
Deze maand  
in de kalender:   
Gastvrouwen/ heren 
gezocht  
 
Samen haken 

Kidsmiddagen  
 
Gezelschapspelletjes  
 
Ondersteuning  
prakische hulpvragen 

Oktober

Elke donderdag  
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

Elke donderdag 
 
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

Donderdag 6 oktober   
 

Ruilbeurs AH plaatjes Expeditie Ocean plaatjes 
 

Alle kinderen en opa’s en oma’s die Expeditie Ocean plaatjes sparen voor zichzelf of voor de  
kleinkinderen zijn welkom op deze ruilbeurs. 

 
 

Waar: Binnenbos 
Tijd: 15.00 - 16.00 uur

Woensdag 26 oktober

Voorstelling  
Bi- Ba- bosbeesten 
De nieuwe voorstelling van het Aldo  
theater met poppen gaat over de 
kleine en toch zo belangrijke beestjes 
in het bos en de natuur. In de hoofdrol: 
mama pissebed en kleintje pissebed en 
uiteraard familie mier, met wel tientallen 
gelijk zijn ze bezig met nuttige dingen in 
het bos.  
Maar dan komt wel een heel gek dier op 
bezoek: een naaktslak namens Nelly en 
een mevrouw met een grote mand. Alle 
bosbeesten nog aan toe: we worden 
toch niet platgetrapt??? 
 
Na de voorstelling gaan we samen sok-
poppen maken. Kom kijken en meedoen 
en lekker bosbaden.   
Voor wie: kinderen vanaf 4 jaar + familie
Waar : Binnenbos 
Tijd : 14.00-15.30uur

 

4+
Dinsdag 25 oktober 
Schimmentheater  
Licht in het Donker 
brengt deZangles van heer 
Ombramaan. 
Het schimmentheater geeft een 
voorstelling voor 60+ :  
De Zangles van heer Ombramaan. 
Terwijl de schimmen in het theater 
optreden, zingt het publiek oude 
volksliedjes onder leiding van de 
zangmeester. 
Kunt u nog zingen, zing dan mee!
Of luistert en kijkt u naar dit oude 
schimmentheater.   
Waar: Binnenbos 

Tijd: 13.30-14.15 uur

 

60+

MET SPOED GEZOCHT!!! 
Wie maakt de volgende wijkkalender?   

Helaas is Anique Wagemakers gestopt om de kalender “in elkaar te 
zetten” en is deze kalender de laatste dat zij vorm heeft gegeven.  
Dus kunnen we alleen nog zeggen: Anique, heel  hartelijk bedankt voor 
jouw prachtige werk in de afgelopen jaren!
 

Wij zijn nu hard op zoek naar iemand die het vorm geven aan de wijk-
maandkalender van haar kan overnemen. Kunt u dat of weet u iemand 
die dat kan en wil?  Woont u in de omgeving van Kerckebosch? Bent 
u handig met de computer,  creatief in het samenvoegen en/of  
maken van flyers? Geef dit dan a.u.b. zo snel mogelijk door via 

s.willemsen@meanderomnium.nl of 06-40249981

Huiswerkhulp
 
Heb jij hulp nodig bij 
jouw huiswerk of zoek 
je een rustige plek om 
huiswerk te maken EN 
zit je in groep 5 t/m 8?  
 
Op dinsdag zitten er 
vrijwilligers klaar om 
jou te helpen.
 
Waar : Binnenbos
Wanneer : elke dins-
dag, maar niet in de 
schoolvakanties
Tijd : 15.00-16.30 uur

Gezelschapspelletjes 
Wie wil ook samen gezelschapspelletjes doen?  
Een wijkbewoner heeft héééél veel gezelschapspelletjes en wil 
die best (elke keer een paar)
meenemen naar het Binnenbos.  
Vindt u het ook leuk om wekelijks of maandelijks met een aantal 
andere mensen te spelen, geef dit dan door aan Sera Willemsen 
en dan bepalen we samen welk moment daar het meest geschikt 
voor is: s.willemsen@meanderomnium.nl of 06-40249981

Gastvrouwen/gastheren gezocht
Het Wijkinloophuis is iedere maandag t/m vrijdag in 
de ochtend geopend voor een praatje en een kopje 
koffie of thee.  
Daarnaast zouden we onze bezoekers graag ook 
in de middag een warme plek willen bieden, zeker 
in de koude maanden die gaan komen en de oplo-
pende kosten voor gas en energie.  
 
We zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die gast-
heer of gastvrouw willen zijn. Bent u beschikbaar 
in de middag en wilt u zich een paar uurtjes per 
week van uw tijd inzetten in het Wijkinloophuis, dan 
komen wij graag met u in contact.  
U kunt contact opnemen via marieke@wijkinloop-
huiskerckebosch.nl of 030-6971106  
(op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur). 

Wijkinloophuis ruimt op!

Op zaterdag 22 oktober organiseert het  
Wijkinloophuis weer een 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!

Ondersteuning Wijkinloophuis 
Kerckebosch
Heeft u een hulpvraag, loop dan gerust bij 
Wijkinloophuis Kerckebosch binnen  
(Prinses Margrietlaan 32) of bel op maan-
dag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 
naar 030-6971106.
Buurtpastor Walter Willigenburg is 
beschikbaar voor advies en een goed 
gesprek. Voor praktische hulpvragen 
kunnen wij u helpen via Burenhulpproject 
Wijk voor de Wijk en het Wegwijscafé 
Zeist-Oost. 
Daarnaast bieden wij computeronder-
steuning en hulp bij het invullen van las-
tige formulieren. De formulierenbrigade 
is op dinsdag 4 oktober tussen 10.00 en 
11.00 uur aanwezig. Kom gerust binnenlo-
pen. Een afspraak maken is niet nodig.



