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Mail naar: wendy.van.oostrom@abrona.nl
Of stop onderstaand strookje in de brievenbus op Hoog Kanje 234a.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Opgave NL Doet t.a.v. Wendy van Oostrom

Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Ik lunch wel/niet mee(evt. dieet doorgeven)

Abrona Binnenbos zoekt jou!

Op zaterdag 11 maart a.s. organiseren we in het kader 
van NL Doet een grote schoonmaak! 

Kom jij ons helpen????
 

We starten om 10.00 uur (tot 14.00 uur)
Samen steken we onze handen uit de mouwen om fris 

het voorjaar in te gaan.
 

Voor schoonmaakmiddelen, koffie/thee en lunch wordt gezorgd. 
 Het is fijn als u zelf een emmer, vaatdoek en/of dweil mee kunt nemen. 

 
Vele handen maken licht werk. Meldt u zich aan? 

 

Op 8 maart is het weer 
Internationale Vrouwendag

Dat is reden voor een feestje!
 

Daarom zijn alle vrouwen uit de wijk welkom op
zondag 12 maart van 15.00-17.30 uur in het
Binnenbos!

Het thema is:
Samen voor positiviteit

Samen praten, drinken, lekkere hapjes eten,
muziek en ook even met elkaar praten over hoe
wij positief in het leven kunnen staan.
Het zou leuk zijn als u zelf wat lekkere hapjes wilt
meenemen om samen van te genieten.
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Agenda maart

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             : 1 maart, 5 april
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  voorjaarsvakantie
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

Meidengroep

De Meidengroep voor meiden 13-15 jaar gaat weer starten.
Wanneer en hoe is nog niet bekend, maar als het je leuk
lijkt om ook weer mee te doen, bel of app dan naar Sera
Willemsen. Tel: 06 - 402 499 81

Kom vrijdag 3 maart
zaadbommetjes maken bij 
De Boswerf! 
Je vrolijkt je straat of buurt op én helpt bijen en 
andere insecten. 
Daar wordt toch iedereen blij van?
€ 3,50 | Leeftijd 2+ | Van 10.00 tot 16.00 uur 
Vrije Inloop, op=op
De Boswerf | Prins Bernhardlaan 3 
www.boswerf.nl
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Kidsmiddag
Op woensdag 15 maart is er weer een
kidsmiddag. 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? 

Spelletjesavond volwassenen
Op woensdag 15 maart organiseert het Wijkinloophuis een
spelletjesavond voor volwassenen. 
Alle wijkbewoners zijn van 19.30 uur tot 21.30 van harte welkom om
mee te doen! Kom gerust kijken als u niet zeker weet of het iets voor
u is.

Maaltijden
Op woensdag 8 maart en woensdag 22 maart 
kunt u mee eten in het Wijkinloophuis. 
De kosten zijn €4,50 per persoon.

De maaltijden beginnen om 18.00 uur. Opgeven of het opvragen van
het menu 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.

In het Wijkinloophuis

Ondersteuning Wijkinloophuis Kerckebosch
Heeft u een hulpvraag, loop dan gerust bij Wijkinloophuis Kerckebosch
binnen (Prinses Margrietlaan 32) of bel op maandag 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 computerondersteuning en hulp bij het invullen
van lastige formulieren. 

Ontspanning en kalmte: 
lichaam en geest even in de parkeerstand

 
Een verkenning via meditatieve oefening (Samatha meditatie)

 
Niet ‘zweverig’, niet religieus, zittend op een stoel en dus ook voor mensen met

lichamelijke klachten geschikt

Herinneringen aan vroeger, tevredenheid of ontevredenheid, van alles ‘moeten’,
gevoelens van geluk, eenzaamheid, vreugde, prestatiedrang en verdriet. Enkele
voorbeelden van wat we bij onszelf tegen kunnen komen.

Deze workshop is ontwikkeld voor volwassenen die willen onderzoeken of het voor
hen mogelijk is om geest en lichaam even rust te geven. Sor zal deze bijeenkomsten
begeleiden. Hij beoefent ongeveer 30 jaar intensief meditatie zoals dit in Thailand,
Birma en Sri Lanka wordt onderwezen, is binnen die traditie geen leraar maar heeft
voldoende ervaring om mensen op weg te helpen. In het Westen is inmiddels al
langer bekend dat mensen (ongeacht religie) veel baat kunnen hebben bij meditatie
en dit beeld wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. 

 

Wanneer
Dinsdag 21 en 28 maart, 11, 18 en 25 april van 19.30 - 21.00 uur.
Locatie
Binnenbos, Hoog Kanje 186 (in zaaltje bij de ontmoetingsruimte).
Kosten
Geen kosten (vrijwillige bijdrage aan MeanderOmnium voor
gebruik ruimte wordt op prijs gesteld). Koffie en thee zijn tegen
betaling verkrijgbaar bij de bar.
Aanmelding
Bij Sor Blessing, 06 - 43 72 53 94 of via
s.blessing@meanderomnium.nl 

Groeigroep
Voor persoonlijke ontwikkeling. Ontmoeten en samen in gesprek over
alledaagse, praktische thema’s.

Zondag 12 maart om 10.15 uur
Locatie: Wijkinloophuis Kerckebosch | Prinses Margrietlaan 32
Hier zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig.

Koffie & brood
U bent op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur van harte
welkom in Wijkinloophuis Kerckebosch voor een praatje en een kop
koffie of thee. Ook kunt u dan gebruik maken van onze computers en
printer en het is mogelijk om gratis brood uit onze vriezer te halen,
zoveel als nodig is voor die week. 

Bij ons zijn ook gratis menstruatie-
producten beschikbaar voor vrouwen 
die geen budget hebben voor dit soort 
producten (initiatief van Stichting 
Armoedefonds).

Komt u een keer langs?

Themabijeenkomst
Op zondag 26 maart organiseert Buurtvrij om 11.00 uur 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.
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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

Ook nieuws voor in de wijkkalender? Mail naar
wijkkalenderoost@meanderomnium.nl

Lonely Hearts
Voel jij je wel wat eenzaam en zou je graag nieuwe
contacten willen krijgen? En ben je tussen de 25 en 35
jaar? Dan ben je van harte welkom bij de
ontmoetingsclub the Lonely Hearts club. Daar kun je
wat kletsen, samen een spelletje doen of iets anders
zoals samen eten, wandelen of iets creatiefs.

Dit is nu op woensdagavond van 19.00-21.00 uur in
het Wijkservicepunt Noord, J. van Oldebarneveltlaan
103, in Zeist. 
De ontmoetingsclub is één keer per twee weken.
Lijkt jou dit wel leuk, neem dan contact op met Sera
Willemsen via 
06-40249981 of s.willemsen@meanderomnium.nl

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.comFoto: Joke Knoth

Tekengroep voor volwassenen - avondgroep
Elke 2e dinsdagavond van de maand.
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 
Datum  : 14 maart
Tijd        : 19:00 - 20:00 uur
Kosten  : vrijwillige bijdrage
Aanmelden en informatie: dekleurenfant@gmail.com

 

http://vriendenvanhetbinnenbos.nl/
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