September
Themabijeenkomst

Dinsdag 6 september
Tijd: 19:00 - 20:00 uur

Op zondag 25 september wordt er om 11.00 uur
weer een themabijeenkomst georganiseerd in
de Kerckeboschschool. Voor iedereen die van
muziek en een goed verhaal houdt.

Tekenen volwassenen

Inclusief lunch! De toegang is gratis. Deze viering wordt georganiseerd in samenwerking met
de Oosterkerk en de Evangelie Gemeente Zeist.

Elke donderdag
Doorstappers Kerckebosch

Elke donderdag

Loop elke donderdag mee
met de doorstappers.

Loop elke donderdag mee met de
wandelclub van Kerckebosch.
Verzamelen: 15.00uur
bij het Binnenbos

Lengte wandeling: 60 minuten

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

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
Karin Haffmans: 030 69 333 57

Houd jij wel van tekenen, maar kom
je er vaak niet aan toe, of vind je
het gewoon leuk om met een paar
mensen samen te
tekenen?
Elke eerste dinsdag van de maand
ben je dan welkom in het Binnenbos, om eventueel met tips van “juf
Petra” samen te tekenen.
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Huiswerkhulp start weer!
(niet in de schoolvakanties)
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.

Waar : Binnenbos

Deze maand in de kalender:
Wijkinloophuis ruimt op!
Wandelingen
Wijkinloophuis ruimt op!

Vijf manieren van pensioen

Op zaterdag 24 september organiseren we onze
eerste opruimactie. Help je ons mee om het zwerfafval in de buurt rond het Zwaluwnest op te ruimen? Kinderen zijn ook welkom om mee te doen.
Afvalgrijpers en handschoenen zijn beschikbaar.
We verzamelen om 10.00 uur bij het Wijkinloophuis. Na afloop is er koffie, thee en limonade!

Klusssen in de natuur
55 + kalender

Kom
ook? je

Ontspannen met Sor en Bea

Wekelijkse activiteiten
Elke dinsdag
middag
Tijd:
16.00-17.30 uur

Elke
dinsdag
Tijd:
16.30- 17.30 uur

Elke
woensdag
Tijd:
14.00- 15.00 uur

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
Waar: Binnenbos

Jongensgroep 8 en 9 jaar
De jongensgroep in het Binnenbos zal verdeeld worden in 2
groepen. Onder voorbehoud is de data voor deze groep elke
dinsdag van 16.30 tot 17.30. De dag en tijd kan nog gewijzigd
worden in overleg.
Er worden soort gelijken activiteiten georganiseerd net als de
oudere groep met jongerenwerker Mohammed. Ik zie jullie snel!

Binnenbosgroep
De jongensgroep van het Binnenbos kan weer gezellig bij elkaar
komen. Dit is als voorheen elke woensdag van 14.00 tot 15.00.
Er worden verschillende activiteiten gedaan met de jongerenwerker Mohammed.
Denk aan spelletjes in het Binnenbos, zaalvoetballen, buiten
voetballen (als het weer mee zit), fitness (op lichaamsgewicht)
en nog veel meer! Tot snel!

Kinderkalender 4-12 jaar
Woensdag

7

september

Knutsel- en spel

Kom jij weer gezellig en spelletjes doen?
De buurtmoeders hebben weer leuke activiteiten bedacht!
Voor wie
: kinderen van 4 t/m 8 jaar
Tijd		
: 14.30-15.30 uur
Waar		
: Binnenbos

Woensdag

Kidsmiddag

21

Op woensdag 21 september zijn kinderen van 4 t/m 12 jaar van
harte welkom in het Wijkinloophuis.

september

Zaterdag

Klussen in de Natuur

3

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

Vrijdag

30
september

Vijf manieren van Pensioen.
Het docu-drama is gemaakt op basis van interviews die
ouderen gehouden hebben met andere ouderen. Deze
interviews zijn door professionele scriptschrijvers omgevormd tot een scenario, waarbij de interviewers zelf een
personage spelen in de film.
Na afloop van de film zal er een nagesprek plaats vinden
met de acteurs over het maakproces van de film en wat het
project voorafgaand hieraan, Hangplek voor Ouderen, voor
hen heeft betekend.
Dit bijzondere project is ontstaan door een samenwerking
van ArtOloco en het Kunstenhuis Zeist met als doel
het op ludieke wijze uitnodigen van ouderen om ook na hun
pensioen een betekenisvol en blijvend netwerk te creëren.

Data van vertoning:
29 september: 14.30-16.00 uur het Binnenbos
3 oktober
:14.30-16.00 uur Pelita, Den Dolder
4 oktober
:14.30-16.00 uur De Koppeling.
Wij hopen van harte dat u komt en vernemen dat graag via

s.willemsen@meanderomnium.nl.

Maar u mag eventueel ook op het laatste moment nog komen. Hopelijk tot een van de bovengenoemde data!

55+ activiteiten kalender
Elke
dinsdag

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

Overige activiteiten

september

Graag nodigen wij u van harte uit voor de
vertoning van het docu-drama

18+ vragen inloop uur
Elke laatste vrijdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur
is er een inloop uur in het Binnenbos. Dit inloop-uur is bedoeld
voor jongeren die binnenkort 18 worden (of ouder) met praktische vragen over bijvoorbeeld werk, school of vragen over
zorgverzekeringen. Voel je vrij om langs te komen!

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

Zondag

4

sept

Vrijdag

23 sept

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

