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Tekengroep voor volwassenen
Elke 1e dinsdagavond van de maand en nu ook een keer op
woensdagmiddag!
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 
Tijd          :   19:00 - 20:00 uur, 1 november
Tijd          :   14.00 - 15:00 uur, 2 november
Kosten    :   vrijwillige bijdrage

Aanmelden en informatie: dekleurenfant@gmail.com

 

Het WK ook in het Binnenbos!
Het WK voetbal in Qatar start 20 november en wij zetten in het Binnenbos waar
mogelijk alle wedstrijden aan op de tv. 
Het Nederlands elftal speelt op 21 november om 17:00 tegen Senegal , 25
november om 17:00 tegen Ecuador en op 29 november om 16:00 tegen Qatar.

Mocht het Nederlands elftal doorgaan naar de finales zullen we die ook weer
proberen uit te zenden!

 

De dag van de Mantelzorg  
Donderdag 10 november worden mantelzorgers
die altijd klaar staan en zorgen voor hun naaste
van harte uitgenodigd voor een Brabantse
koffietafel met verrassing of voor een
“aangeklede Borrel” als je overdag andere
afspraken hebt. 
 De locatie is de Koppeling, De Clomp 1904 in
Zeist.

Aanmelden is noodzakelijk vóór 8 november.
Meld je aan via www.mantelzorgzeist.nl / Dag van
de Mantelzorg 
10.30 uur – 12.30 uur Brabantse Koffietafel 
Of als je verhinderd bent 
17.00 – 18.30 uur een aangeklede borrel 

Mantelzorg is vaak niet zichtbaar voor anderen.
Daarom zet het Steunpunt Mantelzorg Zeist
mantelzorgers op deze bijzondere dag graag in de
schijnwerpers.

 

Sportevent
De Jeugdwijkraad organiseert een Sportevent
voor kinderen van 7 t/m 13 jaar: een uur 
 Freerunning en een uur “Allesbal”. We sporten in
2 leeftijdsgroepen.
 Wanneer : zaterdag 12 november
 Waar       : gymzaal Binnenbos
 Tijd          : 15.00-17.00 uur

 

Wie volgt Anique op? 
Wij zijn nu hard op zoek naar iemand die het vorm geven aan de
wijkmaandkalender van haar kan overnemen. Kunt u dat of weet u iemand
die dat kan en wil? Geef dit dan a.u.b. zo snel mogelijk door via
s.willemsen@meanderomnium.nl of 06-40249981.
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Agenda november
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
 Wanneer       : elke woensdag van 14.30-15.30 uur
 Voor wie        : kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen.

Knutsel- en spel
Elke 1e woensdag van de maand bedenken de
buurtmoeders weer een leuk knutselwerkje EN komt
er een buurtbewoner langs met enkele van de vele
gezelschapspelletjes, die hij heeft! 
Waar                    : Binnenbos
Wanneer             : 2 november, 7 december
Tijd                       : 14.30-15.30 uur
Voor                     : kinderen van 4 t/m 8 jaar

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 dinsdag, niet in de schoolvakanties
 Tijd                      : 15.00-16.30 uur

Binnenbosgroep, 10-12 jaar
De jongensgroep van het Binnenbos komt elke
week samen en er worden verschillende
activiteiten gedaan, zoals sporten, spelletjes en
fitness.
 Waar                    : Binnenbos
 Wanneer             : woensdag 
 Tijd                       : 14.00-15.00 uur

Jongensgroep, 7-9 jaar
Deze groep speciaal voor jongens van 7,8
en 9 jaar doet verschillende leuke
activiteiten, zoals sporten en spelletjes
 
Waar                    : Binnenbos
 Wanneer             : dinsdag
 Tijd                       : 14.00-15.00 uur.

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. Email naar:
s.willemsen@meanderomnium.nl of bel
06-40249981

Programma 
 

09:00 uur Ontvangst met koffie/thee 
09:30 uur Presentatie natuurbeleid Kerckebosch 
10:15 uur Aan de slag 
12:30 uur Afsluiting 

Mee doen? Dat kan na aanmelding via
ulkerckebosch@gmail.com. Geef daarbij aan of je
alleen voor de presentatie komt of ook wilt
meewerken. 

 

Doe mee! Zaterdag 5 november:
Buurnatuurdag
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In het wijkinloophuis:

Sinterklaasactie 
Het Wijkinloophuis organiseert voor gezinnen uit Zeist-Oost, voor wie het niet
vanzelfsprekend is om sinterklaas te vieren wegens geldgebrek of andere
persoonlijke omstandigheden, weer een sinterklaasactie. Per gezin wordt een
eigen ‘zak van Sinterklaas’ samengesteld met (nieuwe) cadeaus passend bij
de leeftijd van de kinderen. Je kunt meedoen met je hele gezin, als je in Oost
woont en tenminste een van jouw kinderen jonger is dan 12 jaar (0-4 jaar of
basisschoolleeftijd). Opgeven is mogelijk tot 10 november aanstaande door
een mailtje te sturen naar marieke@buurtvrij.nl of te bellen naar
telefoonnummer 030-6971106. Vermeld daarbij het aantal kinderen, de
leeftijd en jongen/meisje. 
Wil je financieel bijdragen? Je kunt jouw gift geven via
www.doneeractie.nl/wijkinloophuis-kerckebosch-sinterklaasactie-
2022/-67051. Eventuele meeropbrengst van deze actie komt ten goede aan
initiatieven rondom armoedebestrijding in de wijk.

