November
Deze maand in de kalender:
Er is weer een ‘binnenbosbingo’
Van 8 - 12 nov. is het de week van de mantelzorg
De wekelijkse wandelingen in de wijk
Een expositie en verkoop in het wijkinloophuis
Worden er maaltijden verzorgd in het wijkinloophuis

Sinterklaasactie
Wijkinloophuis Kerckebosch
Voor gezinnen uit Zeist-Oost voor wie het
niet vanzelfsprekend is om sinterklaas te
vieren wegens geldgebrek of andere
persoonlijke omstandigheden, is er dit
jaar weer een sinterklaasactie.
Per gezin wordt een eigen
‘zak van Sinterklaas’ samengesteld met
(nieuwe) cadeaus passend bij
de leeftijd van de kinderen.
Wilt u gebruik maken van deze actie met
uw gezin? Dan kunt u dit aangeven bij
Wijkinloophuis Kerckebosch, door een
mailtje te sturen naar
marieke@buurtvrij.nl of te bellen naar
telefoonnr.: 030-6971106.
Vermeld daarbij het aantal kinderen,
de leeftijd en jongen/meisje.
Opgeven voor deze actie is mogelijk tot
14 november 2021.
Met deze actie zijn afgelopen
13 jaar jaarlijks tussen de 25 en 50 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar voorzien
van cadeaus voor pakjesavond.

Leren haken en mooie dingen maken
Heeft u een tip, activiteit, flyer, oproep of een
foto voor de volgende kalender van december?
Stuur dan een email vóór 25 november naar het
emailadres: wijkkalenderoost@gmail.com

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

Wil jij leren haken of kun jij al haken en vind je het leuk
om samen te haken?
Wij willen een gezellig haakclubje starten.
Wil jij meedoen, neem zelf een haaknaald en wol
mee en als je hulp nodig hebt, zal Beatriz je helpen.
Voor wie: kinderen en volwassenen vanaf 6 jaar
Wanneer:
Elke woensdagmiddag van 14.30-15.30 uur
Waar: Ontmoetingsruimte van het Binnenbos

Wilt u financieel bijdragen?
U kunt uw gift geven via:

www.doneeractie.nl/buurtvrij-sinterklaasactie-2021/-56741

Woensdag Knutsel- en spelmiddag
3
november
Houd jij van knutselen en samen spelen?
Tijd:
14.00 15.00 uur
Woensdag
10
november
Tijd:
18.00 uur

Vrijdag
11 november

Volgende data:
1 december
12 januari

Elke maand is er een keer knutsel- en spelmiddag.

Voor wie: kinderen van 4 t/m 9 jaar
Waar: Het Binnenbos, Hoog Kanje 186

Maaltijd
Kosten: € 3,50

Aanmelden/ menu-info via marieke@buurtvrij.nl
of 030-6971106 (voor 8 november)
Wijkinloophuis Kerckebosch, Prinses Margrietlaan 32

Uitnodiging voor mantelzorgers
in het BinnenBos

Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten over
de thema’s lichaam en geest, sociale
contacten, materiële situatie, arbeid en hobby’s,
inspiratie en zingeving.
De workshops worden begeleid door enthousiaste,
geschoolde vrijwilligers van Gilde Zeist.
Zij reiken thema’s en werkvormen aan,
zorgen voor een prettige sfeer
en maken ruimte voor persoonlijke verhalen en
ideeën van de deelnemers.

Van 8 t/m 12 november “Mantelzorg in de schijnwerpers”
Mantelzorgers zijn in Zeist Oost, in het BinnenBos uitgenodigd op
donderdag 11 november van 11.00 tot 12.00 uur op de koffie met
een traktatie bij Sor en Sera, medewerkers van MeanderOmnium.

Tijd:
10.00 12.00 uur

Mantelzorg in de buurt Mantelzorg geeft voldoening maar kan ook extra zorgen geven.
Soms kan je de dingen niet meer doen waar je samen met je naaste veel plezier aan
beleefde. Maar ook als er voortdurend veel geregeld moet worden en jouw nabijheid
noodzakelijk is kan dit van invloed zijn op jouw hobby, je werk of de aandacht voor je gezin.
Workshop Zingen

Tijd:
15.00 16.30 uur

POWER Veerkracht op leeftijd speelt in op de
veranderende sociale situatie van ouderen.
Kinderen de deur uit, klaar met werken, behoefte
aan contact met anderen, zeeën van tijd….

Elke
dinsdag
ochtend

In de week van de mantelzorg, staan in de gemeente Zeist op
verschillende locaties de schijnwerpers gericht op de mantelzorgers.

Elke
dinsdagmiddag

POWER is sociaal en
veerkrachtig ouder worden

Woensdag
24 november

Daarnaast kan je deze dag van 14.00 tot 15.00 uur kennismaken met een workshop Zingen
als ontspanning en met Sanne, docent bij de muziekschool.
Zij heeft een breed repertoire liederen samengesteld waar iedereen aan kan meedoen.

Tijd:
18.00 uur

Dit gaat door bij voldoende deelname. Dus meld je aan!
Meer informatie en aanmelden via de website : www.mantelzorgzeist.nl

Elke
donderdagmiddag

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

Interesse? Op maandag 15 november 2021 is er van
14.00 -15.30 uur, Torenlaan 38,een gratis bijeenkomst over
deze POWER-workshops waar u kunt kennismaken met
de begeleiders.
Aanmelden per mail info@gildezeist.nl onder vermelding
van naam, adres en telefoonnummer.
Meer informatie: Gilde Zeist info@gildezeist.nl , 06 31 99 57 48
maandag tot en met donderdagmorgen,
Het Rond 1, Zeist of www.gildezeist.nl /activiteiten/power

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.

Maaltijd

Kosten: € 3,50

Aanmelden/ menu-info via marieke@buurtvrij.nl
of 030-6971106 (voor 22 november)

Wijkinloophuis Kerckebosch, Prinses Margrietlaan 32

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

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

