
September

Wilt u weten of er meer ontwikkelingen zijn in de wijk?
De ‘Wijkkalender Kerckebosch – Hoge Dennen’ is ook te volgen op facebook, instagram en twitter.  

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 

Vanaf 21 september  
Huiswerkhulp
 

Zit jij op de basisschool en wil je graag 
hulp bij jouw huiswerk, extra taken, 
een spreekbeurt of werkstuk?  
Elke  dinsdag zijn er vrijwilligers in het 
Binnenbos,  die jou kunnen helpen!
 
Neem wel zelf jouw schoolboek, een 
kopie uit dat boek  of taak mee. Maar 
je mag ook komen als je graag een 
rustige plek wilt hebben, zodat je jouw 
huiswerk kunt maken zonder dat jouw  
broertje of zusje jou daar bij stoort!  
Voor: kinderen van groep 5 t/m 8
Wanneer: Dinsdag 15.00-16.30 uur 
maar niet in de schoolvakanties
Waar: Binnenbos, Hoog Kanje 186

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

 

Donderdag 23 september                        
Fittest ‘Beweegweek 2021’ 
Locatie Binnenbos gymzaal II  
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met Michel Hofstede  
buurtsportcoach Sportief Zeist.  
M 06-55331914 E michel@sportiefzeist.nl 
www.sportiefzeist.nl



Eind september start er een nieuwe Alpha cursus  
in onze wijk. Heeft u vragen over zingeving of over geloof?  
 
Dan is Alpha iets voor u!   
Elke Alpha begint om 18.30 uur met een lekkere maaltijd. Na de 
maaltijd luistert u naar een kort, inspirerend verhaal over een van 
de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om vragen en gedachten 
te delen. De avond duurt tot uiterlijk 21.30 uur.  
Locatie: Het Wijkinloophuis.  
 
Voor de maaltijden wordt een kleine bijdrage gevraagd.  
Er zijn in totaal 10 Alpha bijeenkomsten (wekelijks op de maandag 
vanaf 27 september) en een weekend.  
Aanmelden of meer informatie?  
Neem contact op met buurtpastor Walter: walter@buurtvrij.nl /  
06-52432753. Deelname aan de cursus is gratis. 
 

Ondersteuning
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  
telefoonnummer 06-52432753 of mail: walter@buurtvrij.nl

Koffieochtenden
U bent iedere maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur 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.

 

Woensdag 22 september
De Speelmeekar 

De Speelmeekar komt weer naar Zeist-Oost.  
In die kar zit allerlei leuk buitenspeel-materiaal.  
Kom jij ook lekker spelen?
Wanneer: 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: Basketbalveldje naast CCZ.

4 -12  
jaar

 

Zondag 5 september
ASZ Zondagmiddagcafé  
 
Zondag 5 september is in het Binnenbos van 15.00 – 17.00 uur  
weer een zondagmiddagcafé. Voorafgaand aan het Café kunnen 
ASZ-leden deelnemen aan een rondleiding Kerckebosch  
door Anja Kroon, Gids van het Gilde Zeist.  
Aanmelden bij anjakroon@kpnmail.com of 030-2765223.  
Gratis voor ASZ-leden. 

 

Vrijdag  24 september                         
ASZ Vrijdagmiddagborrel   
 
Tijd: 16.00 - 18.00 uur. 
Vrijdag 24 september is er een vrijdagmiddagborrel in het Binnenbos.  

 

Dinsdag 14 september 
Starten we een ‘meidengroep’? 
Van een paar meiden die al op de middelbare school zitten, hoorde 
ik dat zij wel graag (weer) met een stel meiden  samen zouden willen 
komen om  leuke dingen te doen en ook gewoon lekker te kletsen.  
Er zijn  vast wel meer meiden in de 1e, 2e of 3e klas van de  
middelbare school die dat ook willen.  
Wil jij dat ook? Kom dan dinsdag 14 september om 16.00 uur naar 
het Binnenbos en dan kunnen we bespreken wat dan de beste dag 
en tijd is en wat jullie dan zouden willen doen.  
Kun je op 14 september niet maar wil je wel graag meedoen, mail  
mij dan: s.willemsen@meanderomnium.nl
 

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 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.

 
25 augustus  
werd de wijk  
getrakteerd op 
een gratis ijsje..


