
Heeft u een tip, activiteit, flyer, oproep of een 
foto voor de volgende kalender van juni 2022?  
Stuur dan een email vóór 25 mei naar het  
emailadres: wijkkalenderoost@gmail.com

Deze maand 
in de  
kalender:  
 

Tekenuurtje 
voor volwassen 
 
Klussen in de 
natuur 
 
Knutsel en  
spelmiddagen 
 
Jongens en 
meidengroepen 
 
 
 
 

Mei

Doorstappers Kerckebosch            
Lengte wandeling: 60 minuten
 
Loop elke donderdag mee met de door-
stappers. 
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 minuten 
 
Loop elke donderdag mee met de wandel-
club van Kerckebosch.  
Verzamelen: 15.00uur  bij het Binnenbos
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Karin Haffmans: 030 69 333 57

 
ELKE 

DONDERDAG

Lezing 12 mei            Tijd: 14:30 – 16:30 
Nietzsche en Jung, Hun uitspraken en beschrijvingen  
komen verrassend met elkaar overeen. En meer!
Presentatie: Hans Huisman.
Torenlaan Theater, Zeist (Torenlaan nr 38)
Zaal open: 14:00 
Toegangsprijzen Torenlaan Theater: Euro 5,00 p.p.  
Voor ASZ-leden en niet-leden.

Betalen bij voorkeur met PIN. Contante betaling graag 
gepast. Aanmelding vooraf is nodig: aszlezingen@gmail.
com.  
Geen internet? SMS uw aanmelding naar: 06 223 047 18. 
U wordt geïnformeerd als een lezing is  
volgeboekt of niet doorgaat.  
Het is fijn als u er uiterlijk 10 minuten voor aanvang bent.

Kom je  ook?

Helaas is er in mei 

geen Binnenbosbingo

Volgende ronde is op

zaterdag 11 juni!!



Huiswerkhulp (niet in de schoolvakantie) 
 
 

Zit je in groep 5 t/m 8 en wil je graag hulp bij jouw huiswerk?  
Of wil je gewoon een rustige plek om jouw huiswerk te  
kunnen maken? Je moet wel zelf (een kopie uit) een  
schoolboek of een opdracht meenemen.  
 
Voor: kinderen in groep 5 t/m 8 van de basisschool
Waar : Binnenbos

Elke  
dinsdag 
middag  
Tijd:  
15.00 - 
16.30 uur

ASZ Zondagmiddagcafé  Tijd: 15.00 - 17.00 uur 
 

Iedere eerste zondag van de maand.  Leden van ASZ be-
dienen aan de bar. Koffie, thee en drankjes op eigen kosten, 
verkrijgbaar aan de bar. 
Ook toegankelijk voor niet-leden: de gelegenheid om  
kennis te maken met de Algemene Seniorenvereniging 
Zeist (ASZ).  Informatie; www.seniorenzeist.nl

Zondag  

1 
mei 
 

Meidengroep (niet in de schoolvakantie) 

Speciaal voor meiden die al op de middelbare school zitten, 
is er een Meidengroep. We beslissen samen wat we gaan 
doen. B.v. sporten, film kijken, koken of gewoon lekker 
samen kletsen.
Voor: meiden in de 1e, 2e of 3e klas v. d. middelbare school
Tijd   : 16.00-17.30 uur
Waar: Binnenbos

Elke  
dinsdag 
middag 
 

BBgroep - jongensgroep (niet in de schoolvakantie)
Ben jij een jongen en wil je graag aan een leuke activi-
teit speciaal voor jongens  meedoen? Dat kan nu! Wat 
we gaan doen bepalen we samen, b.v. sporten,  
spelletjes, knutselen, koken.
Voor        : alleen jongens van 9 t/m 12 jaar
Tijd          : 14.00-15.00 uur  
Waar       : Binnenbos

 

Elke  

woensdag   
 
       

ASZ Vrijdagmiddagcafé      Tijd 16.00 - 17.00 uur 
Iedere laatste vrijdag van de maand.  
Bij binnenkomst betaald u € 3 voor de hapjes bij de borrel. 
Koffie, thee en drankjes op eigen kosten.  
Leden van ASZ bedienen aan de bar en  
verzorgen de hapjes.  
 
 
Ook toegankelijk voor niet-leden: de gelegenheid  
om kennis te maken  
met de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ).  
Informatie; www.seniorenzeist.nl

 

Vrijdag  

27 
mei

Tekengroep voor volwassenen 
Hield je als kind van tekenen en maak je daar nu geen 
tijd voor vrij? 
Kom dan gezellig naar dit uurtje om tekenend en  
kleurend te ontspannen.Tekentalent niet nodig!
Waar : Het Binnenbos
Tijd : 19:00 - 20:00 uur           Kosten : € 4,-erenfant@

Dinsdag 

3 
mei 

Knutsel- en spelmiddag kids 4-8 jaar 
Vind jij knutselen en spelletjes doen leuk?  
Ben je tussen de 4 en 8 jaar? Dan ben je elke eerste woens-
dag van de maand welkom. De buurtmoeders bedenken 
steeds toffe activiteiten.  Woensdag 4 mei, 1 juni, 6 juli  
Tijd 15.30 - 16.30 uur 
Waar : Binnenbos, Hoog Kanje 186

Woensdag  

4  
mei

18+ vragen inloop uur 
Elke laatste vrijdag van de maand van 15:00 uur tot 16:00 
uur inloop-uur in het Binnenbos. 
Dit inloop-uur is bedoeld voor jongeren die binnenkort 18 
jaar worden en hierdoor praktische hulp nodig hebben.  
Denk aan het regelen van een zorgverzekering, studiefinan-
ciering of een OV-kaart.Voel je vrij om langs te komen!

Vrijdag  

27 
mei 18

Knutsel en spelmiddag 4-12 jaar 
Op woensdag 18 mei zijn kinderen van 4 t/m 12 jaar van 
harte welkom in het Wijkinloophuis. 

Kom je van 14.00 tot 15.00 uur gezellig knutselen en/of  
spelletjes doen?

Woens-
dag 

18 
mei

Maaltijd in het wijkinloophuis

Locatie: Wijkinloophuis Kerckebosch,  
Pr. Margrietlaan 32 
Tijd: 18.00 uur
Kosten: € 3,50
Aanmelden/menu info via marieke@buurtvrij.nl  
(uiterlijk maandagochtend voor de maaltijd)

Woens-
dag 

11 
mei

Klussen in de Natuur  
 
Rondom onze wijk op de eerste zaterdag van de 
maand! Start 09.00 uur bij de keet van de WOM tot ca. 
12.00 uur. We zitten midden in het broedseizoen, dus 
zullen we vooral langs de paden in het bos en op de hei 
het nodige werk verrichten! Kom je helpen?  
Meld je aan bij ulkerckebosch@gmail.com

Zaterdag 

7 
mei

Maaltijd in het wijkinloophuis

Locatie: Wijkinloophuis Kerckebosch,  
Pr. Margrietlaan 32 
Tijd: 18.00 uur
Kosten: € 3,50
Aanmelden/menu info via marieke@buurtvrij.nl  
(uiterlijk maandagochtend voor de maaltijd)

Woens-
dag 

25 
mei

Maandag 

2 mei 
Sport en spel 4-8 jaar 
 
Voor kinderen van 4-8 jaar bij het Binnenbos. 11-12 uur.

Woensdag  

4  
mei

Knutselen voor kinderen van 9 t/m 12 jaar 
 
Tijd: 14.00-15.00 uur  
Waar? Binnenbos


