
 
 

 
 Activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen  

Zijn er meer ontwikkelingen of activiteiten in de wijk?  
De ‘Wijkkalender Kerckebosch – Hoge Dennen’ is ook te volgen 

op facebook en sinds kort ook instagram en twitter.   

 

ZOMERSPECIAL 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Augustus / September 
 

 

Vakantietijd 
  

Voor veel mensen is het vakantie, in elk geval voor 

alle kinderen! Tijd om even lekker te relaxen, maar 

ook actief bezig te zijn.  

In deze kalender staan weer verschillende leuke 

activiteiten, ook voor na de vakantie.  

Deze wijkkalender is voor augustus én september!  

Omdat de corona- besmetting helaas nog op de 

loer ligt, blijft het zaak om goed op te  

letten, voorzichtig te zijn en bij ziekteverschijnselen  

even geen contact met anderen te hebben…  

 

Maar als we ons allemaal aan de regels houden, 

worden we zelf niet ziek en besmetten we niemand.  

Als we dan ook nog een buur of vriend blijven  

helpen, mocht die dat even nodig hebben,  

dan wordt het vast een mooie zomer voor iedereen.  

Veel zon en gezelligheid en plezier gewenst!   
 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Wie zijn wij? Wijk voor de Wijk is een burenhulpproject in 

de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen.  

Als u het zelf even niet kunt, zoeken 

wij een vrijwilliger voor u. Bij ons kunt  

u terecht met hulpvragen zoals: 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

Wij zijn naarstig op zoek naar  

uitbreiding van ons vrijwilligersnetwerk.  

Is uw/jouw interesse gewekt?  

Bel ons voor nadere informatie 06:24175266  

of mail naar wijkvoordewijk@wijkinloophuiskb.nl 

 
 

Klusjes 

in/om 

het huis 

 Inpakhulp bij 

verhuizen 

Vervoer naar 

ziekenhuis 

of arts 

Boodschappen  

doen 

Praatje maken 

onder genot van 

een kopje koffie 

mailto:wijkvoordewijk@wijkinloophuiskb.nl
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Ommetje Kerckebosch 
Lengte wandeling: 30 á 40 minuten 

 

Loop iedere donderdag mee met 

de wandelclub van Kerckebosch.  

Verzamelen om 15.00 uur  

Locatie: Het Binnenbos 

Voor meer informatie kunt u  

contact opnemen met  

Karin Haffmans: 030 69 333 57  

Gouden Koffie 
De zelfstandig wonende ouderen uit onze wijk zijn weer van 

harte welkom op de Gouden Koffie in het Binnenbos. 

 

Wij hopen dat de Gouden Koffie, voor iedereen die daar 

behoefte aan heeft, weer snel zonder al te veel beperkingen 

toegankelijk zal zijn.  

Op dit moment wordt gewerkt met een strikt Corona protocol.  

Daarom is er voorlopig alleen op uitnodiging en een 

gecontroleerde groep van maximaal 24 mensen verdeeld over 

de dinsdagmorgen. Tijd: 10.00-10.45 en tussen 11.00-11.45 uur.  

 

 Boodschappenservice  
Op de donderdagmiddagen tussen  

13.30-15.00 uur kunnen onze 

wijkbewoners weer gebruik maken van  

de boodschappenservice bij Albert Heijn. 

Voor meer informatie en  

reserveringen kunt u bellen met  

het centrale nummer: 06 143 208 72  

Doorstappers  

Kerckebosch 
Lengte wandeling: 60 minuten 

Loop iedere donderdag mee  

met de doorstappers 

Verzamelen om 13.30 uur  

Locatie: Het Binnenbos 

 

Voor meer informatie kunt u 

een mail sturen naar:  

jokeknoth@gmail.com 

De Gouden Koets is 

ook weer beperkt 

ingezet om ouderen 

die slecht ter been 

zijn in de wijk gratis 

te vervoeren.  

Ook hierbij gelden de 

coronamaatregelen. 

 

mailto:jokeknoth@gmail.com


 
 

 
 Activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen  

Zijn er meer ontwikkelingen of activiteiten in de wijk?  
De ‘Wijkkalender Kerckebosch – Hoge Dennen’ is ook te volgen 

op facebook en sinds kort ook instagram en twitter.   

