Vacature
Coördinator
Wijk voor de Wijk

Ommetje
Kerckebosch
Lengte wandeling: 30 á 40 minuten

Loop elke donderdag mee
met de wandelclub
van Kerckebosch.
Verzamelen: 15.00uur
bij het Binnenbos
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
Karin Haffmans: 030 69 333 57

Doorstappers
Kerckebosch

Lengte wandeling: 60 minuten

Loop elke donderdag mee
met de doorstappers.
Verzamelen: 13.30 uur bij het
Binnenbos.
Voor meer informatie kunt u
een mail sturen
naar: jokeknoth@gmail.com

Na de zomer ontstaat er een
vacature voor de coördinatorfunctie van burenhulpproject
Wijk voor de Wijk. Iets voor jou?
Met jouw bemiddeling help
je de mensen in de wijk ZeistOost met hun hulpvragen.
Een leuke vrijwilligersfunctie
met voldoening van je werk!
Als coördinator ben je samen
met de andere coördinator het
aanspreekpunt van Wijk voor
de Wijk; het punt waar de hulpvragen binnenkomen. Binnen
het bestand van vrijwilligers ga
je op zoek naar passende hulp
voor de hulpvraag en koppel je
de vrijwilliger aan de persoon
die de hulpvraag heeft gesteld.
Ben je communicatief vaardig,
kun je denken in oplossingen
en woon je in (de gemeente)
Zeist, dan
komen we graag met jou in
contact. Stuur een bericht naar
Marieke Boersema (marieke@
buurtvrij.nl) of bel naar het
Wijkinloophuis (030-6971106).

Juni
18+ vragen inloop uur
Ben je bijna 18 jaar en wil je graag
hulp krijgen bij bijvoorbeeld het regelen van een zorgverzekering?
Kom dan gerust langs!
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Tijdens deze spreekuren kan je hulp
krijgen bij vragen voor school/werk
en financiële zaken.
De jongerenwerker, Mohammed zal

elke laatste vrijdag van de
maand tussen 15.00 en 16.00
in het Binnenbos zijn. Tot snel!

‘Haakclubje Binnenbos’ ook in de zomer

Vanaf juni is er weer de mogelijkheid om elke week te
komen haken in het ontmoetingscentrum van het
Binnenbos. Wil je leren haken, of heb je al ervaring? Het
maakt niet uit.
Neem een bol wol + haaknaald en/ of project mee.
Afgelopen herfst en winter was er grote animo voor
jong en oud. In de zomer wordt dit voortgezet..
Voor wie? Alle leeftijden vanaf 5 jaar. Vrije inloop
Wanneer: Elke dinsdag van 15.30 - 18.00u
Elke woensdag van 14.30 - flexibele eindtijd

Hallo! Graag zouden wij ons
willen voorstellen:
Wij zijn Sara en Mohammed,
de jeugd/jongerenwerkers van Zeist-Oost
Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor
leuke ideeën in de vrijetijdsbesteding, zoals koken
of spelletjes doen.
Wij ondersteunen kinderen en jongeren bij het
organiseren en uitvoeren van activiteiten.
Heb je een vraag of heb je onze hulp
ergens bij nodig?
Schroom niet om contact met ons op te nemen.
Telefoonnummer Mohammed: 06-40 20 34 68
Telefoonnummer Sara: 06- 43 43 42 12

Deze maand
in de
kalender:

Dinsdag 7 juni

Kerckebosch
komt in
beweging
Vrijwilligersvacature
Tijd: 19:00 - 20:00 uur

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
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden en informatie: dekleurenfant@gmail.com

55+ kalender
Kinderactiviteiten

Kom
ook? je

Wekelijkse activiteiten
Elke
dinsdag
middag

Elke
dinsdag
middag
Tijd:
15.00 16.30 uur

Meidengroep

Wijkvereniging Kerckebosch organiseert op zondag 26 juni

(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

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

Kinderkalender 4-12 jaar
Elke
woensdag
Woensdag

1 juni

BBgroep - jongensgroep

(niet in de schoolvakantie)
Ben jij een jongen en wil je graag aan een leuke activiteit 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

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 woensdag 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

Knutsel en spelmiddag 4-12 jaar

15 juni

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

Kinderen zijn van harte welkom in het wijkinloophuis.

Zaterdag

Klussen in de Natuur

4 juni

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
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Maaltijden in het wijkinloophuis
Locatie: Pr. Margrietlaan 32
Tijd: 18.00 uur
Aanmelden/menu info via marieke@buurtvrij.nl
(uiterlijk maandagochtend voor de maaltijd)

“Kerckebosch komt in beweging!”
Waar: in en rond het Binnenbos

i.s.m. Vrienden van het Binnenbos en MeanderOmnium, voor de bewoners van Kerckebosch en Hoge Dennen

13.45 uur Start RunningZeist loop, Frank en Ab Reitz
Start en finish voor / bij het Binnenbos
13.45 uur verzamelen

13.00 – 14.30 uur Zaalvoetbal
In gymzaal 1 en 2 (dus gehele hal)
Voor 14 jaar en ouder
Aanmelding vooraf via jongerenwerker Mohammed Mousaoui:
m.mousaoui@meanderomnium.nl / 06-40.20.34.68

Tantum Freerunning, Rutger Schipper In gymzaal 1 of 2 beneden bij het Binnenbos
Voor jeugd van 7 t/m 14 jaar
Max 20 kinderen per training
Aanmelding via: s.blessing@meanderomnium.nl / 06-43.72.53.94
Aanmelding kan vanaf maandag 13 juni, niet eerder
Kijk i.v.m. eventueel nog veranderde tijden op Facebook, flyers en posters.

14.00-16.00 uur Calisthenics, Papito Achter het Binnenbos op het Calisthenicspark

Vanaf 16 jaar (vanaf 12 – 16 jaar alleen met schriftelijke toestemming van de ouders m.b.t. eigen risico)
Vrije inloop, dus geen voorinschrijving

14.00 – 17.00 uur Stoelyoga, AnnegjesZenenYoga, Anneke Strietman
3 blokken: 14.00 – 14.45 + 15.00 – 15.45 + 16.00 – 16.45 uur
Elk blok 10 deelnemers voor volwassenen (zeer geschikt voor senioren)
Aanmelding vooraf: M: annegjeszenenyoga@outlook.com T : +31 6 27 42 15 55

Kosten: € 3,50

Ook
55+
activite
it

Alle onderdelen zijn gratis en worden aangeboden door de wijkvereniging!

55+ activiteiten kalender
Elke
dinsdag

Gouden koffie

Deze Gouden Koffie ochtenden worden speciaal georganiseerd voor
de groeiende groep thuiswonende ouderen in de wijken Hoge Dennen
en Kerckebosch
Tijd 10.00 tot 12.00 uur in het Ontmoetingscentrum Binnenbos

Overige activiteiten

Woensdag

Activiteiten Wijkvereniging Kerckebosch

Zondag

5 juni

Vrijdag

24

juni

ASZ Zondagmiddagcafé

Tijd: 15.00 - 17.00 uur

Iedere eerste zondag van de maand. Leden van ASZ bedienen 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

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

