
Kosten: € 4 
Locatie: in het Schoolrestaurant 
Binnenbos 

Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie over het menu stuur dan een 
email naar Marieke van het 
Wijkinloophuis  
Email: marieke@buurtvrij.nl voor 3 febr 

 

Zondag 9 februari  

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: 14.00 uur  
Locatie: Schaapskooi ‘Heidestein’ 
U kunt parkeren op de parkeerplaats van het Utrechts 
Landschap aan het einde van de prinses margrietlaan.  
Volg hiervoor de omleidingsborden 
 
 
 

Vrijdagochtend 14 februari  - ASZ Koffie-uurtje  
Elke tweede vrijdag van de maand 
Tijd 10.30 – 12.00uur in  
het Binnenbos. Bezoeker betaalt  
voor de eigen consumpties  
Toegankelijk voor  
leden en niet leden.  
 

Vrijdagmiddag 7 februari 

ASZ Poëziekring 
Elke eerste vrijdag van de maand 

Luisteraars zijn welkom, maar alleen 

als ze zich vooraf hebben aangemeld.  

Tijd:14.00-16.00 uur in het Binnenbos 

Aanmelden + meer informatie:  

Leonie Silkens: 06 124 075 67  

Email: leoniesilkens@gmail.com 

Vrijdagochtend 12 februari   

Spelletjesmiddag 

Tijd: 14.00-16.00 uur 

 

Kosten: geen 

Opgeven niet nodig  

Locatie:  

Wijkinloophuis Kerckebosch 

Prinses Margrietlaan 148 (ingang E) 

mailto:jokeknoth@gmail.com
mailto:leoniesilkens@gmail.com
mailto:marieke@buurtvrij.nl
mailto:leoniesilkens@gmail.com
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Donderdag 20 februari 

Muzikale Ontmoetingsmiddag 
Iedere 3e donderdag van de maand  
 
 
 
 
 
 
 

 
Met elkaar genieten van live muziek onder het 
genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers in 
het Binnenbos. Inloop: 15.00 uur 
Optreden: 15.30 – 16.30 uur 
Gratis toegankelijk voor iedereen 
Geheel verzorgd door Tap DELA 
 

Zaterdag 22 februari – Binnenbosbingo 
Elke 4de zaterdag van de maand  
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur  
Locatie: Ontmoetingsruimte Binnenbos,  
Hoog Kanje 186  
Voor €5 speel je 5 ronden, graag gepast betalen. 
Per kaart meerdere kansen op een mooie prijs. 
Ook kinderen zijn welkom! Aanmelden niet nodig. 
 
Elke dinsdag - m.u.v. schoolvakanties 

Huiswerkhulp voor kinderen.  

Zit je op de basisschool en wil je graag hulp bij 
huiswerk, een spreekbeurt of een werkstuk? Kom 
en neem zelf een leerboek en/of schooltaak mee 
Tijd:15.00-16.30 uur in het Binnenbos 
Aanmelden of informatie:  
Telefoon: 06 402 499 81 
Email: s.willemsen@meanderomnium.nl  
 

Woensdag 26 februari - Kledingbank 

Iedere laatste woensdag van de maand 
Tijd: 10.00-12.00 uur 
Voor een klein bedrag kun je in het Wijkinloophuis 
aan goed verzorgde kleding komen voor dames 
en voor kinderen.  
Eigen kleding inleveren mag ook. 
Locatie: Wijkinloophuis, Prinses Margrietlaan 148 (ingang E) 

 

Zondag 16 februari - Regenboogcafé  

Elke 3e zondag van de maand 
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 in het Binnenbos 
Kosten: Consumpties voor eigen rekening 
 

Zondag 16 februari - Groeigroep    Tijd: 10.15 uur 

Voor persoonlijke ontwikkeling.  
Ontmoeten en samen in gesprek over alledaagse, 
praktische thema’s. 
Locatie: Wijkinloophuis, Pr. Margrietlaan 148, ingang E. 
 

Woensdag 19 februari - Maaltijd           Kosten: €4 

Tijd: 18.00 uur 

Locatie: Wijkinloophuis, Pr. Margrietlaan 148, ingang E 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie over het 

menu? Stuur dan een email naar Marieke van het 

Wijkinloophuis: marieke@buurtvrij.nl (voor 17 febr) 

Elke dinsdag in het Binnenbos  

Gouden Koffie                      Kosten: gratis 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur                    

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? 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandactiviteiten 
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Zondag 23 februari 

Themabijeenkomst 
Tijd: 11.00 uur 
 
 
 
 
 
Viering met muziek en een 
goed verhaal. Inclusief lunch. 
Thema: Stoelendans! 
Locatie: Kerckeboschschool 
Kosten: geen                        
 

 

 

Zondag 8 maart 2020 om 14.00 uur 

Senioren PubQuiz Binnenbos 

 

 

 

 

 

 

Heeft u de jaren 1950-1970 bewust meegemaakt en  

wilt u uw kennis van Zeist testen?  

Dan is deze PubQuiz iets voor u! Uw geheugen wordt op de proef  

gesteld en er valt heel wat te bepraten over de vragen..                                          

Aanmelden vooraf is nodig; dat kan via de flyer in  

Binnenbos of op post@ontmoetingscentrumbinnenbos.nl  

met vermelding van uw naam en contactgegevens  

Er is plek voor 36 deelnemers à € 5,=. Lekkere hapjes en leuke 

prijsjes te winnen. Toeschouwers zijn van harte welkom. 

Vooruitblik vanaf maart  

Vier maandagavonden  

Workshop ‘Leef je Droom’ 

 

 

 

 

Wegens succes organiseert Buurtvrij voor de tweede keer 

de workshop “Leef je Droom”. Als je een verlangen hebt 

om iets te doen of te bereiken, maar niet weet hoe je de 

stappen kunt maken om er te komen, dan is dit is je kans!  

Op een eenvoudige manier helpt deze workshop je op 

weg om je droom te verwezenlijken.  

Data: de workshop omvat vier maandagavonden:  

16 maart, 30 maart, 20 april en 11 mei 2020.  

Tijd: 19.30-21.30 Kosten: geen, wel graag opgeven  

via marieke@buurtvrij.nl.  

Locatie: Binnenbos en Wijkinloophuis Kerckebosch 

 

 

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  

Locatie: Het Binnenbos 

Kosten: €3 bij binnenkomst voor de 

warme en koude hapjes.  

De deelnemers betalen zelf  

voor de drankjes. 

 

mailto:post@ontmoetingscentrumbinnenbos.nl
mailto:marieke@buurtvrij.nl

