
Zaterdag 2 juli  Rondleiding Kerckebosch  
 
Het Gilde Zeist geeft  een rondleiding door Kerckebosch,  
het bos van de kerk. Een nieuwe duurzame wijk is  
geboren in Zeist en is nog steeds in ontwikkeling.  

 

Een wijk verdeeld in scheggen en wiggen,  
bepaald door de natuur, wonen in hoogbouw 
 en laagbouw.  Start 14.00 bij het Binnenbos.  
Alleen contant betalen.  
Volwassenen €2,50       Kinderen.       €1,00

Kunt u niet wachten tot september voor de laatste ontwikkelingen? 
De ‘Wijkkalender Kerckebosch – Hoge Dennen’ is ook te volgen op facebook, instagram en twitter.  

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

2 augustus            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

 

 Koffie & gezelligheid 
Ook in de zomerperiode kunt u in Kerckebosch 
 koffie en /of thee drinken. Zowel het Ontmoetings-
centrum Binnenbos als het Wijkinloophuis Kerc-
kebosch is deze zomer open.  
In het wijkinloophuis gaat de inloop op maandag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur gewoon door.  
Je bent van harte welkom in Wijkinloophuis  
Kerckebosch voor een praatje en een kop koffie of  
thee. Ook ons Internetcafé is open en het is mogelijk 
om brood uit onze vriezer te halen, zoveel als nodig 
is voor die week.  
 

Ontmoetingscentrum Binnenbos is open van 9.00 - 
17.00 uur   Kom je een keer langs?

Tip van de dag! Blijft u deze zomer thuis? Vanaf  8 juli, de hele zomervakantie krijgt u dage-
lijks via facebookpagina wijkkalenderoost om 10.00 uur een tip uit de buurt. Dat kan een tip zijn voor 
kinderen uit de wijk, maar ook voor u. Voor jong en oud. Dit kan een activiteit zijn maar ook een ken-
nismaking met iemand of  bedrijf  de natuur uit de buurt. www.facebook.nl/wijkkalenderoost

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 

Hulpvraag?

Wijk voor de Wijk is een burenhulpproject in de wij-
ken Kerckebosch en Hoge Dennen.  
Hulp wordt geboden door vrijwilligers die in de wijk 
wonen. Bel gerust om te horen of onze vrijwilligers 
iets voor je kunnen betekenen. Wijk voor de Wijk is 
op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur te bereiken 
via e-mail: wijkvoordewijk@wijkinloophuiskb.nl of telefoon-
nummer 06-24175266. ASZ Zondagmiddagcafé 3 juli + 7 augustus   

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 29 juli + 26 augustus       

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

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

Avond-
wandeling  

7 september  
Tijd: 19.00 uur  

is de avondwandeling en gaan 
we, als het donker wordt, de 
speciale verlichting zien op 

de Kerckeboschlaan

ZOMERKALENDER 2022 JULI - AUGUSTUS



 

Juli 

Vakantiespektakel  
Lobbus

Lobbus is een kindervakantie-
spektakel op het Bisonveld in 

Zeist voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar en vindt deze zomer plaats 

van 1 tot en met 19 augustus.  

 

Augustus

Dinsdag 2 augustus 

Workshop tekenen,   
   Voor: kinderen van 6-12 jaar

Waar: in het Binnenbos
Tijd: 14.00-15.30 uur 

Leuke tekenopdrachten maken,  
die dan ieder op zijn of haar eigen manier  uitvoert.

  Aanmelden via: s.willemsen@meanderomnium.nl of 06-40249981 

Spelletjesochtend  
 

        Samen leuke spelletjes doen
     Voor: kinderen van  

4 t/m 7 jaar
Waar: naast of  in het Binnenbos

Tijd: 10.00-11.00 uur
Aanmelden: niet nodig

1-19 augustus 

Wanneer het door financiële redenen niet lukt om jouw kinderen aan 
Lobbus mee te laten doen, kun je in het Wijkinloophuis één weekkaart 

per kind aanvragen van € 26 (met dank aan de gift van de diaconie).  
Uiteraard kun je ook gebruik maken van een dagkaart. Aanvragen 

kan op maandagochtend en donderdagochtend in het Wijkinloophuis 
tussen 10.00 en 12.00 uur bij Marieke Boersema (coördinator) 

 t/m 11 juli. Je kunt ook mailen via marieke@buurtvrij.nl.
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Zomerfeest  
Allerlei leuke activiteiten,  
zoals Hindernisbaan,  
knotshockey, appelhappen  
en  schminken.  
Voor  : kinderen van 4 t/m 12 jaar
Waar: bij de Brede school, t.o. Binnenbos
Tijd: 13.00-15.00 uur                      
Aanmelden niet nodig

Kom je gezellig oud Hollandse spelletjes 
doen (bij goed weer buiten) en een ijsje eten?  
 

Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom voor een  
kidsmiddag in Wijkinloophuis Kerckebosch!  
Prinses Margrietlaan 32 (Zwaluwnest) Tijd: 14.00 - 15.30 uur 
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Kinderyoga 
Samen leuke oefeningen doen en  
daarna even lekker uitrusten.
 
Voor : kinderen van 4 t/m 10 jaar
Waar : Binnenbos
Tijd : 16.00-17.00 uur
 
Aanmelden via s.willemsen@meanderomnium.nl of 06-40249981

Do
nderdag 28 juli
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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 gro-
te animo voor jong en oud. In de zomer wordt dit voortgezet.. 
Voor wie? Alle leeftijden vanaf 5 jaar.  Vrije inloop 
Wanneer:  Elke woensdag van 14.30 -16.30 uur (flexibel)

Woensdag 10 augu
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Voetbaltoernooitje  
3 tegen 3 toernooi voor  
6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar
Voor : kinderen van 6 t/m 12 jaar
Waar : basketbalveld naast CCZ
Tijd : 13.30-15.00 uur
Aanmelden via s.willemsen@me-
anderomnium.nl of 06-40249981 

Dinsdag 5juli 

Speel-mee-kar 
Op 5 juli zal er een speel-mee-kar in-
gezet worden voor de jeugd van Zeist-
Oost. Vanaf 13.00 zal de kar een stop 
maken in de buurt van Zwaluwnest. De 
activiteit duurt tot ongeveer 17.00.  
Ben jij er ook? 

ZOMERKALENDER 2022  

Twee jongensgroepen vanaf 24 augustus
Vanaf 24 augustus zijn er twee jongensgroepen.  
Groep 1 is vanaf 9 tot 10 jaar. Groep 2 is vanaf 11 tot 13 jaar.  
Er zullen activiteiten met de eerste groep plaatsvinden op de woensda-
gen vanaf 13.00 tot 14.00. Met de tweede groep is dit elke woensdag 
van 14.00 tot 15.00. Tot snel!