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

Zondag  

2 okt

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  

28 okt

55+ activiteiten kalender

Wekelijkse activiteiten

Gouden koffie  
Deze Gouden Koffie ochtenden worden door Vrienden van het Binnenbos speciaal ge-
organiseerd voor de groeiende groep thuiswonende ouderen in de wijken Hoge Dennen 
en Kerckebosch.  
Heeft u geen eigen vervoer om hiernaar toe te komen? Dan kunt u gebruikmaken van de 
Gouden Koets.   
Bel voor meer informatie naar 06-14 32 08 72 of   
raadpleeg de site: vriendenvanhetbinnenbos.nl     
Tijd 10:00 tot 12:00 in het ontmoetingscentrum Binnenbos

Kinderkalender 4-12 jaar
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  
5 okt,  

2 nov, 7 dec

Kidsmiddag
Op woensdag 12 oktober zijn kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte welkom in het Wijkin-
loophuis.  Kom je van 14.30 tot 15.30 uur gezellig knutselen en/of spelletjes doen?

Woensdag  
12 
oktober

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  

1  
oktober

Elke  
dinsdag 

Overige activiteiten

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

Elke dinsdag 
middag   
Tijd:  

16.00-17.30 uur

Jongensgroep 8 en 9 jaar 
De jongensgroep in het Binnenbos zal verdeeld worden in 2 groepen. Onder voorbe-
houd 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 10-12 jaar 
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! 

Elke  
dinsdag  
 
Tijd:   
16.30- 17.30 uur

Elke  
woensdag  
 
Tijd:  
14.00- 15.00 uur

 18+ vragen inloopuur 

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 zorg-
verzekeringen. Voel je vrij om langs te komen!

Vrijdag  
 
28  
oktober

Wijkmaaltijd 
Daisy kookt voor de liefhebbers een Indische rijsttafel. 
Kosten per persoon: 15 euro
De inloop is vanaf 16.30 tot 21.00u   
Opgeven via binnenbos@meanderomnium.nl of aan de bar in het Binnenbos

Zondag    
 

23 
oktober

Kun je door een beperking of ziekte de deur niet meer uit 
om deel te nemen aan activiteiten in Zeist met anderen? 
 
Er zijn veel organisaties in Zeist die je best  
willen koppelen aan iemand die bij je komt voor  
een babbel of  een kopje koffie.
Hoe leuk zou het zijn, wanneer die bezoeker  
ook je hobby deelt en regelmatig samen met je  
een middag aan de slag gaat bij je thuis?  

 

 

 
En dat kan natuurlijk ook best een nieuwe hobby zijn.  
Dat HOBBYMAATJE kan iemand zijn, voor wie de hobby ook nieuw is of   
iemand die er al ervaring mee heeft.  
Het is maar wat je aangeeft bij de aanmelding. 
Aanmelding voor vrijwilligers En natuurlijk zijn er voor dat alles vrijwilligers 
nodig. Ben je geïnspireerd door dit idee? Meld je aan als ‘HOBBYMAATJE’ !!!
Stuur (o.v.v. hobbymaatje aangeboden) je gegevens
Aanmelding voor hobyymaatje of  als hobbymaatje:  
 
Stuur een email (of laat iemand je helpen om een email te sturen) naar één of  
meer van de volgende organisaties (o.v.v. hobbymaatje gezocht of aangebo-
den), of bel:
•  info@gildezeist.nl    06 – 31995748 (ma-do 9.30-12.00)
•  info@meanderomnium.nl   030 - 694 04 00, 030 - 6925319
Beschrijf wat je leuk zou vinden om regelmatig samen met iemand anders te doen.

Samen haken 6+ en volwassenen  
Samen haken, ja gezellig! Vind jij het leuk om samen te haken of te leren haken? 
Beatriz zit elke woensdag met haar haakwerk klaar! 
Waar : Binnenbos 
Voor wie : kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen.

Elke  
woensdag   
Tijd:  
14.30- 15.30 uur

Themabijeenkomst
Op zondag 30 oktober wordt er om 11.00 uur weer een themabijeenkomst  
georganiseerd in de Kerckeboschschool. Thema is: Genade.  
 
Voor iedereen die van muziek en een goed verhaal houdt. Inclusief lunch!  
De toegang is gratis. 
 
Deze viering wordt georganiseerd in samenwerking met de Oosterkerk en  
de Evangelie Gemeente Zeist. Aanmelden is niet nodig.

Zondag   

 

30 
oktober

Elke 1e dinsdagavond van de maand                    
Tekengroep voor volwassenen
Hield je als kind van tekenen en maak je daar nu geen tijd voor vrij? Kom dan naar 
deze tekengroep. “juf” Petra geeft een tekenidee dat je naar eigen inzicht uit kan 
werken. Tekentalent is niet nodig. Het gaat om ontspanning en gezelligheid!  
Waar : Het Binnenbos 
Kosten : vrijwillige bijdrage  
Aanmelden en informatie: dekleurenfant@gmail.com

Dinsdag    
4 
oktober 
 

Tijd : 19:00 - 
20:00 uur 


