
Oktober

Wilt u weten of er meer ontwikkelingen zijn in de wijk?Wilt u weten of er meer ontwikkelingen zijn in de wijk?
De ‘Wijkkalender Kerckebosch – Hoge Dennen’ is ook te volgen De ‘Wijkkalender Kerckebosch – Hoge Dennen’ is ook te volgen 

op facebook, instagram en twitter.  op facebook, instagram en twitter.  

 

Deze maand in de kalender: 
Bram komt weer pannenkoeken bakken 
Extra kinderactiviteiten in de herfstvakantie 
Het wijkinloophuis organiseert weer maaltijden
Er is weer de maandelijkse knutselmiddag 
De Boswerf organiseert weer activiteiten 

Doe jij ook mee met de meidengroep?

Zit jij in de 1e, 2e of 3e klas van de  
middelbare school? Dan is dit bericht  
speciaal voor jou, want we gaan beginnen  
met een ‘Meidengroep’.
Kletsen, muziek, sport, film kijken, knutselen,  
we beslissen samen wat we gaan doen.
De 1e keer is vrijdag 1 oktober en we  
kijken dan wanneer de handigste dag + tijd is.
Kun je dan niet komen,  
maar wil je wel meedoen?  
mail dan naar s.willemsen@meanderomnium.nl

Wanneer        : 1e keer 1 oktober
Tijd                 : 16.00 uur
Waar              : Het Binnenbos.

Ommetje Kerckebosch
Lengte wandeling: 30 á 40 min 

Loop iedere donderdag mee met de  
wandelclub van Kerckebosch.   

Verzamelen:  
15.00 uur bij het Binnenbos
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Karin Haffmans: 030 69 333 57  
 

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

31 oktober start de wintertijd. 
Vergeet de klok niet te verzetten.

In oktober staan er weer een aantal leuke  
activiteiten op het programma bij de boswerf  
(onder voorbehoud van het RIVM): 
 

9-16/10 Week van de Duurzaamheid  
(Samen Duurzaam Zeist)
9/10 Duurzaam Diner 
20/10 Voorstelling  ‘Het Circus van Ombramaan’ 
14/10 en 15/10 Workshops Gezonde Muren 
21/10 Herfstknutselen met Marjon & Margreet (4-10jr)
22/10 Lippenbalsem van bijenwas
22/10 Voorstelling + workshop ‘Op de Dierenschool’ 3+ 
24/10 Pijl & Boog schieten 6+ 
24/10 Workshop: pizza bakken - starttijd 12.30u 4+ 
24/10 Workshop: pizza bakken - starttijd 13.30u 4+ 
30/10 Voorstelling Dieren in de Nacht
 

Voor meer informatie over deze activiteiten: 
 

https://www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-mili-
eueducatie/de-boswerf/de-boswerf-activiteiten/

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



Woensdag 
13 oktober         
 

Tijd:  
18.00 uur 

Huiswerkhulp (niet in de schoolvakantie) 
 
 

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8? En wil je hulp bij jouw huiswerk? 
Dan kun je elke dinsdagmiddag hulp krijgen.  
Je moet dan wel zelf een (kopie uit een) schoolboek,  
schooltaak, of opdracht meenemen. 
Waar : Binnenbos, Hoog Kanje 186 
Aanmelden: 06-40249981/ s.willemsen@meanderomnium.nl

Knutsel- en spelmiddag
De  buurtmoeders hebben weer leuke activiteiten  
bedacht! Dus kom jij ook (weer)? 
Voor  : kinderen van 4 t/m 9 jaar
Waar  : Het Binnenbos, Hoog Kanje 186

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 beschikt, 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.

Brams Pannenkoeken ‘Eet je rond’
Locatie Binnenbos 
Vanaf 16:30 staat Bram te bakken tot de aanloop.
Kinderen tot en met 12  betalen €7,50.
12 jaar en ouder betalen 15 euro  
Afhalen kan ook nog steeds.
Gelieve 06-53206336 te bellen  
om Bram te laten weten dat je komt.

Maaltijd         
Kosten: € 3,50
Aanmelden/ menu-info via marieke@buurtvrij.nl  
of 030-6971106 (voor 11 oktober)
Wijkinloophuis Kerckebosch, Prinses Margrietlaan 32 

Maaltijd           
Kosten: € 3,50
Aanmelden/menu-info via marieke@buurtvrij.nl  
of 030-6971106 (voor 25 oktober) 
Wijkinloophuis Kerckebosch Prinses Margrietlaan 32 

Woensdag 
27 oktober 
 
Tijd:  
18.00 uur

Themabijeenkomst         Kosten: geen 
Viering met muziek en een goed verhaal. Inclusief lunch.
Georganiseerd door Buurtvrij,  
Voor meer informatie: www.buurtvrij.nl
Locatie: Kerckeboschschool,ffAanmelden niet nodig, 

Zondag  
31 oktober 
 

Tijd:  
11.00 uur

Koffie-ochtenden
U bent iedere maandag t/m vrijdag van harte welkom in 
het Wijkinloophuis voor een praatje en een kop koffie of 
thee (Prinses Margrietlaan 32). 
Het is dan ook mogelijk om gebruik te maken van 
de computers en printer in het internetcafé. 

Iedere 
maandag 
t/m vrijdag 
 

Tijd:  
10.00 - 
12.00 uur

Woensdag 
20 oktober   
Tijden:
Zie  
hiernaast

Elke  
dinsdag-
middag 
 
Tijd:  
15.00 - 
16.30 uur

Speelmeekar
In de herfst komt ook de Speelmeekar, met al het leuke  
buitenspeel-materiaal weer. Kom jij mee spelen? 

Tijd : 14.30-15.15 uur voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 
         15.15-16.15 uur voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 

Waar: op het basketbalveldje bij CCZOndersteuning
Kunt u een luisterend oor gebruiken,  
of heeft u hulp of advies nodig?  
Dan kunt u bij buurtpastor Walter Willigenburg terecht.  
U kunt een afspraak met Walter maken door even  
binnen te lopen in het Wijkinloophuis,  
of contact op te nemen via telefoon of mail:  
walter@buurtvrij.nl / 06-52432753.

Woensdag 
13 oktober 
Tijd:  
14.00 - 
15.00 uur

Vrijdag  
15 oktober  
 
 
Tijd:  
Vanaf  
16.30 uur

Maandag 
18 oktober 
 
Tijd:  
14.00 - 
15.30 uur

Sportmiddag
Ben jij tussen de 4-8 jaar?  
Kom dan gezellig naar het Binnenbos  
(Hoog Kanje 186) om lekker samen te  
sporten en spelletjes te doen!
Tip: Doe makkelijke kleren aan  
waarin je fijn kan bewegen.

Halloween speurtocht
Er is een Halloween speurtocht georganiseerd
Voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Kom jij ook mee zoeken naar 
de schatkist? Wil je meedoen met een van de activiteiten,  
aanmelden kan voor deze activiteit en voor de Sportmiddag 
via. Sera, Sara of Aissa (MeanderOmnium).  
Of telefonisch: 06-40249981 of 06-40203468, of per mail:
s.willemsen@meanderomnium.nl of a.bouzidi@meanderomnium.nl

Maandag 
18 oktober 
 
 
Tijd:  
19.30 uur

Elke  
dinsdag-
ochtend 
 
Tijd:  
10.00 - 
12.00 uur

De herfstvakantie:  
Wat is er te doen? Je leest het hieronder: 
Een activiteit met een paddenstoeltje is een extra herfstactiviteit


