2021

Iedere zondagochtend om 10:00 uur

NatuurlijkSportief voor beginnersniveau
Leef je uit in de natuur door het slepen van boomstammen,
tikkertje, het springen over slootjes en het hangen aan boomtakken.
Wij maken van sporten weer buitenspelen en we willen jou
dat graag ook laten beleven!

Januari

Meld je i.v.m. de Corona-maatregelen wel vooraf aan via
NatuurlijkSportief Zeist (Instagram, Facebook) of
via bjorn@natuurlijksportief.nl
Voor actuele info, kijk op de site: https://natuurlijksportief.nl/zeist

Doorstappers
Kerckebosch
Lengte wandeling: 60 minuten
Loop iedere donderdag
mee met de doorstappers

Verzamelen: 13.30 uur
bij het Binnenbos
Wanneer: elke woensdagmorgen

Bewegen als medicijn

Voor meer informatie
kunt u een mail sturen naar:

Alle wijkbewoners die actief willen zijn, worden van
harte uitgenodigd om op woensdagmorgen lekker te
bewegen en fitnessen in de buitenlucht.
Peter de Graaf heet jullie welkom!

jokeknoth@gmail.com

Tijd: 9.30-10.30 uur
Locatie: start vanaf Binnenbos, Hoog kanje 186
Aanmelden en actuele informatie:
via graafpeter58@gmail.com,
maar aanmelden is niet noodzakelijk

De papieren versie
van de wijkkalender
kunt u eind van de week
ophalen bij o.a. de
Ontmoetingsruimte in
het Binnenbos, bij de
Apotheek en
bij de Albert Hein.

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.

Deze maand in
de kalender:
Bewegen als medicijn:

Wat uiteraard wel gewoon kan, is
aardig en behulpzaam zijn voor elkaar.
Blijf creatief en alternatief denken en
kijk vooral om naar de mensen voor
wie normaal gesproken december
toch al geen echt feest is én de
januarimaand meer een “donkere,
lege maand” dan een fijn nieuw begin!

Ondernemer van de
maand:

Even een praatje maken, een kaartje in
de bus doen of misschien zelfs een keer
op de koffie vragen, kan dan voor een
lichtpuntje zorgen. Als we ons dan nog
even goed aan de regels houden,
is het eind van deze rare periode
hopelijk gauw in zicht.

Lengte wandeling: 30 á 40 min
Loop iedere donderdag mee met de wandelclub
van Kerckebosch.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Karin Haffmans: 030 69 333 57

Heeft u een tip, opmerking, activiteit,
gebeurtenis, oproep of een leuke foto
voor de volgende kalender van
februari? Stuur dan een email
vóór 25 januari naar het emailadres:

wijkkalenderoost@gmail.com

Wij hadden allemaal gehoopt dat het in januari weer wat
“normaler” zou worden, maar helaas is er nu een
lockdown! Dat betekent dat er niet zoveel dingen
‘kunnen’. Zelfs geen activiteiten voor kinderen, behalve
vanaf 26-1 weer Huiswerkhulp!
Een paar activiteiten kunnen gelukkig wel doorgaan en
die vindt u in deze wijkmaandkalender.

Koken met jongeren
vanaf 12 jaar:

Ommetje Kerckebosch

Verzamelen: 15.00 uur bij het Binnenbos

Beste mensen,

Wij wensen u ondanks alles toch een
fijne kerstperiode en een mooi 2021!

Elke maand kan een persoon of een
ondernemer zichzelf aan de wijk voorstellen.
Bent u ook ondernemer in Kerckebosch
en/of Hoge Dennen en wilt u zich
graag in een informatief en
kort stukje met foto voorstellen?
Stuur dan een email naar

ONDERNEMER
VAN DE MAAND

wijkkalenderoost@gmail.com

Ik kook voor u
Het is een rara corona-tijd voor jong en oud. Hoe kun jij dan toch iets leuks doen en tegelijk wat
voor een ander betekenen?
Dat kan b.v. door samen te koken voor ouderen en i.p.v. het dan ook uit te serveren, vragen of de
ouderen hun maaltijd komen ophalen.
Als dit voor een aantal mensen niet mogelijk is, kunnen we hun maaltijd ook thuis brengen.
Wat
Wie
Wanneer
Waar

: een maaltijd koken voor ouderen
: jongeren vanaf 12 jaar
: in januari/februari, exacte datum in
overleg met de wie zich aanmelden
: in het Binnenbos, Hoog kanje 186

Aanmelden : bij Sera Willemsen, s.willemsen@meanderomnium.nl

In die periode ben ik helemaal teruggegaan naar
mijn kern en heb mij afgevraagd waar ik nou echt blij van werd.
Hoi, mijn naam is Pascal van der Straten en ik ben trainer van Offline Mindfulness. Ik begeleid je
graag in het vinden van meer rust in het huidige moment. Maar ook rust in je lichaam en in je dagelijkse
leven door je te leren kiezen voor een leven dat echt bij jou past.
Mijn pad naar Mindfulness begon al vroeg in mijn jeugd, toen ik me keer op keer
verwonderde over de verschillende seizoenen en wat die zichtbaar deden met de
natuur en de mens. Ik wilde dan ook veel buiten zijn en vooral het bos in.
Ieder jaar in de herfst werd ik verdrietig toen de klok werd teruggezet en me
realiseerde dat ik in de avond niet meer buiten kon en mocht spelen.
Na het afronden van de middelbare schooltijd en de universiteit kwam de fase van
het werkende leven. Mijn eerste baan ging ik volop in op en realiseerde me
langzamerhand dat een periode van een ‘leuk en onbezorgd’ leven voorbij was.
De gedachte dat ik tot aan mijn pensioen binnen op een kantoor en in
vergaderruimtes zou moeten doorbrengen benauwde me. Steeds meer merkte ik,
dat ik van mijn natuurlijke pad afraakte. Een periode van overspannenheid volgde.
In die periode ben ik helemaal teruggegaan naar mijn kern en heb mij afgevraagd waar ik nou echt blij van
werd. In 2016 begon ik met het aanbieden van mindfulness meditaties in de buitenlucht en draag ik sinds
eind 2017 ook positief bij aan de ontwikkeling van het natuurlijke proces van anderen als natuurcoach.
Ik geloof dat de natuur overal is en in ons allemaal zit. Door deelnemers dit te laten ervaren om hierbij stil te
staan raken we vanzelf geïnspireerd en zullen we beter voor de natuur gaan zorgen want als we voelen dat
wij allemaal de natuur zijn, hoe zouden we dan nog slecht mee om kunnen gaan? Om deze reden vormt het
thema ‘de kracht van de natuur’ zo’n belangrijk onderdeel van de trainingen van Offline Mindfulness.
Bij Offline Mindfulness help ik mensen die, net als ik vroeger, vastzitten in een leven die niet helemaal bij ze
pas, waarin ze vastzitten aan keuzes die ze eerder om verkeerde redenen hebben gemaakt.
Voor meer informatie zie mijn website: https://www.offlinemindfulness.com/

Doodle laat jou graag uit
Doodle en ik willen jullie motiveren
om juist nu ook naar buiten te gaan.
Daarvoor laten we jou uit en bieden
we beweging en contact tijdens
het 1-op-1-moment in het bos.
We bespreken een thema wat bij je
speelt, lopen in stilte of bespreken
een luchtig onderwerp.
Net waar jij behoefte aan hebt.
Je hoeft overigens niet aan
de lijn want we lopen in een losloopgebied ;-)

