
Kunt u niet wachten tot september voor de laatste ontwikkelingen? 
De ‘Wijkkalender Kerckebosch – Hoge Dennen’ is ook te volgen op facebook, instagram en twitter.  

Heeft u een tip, opmerking, activiteit, gebeurtenis,  
oproep of een leuke foto voor de volgende kalender  
van september? Stuur dan een email vóór 25 augustus?  
naar het emailadres: wi jkkalenderoost@gmail.com

Doorstappers Kerckebosch                                   
Lengte wandeling: 60 minuten
Loop iedere donderdag mee  
met de doorstappers 
Verzamelen:  
13.30 uur bij het Binnenbos
Voor meer informatie kunt u  
een mail sturen  
naar: jokeknoth@gmail.com

Elke woensdag ‘Wijkspreekuur’  

Er is weer wekelijks spreekuur  
van het wijkteam.  
Elke woensdag van 11.00 -12.00 uur  
in het Binnenbos.      
Wilt u iets bespreken over de wijk, buurt  
of straat? Heeft u wensen,  
opmerkingen, zorgen of klachten?  
Heeft u hulp nodig?  
Dan kunt u terecht bij het wijkteam.

Iedere zondag  
van 10:00 tot 11:00uur  
 
Lekker  
buitenspelen  
 
met NatuurlijkSportief 
 
Plezier hebben en 
gewoon gezond  
bewegen  
 
 
Locatie:  
Parkeerplaats  
Prins Bernhardlaan 3. 
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Vrijdag 16 juli vanaf 17.30 uur 
Bram’s Pannenkoekenfestijn 
Op 16 juli starten wij de zomervakantie met  
het grote pannenkoekenfestijn!  
Bestellen en op uw favoriete tijd ophalen kan, 
maar ook bij ons aan tafel de pannenkoeken 
opeten is mogelijk!  
Plus deze vrijdag ‘eet je rond’ voor de eerste  
keer, volwassenen €15,- p.p  en  
kinderen €7,50 p.k.  
Meer informatie kunt u verkrijgen via Bram zijn 
werk nummer en/of facebookpagina!

Ommetje Kerckebosch
Lengte wandeling: 30 á 40 min 
Loop iedere donderdag mee  
met de wandelclub van Kerc-
kebosch. Verzamelen:  
15.00 uur bij het Binnenbos
Voor meer informatie kunt  
u contact opnemen met  
Karin Haffmans: 030 69 333 57

Alvast een fijne zomervakantie!

In deze kalender 
vind u verschillende  
kinderactiviteiten 
voor tijdens de  
vakantie zoals:   
- Knutselmiddag 
- Tekenworkshops 
- Stormbaan 
- Voetbaltoernooi
- Speelmeekar 
- Speurtocht  
Ook verwijzen we u naar 
de advertenties van:  
- De wandelingen
- NK Tegelwippen 
- Gouden Koffie

Vanaf 
 12 jaar

Elke dinsdag 10.00 - 12.00 uur  
Gouden Koffie 

Deze Gouden Koffie-ochtenden  
worden speciaal georgansieerd voor 
de groeiende groep zelfstandig  
wonende ouderen in de wijken Hoge 
Dennen en Kerckebosch.  
De Gouden Koffie-momenten zijn  
bedoeld om elkaar te ontmoeten in een 
gezellige sfeer onder het genot van 
gratis kopje koffie. 
Indien u niet over eigen vervoer be-
schikt, kunnen wij u thuis ophalen. 
Voor meer informatie of het regelen 
van vervoer kunt u bellen  
Aloys ter Steege, via het  
nummer 06 - 53 77 95 63.



   Juli   Juli  

Zomervakantie 
activiteiten voor kinderen
Ook als je in de wijk blijft, hoef je je 
niet te vervelen! De 1e vijf weken 
van de zomervakantie zijn 
er verschillende activiteiten  
gepland. Je mag uiteraard aan  
alle activiteiten meedoen,  
maar je kunt ook kiezen voor 
de activiteit(en) die jij leuk vindt!

             
Woensdag 7 juli    
Tijd: 14.00-15.00 uur  

Knutselmiddag 
De buurtmoeders hebben de laatste 
knutsel- en spelmiddag voor de  
zomervakantie weer voorbereid.  
Kom jij ook weer iets leuks maken en 
lekker spelen?
Voor: kinderen van 4 t/m 9 jaar

Waar: Het Binnenbos 

             
Dinsdag 20 juli               

Tijd: 14.00-16.00 uur 
 

Stormbaan  
Kom laten zien hoe snel jij de  
stormbaan over kunt gaan!
Voor : kinderen van 4 t/m 12 jaar 

Waar: bij de Brede school t.o. het 
Binnenbos. 

 
Woensdag 28 juli               
Tijd:15.00- 16.00uur   

Speurtocht  
Hoe goed ken jij jouw wijk?  
Wij zijn benieuwd!
Voor : kinderen van 6 t/m 12 jaar

Waar: Start en finish  
bij het Binnenbos

Donderdag 12 augustus          
Tijd: 14.00-15.00 uur 

Voetbaltoernooi 
Natuurlijk mag een voetbaltoernooi niet 
ontbreken! We spelen 3 tegen 3 of bij 

veel deelnemers 4 tegen 4
Voor : kinderen van 6 t/m 12 jaar
Waar : basketbalveld bij CCZ

Aanmelden bij  
s.willemsen@meanderomnium.nl  

of 06-40249981

Woensdag 18 augustus  
                    

Speelmeekar 
Ook de Speelmeekar komt uiteraard een keer.  
Als je het nog niet weet: in die kar zit allerlei leuk 
buitenspeel-materiaal.  
Voor:  kinderen van 4 t/m 12 jaar
Tijd:  
14.00-14.45 uur voor kinderen van 4 t/m 7 jaar
15.00-16.00 uur voor kinderen van 8 t/m 12 jaar

Waar: basketbalveldje bij CCZ.

AugustusAugustus  

Tip: 
Hang deze  

zomerkidskalender 
in je kamer op je 

muur of deur