Kidsmiddag
De volgende kidsmiddag is op woensdag 16 november. Kinderen van 4 t/m
12 jaar zijn van harte welkom in het Wijkinloophuis. Kom je van 14.30 tot
15.30 uur gezellig knutselen en/of spelletjes doen? 
Alvast voor in de agenda: in december wordt de kidsmiddag op 14 december
georganiseerd.   

Wijkinloophuis ruimt op!
Op zaterdag 26 november is de volgende maandelijkse 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!

Themabijeenkomst
Op zondag 27 november is er om 11.00 uur weer een themabijeenkomst in
de Kerckeboschschool (Oranje Nassaulaan 5). 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.

Groeigroep
Deze maand komt de Groeigroep op zondag 13 november bij elkaar. Je bent
hierbij van harte welkom, ook als je nog nooit geweest bent! Vanaf 10.00 uur
kun je inlopen en we starten om 10.15 uur in het Wijkinloophuis. 
Er wordt een alledaags, praktisch thema besproken en er is alle ruimte en tijd
om onder het genot van een kop koffie of thee bij te kletsen of kennis te
maken. Kom je kijken/meedoen?

Formulierenbrigade
Op dinsdag 1 november is de formulierenbrigade tussen 10.00 en 11.00 uur
in het Wijkinloophuis aanwezig om je te ondersteunen bij het invullen van
lastige formulieren. Kom gerust langs!

Maaltijd
Op woensdag 7 november kun je mee eten in het Wijkinloophuis. Op
het menu staat hartige taart en een toetje. Er is plek voor maximaal 8
personen dus geef je snel op! De kosten zijn €4,50 per persoon.
De maaltijd begint om 18.00 uur. Opgeven kan via de inschrijflijst in
het Wijkinloophuis, of door te bellen naar het Wijkinloophuis op
maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Tel: 030-6971106.

Hulpvragen
Kun je een luisterend oor gebruiken, of heb je hulp of advies nodig? Je
kunt bij buurtpastor Walter Willigenburg terecht met diverse
hulpvragen. Mail of bel voor het maken van een afspraak naar:
walter@buurtvrij.nl/06-52432753, of loop binnen in het Wijkinloophuis.

Wijk voor de wijk
Bij burenhulpproject Wijk voor de Wijk kun je ook terecht met jouw
hulpvraag.. Bijvoorbeeld als je tijdelijk niet in staat bent zelf
boodschappen te doen, een praktisch klusje in en om het huis hebt of
graag met iemand een kopje koffie drinkt of een wandeling maakt. De
coördinatoren van Wijk voor de Wijk zijn op maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 17.00 uur te bereiken via e-mail:
wijkvoordewijk@wijkinloophuiskb.nl of via telefoonnummer 06-
24175266.

Walter van Willigenburg en Marieke Boersema 
van het Wijkinloophuis Kerckebosch
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Ommetje Kerckebosch
Loop elke donderdag mee met het Ommetje door de wijk.
We verzamelen om 15.00 uur bij het Binnenbos en lopen dan
30 à 40 minuten.
Voor meer informatie: neem contact op met Karin Haffmans,
030-6933357

Doorstappers
Voor wie langer en wat sneller wil ‘doorstappen’ is er elke
donderdag  een wandeling. Wij lopen ongeveer 60 minuten
en vertrekken om 13.30 uur vanaf het Binnenbos.
Voor meer informatie kunt u mailen naar Joke Knoth: 
 jokeknoth@gmail.com

Elke dinsdag: Gouden Koffie
Deze Gouden Koffie ochtenden worden door Vrienden van
het Binnenbos speciaal georganiseerd 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

Hobbymaatje
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 aangeboden), 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.

Borrel ASZ 
Iedere eerste zondag van de maand en iedere laatste vrijdag van de maand is
er resp. zondagmiddagcafé en vrijdagmiddagcafé. Koffie, thee, drankjes op
eigen kosten verkrijgbaar aan de bar. Ook toegankelijk voor niet-leden. 

Locatie: Binnenbos
Tijdstip: zondag van 15.00-17.00
               vrijdag van 16.00-17.00 uur

Eerstvolgende data: zondag 6 november en vrijdag 25 november. 

Foto: Joke Knoth

Foto: Joke Knoth
Ook nieuws voor in de wijkkalender? Mail naar

wijkkalenderoost@meanderomnium.nl

http://vriendenvanhetbinnenbos.nl/
mailto:info@gildezeist.nl
mailto:info@meanderomnium.nl
tel:030-6940400