 

ZOMERSPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je komt elkaar tegen  

bij het Binnenbos 
 

In verband met maatregelen rondom het 

coronavirus zijn wij geopend op werkdagen van 

9.00 - 17.00 uur. Op verzoek zijn wij geopend in  

het weekend of in de avond.  

 

Neem daarvoor contact op  

met Brenda Emmen,  

wijkconsulente, via  

telefoonnummer 06 - 41 97 63 25  

Of Ismaïl 06 - 50 48 13 57  

Of stuur een email naar:   
binnenbos@meanderomnium.nl 

b.emmen@meanderomnium.nl 

 

Wat is het Binnenbos? Het Binnenbos is dé 

ontmoetingsplek in Zeist Oost: open gastvrij en 

veelzijdig, met alle voorzieningen op maat. Het 

nieuwe gebouw huisvest diverse zorgaanbieders, 

sportzalen, muziekschool Backstage en een 

gezamenlijke ontmoetingsruimte met twee aparte 

zalen voor de verhuur. 

 

Verbinden Wijkservicepunt Binnenbos is een 

verrijking voor Zeist – Oost. Door verbinding van een 

gemeenschap waar wijkbewoners elkaar ontmoeten, 

informeren en gezamenlijke activiteiten ontplooien, 

draagt dit bij aan een vitale en veilige wijk. 

Talenten van wijkbewoners, vrijwilligers, leerlingen 

en professionals worden maximaal benut, of het nu 

gaat om een cursus of workshop. Verder is er ruimte 

voor bijvoorbeeld informatieavonden, 

welzijnsactiviteiten vergaderingen, dagbesteding en 

is Binnenbos een uitvalsbasis voor organisaties die 

dienstverlening leveren in Zeist – Oost. Daarom 

nodigen wij u uit: stel uw vraag, deel uw idee en 

verbind de wijk!  

 

Voor meer informatie over het 

(ontmoetingscentrum) Binnenbos: Zie ook de 

website www.ontmoetingscentrumbinnenbos.nl 

 
Spreekuur Wijkteam Zeist Oost.  

Wilt u iets bespreken over de wijk?  

U kunt dan terecht bij het wijkteam.  

Elke woensdag van 11 - 12 uur 

in het Binnenbos.  

U kunt tijdens dit wijkspreekuur  

binnenlopen met vragen of opmerkingen voor  

bijvoorbeeld de gemeente,  

Woongoed Zeist, MeanderOmnium of de wijkagent. 

 

RegenboogCafé  Tijd: 15.00 – 17.00 uur 

Gezellige en gastvrije RegenboogCafé iedere 

derde zondag van de maand. LHBTI’ers en 

geïnteresseerden zijn van harte welkom. 

Zondag 16 augustus en 20 september 2020 

mogen we weer open en houden ons aan de RIVM 

maatregelen. Zo ook aan de 1,5 meter afstand.  

Als we ons hier aan houden maken we er met zijn 

allen een hele fijne en veilige middag van.  

Tot ziens! Waar: Het Binnenbos, Hoog Kanje 186,Zeist 

 

mailto:binnenbos@meanderomnium.nl
mailto:b.emmen@meanderomnium.nl
http://www.ontmoetingscentrumbinnenbos.nl/
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Ook een foto, berichtje of activiteit 

plaatsen in de  

wijkkalender van oktober?  

Wilt u een activiteit of hulpactie op de 

agenda laten zetten in de wijk Kerckebosch 

en/of Hoge Dennen? Of heeft u en foto uit 

de buurt dat absoluut gedeeld moet worden 

voor de foto van de maand?  

Stuur dan een email vóór 25 september 

naar:  wijkkalenderoost@meanderomnium.nl 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Zondag 30 augustus Tijd: 10.15 uur 

Groeigroep 

Voor persoonlijke ontwikkeling.  
Ontmoeten en samen in gesprek over 
alledaagse, praktische thema’s.  
Locatie: Wijkinloophuis Kerckebosch,  
Prinses Margrietlaan 37 
Kosten: geen 
Aanmelden niet nodig 
 
 
Zondag 6 september 

Themabijeenkomst 
Viering met muziek en een goed verhaal. 
Inclusief lunch. 
Tijd: 11.00 uur 
Locatie: Kerckeboschschool,  
Oranje Nassaulaan 5 
Kosten: geen 
Aanmelden niet nodig 
 


