maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Nederlandse taal - vrouwen Nederlandse taal - vrouwen

Naaiactiviteit - vrouwen

Themamiddag - vrouwen

Nederlandse taal - vrouwen

maandag 13.00-15.00
locatie: Inloophuis Vollenhove,
Laan van Vollenhove 1095
contact: Ina Duit
030-6955066
vollenhove@
kerkensamenleving.nl

elke dinsdag 8.30-11.30
locatie: Op Dreef
contact:

elke woensdag 9.00-11.30
locatie: Op Dreef
contact: Souad Belouchi
06-15529228
s.belouchi@meanderomnium.nl

laatste donderdag 13.00-15.00 elke vrijdag 8.30-11.30
locatie: Op Dreef
locatie: Op Dreef
contact: Souad Belouchi
contact:
06-15529228
s.belouchi@meanderomnium.nl

Computerondersteuning

Fietsles - vrouwen

Computerondersteuning

elke dinsdag 9.30-11.30
locatie: Op Dreef
contact: Ina Duit
030-6955066
vollenhove@
kerkensamenleving.nl

elke woensdag 9.00-10.30
locatie: Biga Groep,
Thorbeckelaan 3
contact: Souad Belouchi
06-15529228
s.belouchi@meanderomnium.nl

elke vrijdag 14.00-16.00
locatie: Op Dreef
contact: Ina Duit
030-6955066
vollenhove@
kerkensamenleving.nl

Workshop klussen

Inloop wijk-, sociaalteam, CJG

dinsdag 18 april 13.00-15.00
locatie: Inloophuis Vollenhove,
Laan van Vollenhove 1095
contact: Ina Duit
030-6955066
vollenhove@
kerkensamenleving.nl

Voor alle vragen over opvoeden,
opgroeien, welzijn, jeugdhulp,
zorg, ondersteuning, veiligheid en
leefbaarheid in de wijk.
elke woensdag 10.00-11.00
locatie: WSP Noord
contact wijk-/sociaalteam:
Ritish Debisarun
06-47905418
r.debisarun@meanderomnium.nl
contact CJG: Willy Landstra
06-46367078
w.landstra@meanderomnium.nl

VVE Thuis - voor ouders en kinderen 2-4 jaar
VVE staat voor “Voor- en Vroegschoolse Educatie”.
VVE Thuis is een programma voor ouders met
kinderen vanaf 2,5 jaar die naar een voorschool gaan.
contact: Huriye Serefli
06-49123 85
h.serefli@meanderomnium.nl
Wilt u meer lezen over deze programma’s?
Kijk dan op meanderomnium.nl/extra-ondersteuning

Samen oplopen - voor gezinnen en jongeren tot 24 jaar elke dag van de week mogelijk, 2 uur per week of 2 uur per 2 weken
Samen oplopen is een initiatief om een gezin of jongere te ondersteunen waar nodig. Een vrijwilliger
komt bij het gezin of de jongere thuis om een luisterend oor te bieden, te helpen met integreren, met de
kinderen te spelen of naar buiten te gaan. Samen oplopen is een vorm van maatjescontact.
contact: Noortje de Jonge
06-48623209
noortjedejonge@samen-oplopen.nl

Opstap, Opstapje en Overstap - voor ouders en kinderen 2-6 jaar
Opstap en Opstapje zijn spel- en leerprogramma’s voor gezinnen met
kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. De ouders oefenen zelf elke dag met
hun kind om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonderwijs.
Voor de ouders van kinderen in groep 3 is er Overstap, het vervolg van
Opstap.
contact: Willy Landstra
06-46367078
w.landstra@meanderomnium.nl
Wilt u meer lezen over deze programma’s?
Kijk dan op meanderomnium.nl/extra-ondersteuning

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Karate

Buurtsportcoach

Kunstkracht

Speelbos - 6-12 jaar

elke dinsdag 15.00-17.00
(september-juni)
locatie: Op Dreef
contact: Suhayla Hayderi
06-11064141
suhaylahayderi@wereldkidz.nl

woensdagochtend
locatie: Op Dreef
contact: Maikel Rijdes
06-53597358
maikel@sportiefzeist.nl

elke donderdag 15.00
locatie: activiteitenlokaal
Op Dreef
contact: Nienke Gabel
n.gabel@meanderomnium.nl

elke vrijdag 15.15-16.15
locatie: tennistafel naast
Op Dreef
contact: Maikel Rijdes
06-53597358
maikel@sportiefzeist.nl

Sport voor tieners - 10-13 jaar

Inloop/knutselmiddag

Buurtsport - 14-18 jaar

Speelblik

elke dinsdag 16.00-17.30
locatie: Dijnselburg
contact: Mohamed Zarouali
030-6940400
m.zarouali@meanderomnium.nl

elke woensdag om 13.00
locatie: activiteitenlokaal Op Dreef
contact: Nienke Gabel
n.gabel@meanderomnium.nl

elke donderdag 17.00-18.30
locatie: Dijnselburg
contact: Mohamed Zarouali
030-6940400
m.zarouali@meanderomnium.nl

elke vrijdag 15.15-16.15
locatie: Park Op Dreef
contact: Nienke Gabel
n.gabel@meanderomnium.nl

Nationale buitenspeeldag
woensdagmiddag 14 juni
contact: Ruben Buist
06-34946220
ruben@sportiefzeist.nl

Gezond koken met kids

Buurtsportcoach

elke woensdag 13.00-15.00
locatie: Keuken Kwintes
contact: Nienke Gabel
n.gabel@meanderomnium.nl

vrijdagmiddag
locatie: De Wegwijzer
contact: Maikel Rijdes
06-53597358
maikel@sportiefzeist.nl

JongerenbusZ - 6+ jaar
· woensdag 13.00-15.00 Bosplein
· woensdag 15.00-17.00 Vollenhove
· woensdag 17.00-19.00 Vrijheidsplein
contact: Mohamed Zarouali
030-6940400
m.zarouali@meanderomnium.nl

Buurtsport 6-12 jaar

Schoolsporttoernooi
= KORFBAL =
woensdagmiddag 17 mei
contact: Michelle Maes
06-53717336
michelle@sportiefzeist.nl

elke woensdag 13.00-19.00
locatie: Bosplein/Vollenhove/
Vrijheidsplein
contact: Yassine Slimani
06-28710228
yassine@sportiefzeist.nl

Huiswerkbegeleiding
elke woensdag 14.30 -17.00
locatie: het Lindenhuis
contact: Mien Dittmar
030-6963801
Lindenhuis@kerkensamenleving.nl

Voorrondes Zeister Champions
League 6-15 jaar

Opstap(je), Overstap
en VVE Thuis
zie andere zijde
bij de volwassenen

woensdag 12+28 april 15.00-17.00
locatie: Laan van Vollenhove, kooi bij
de parkeerplaats
contact: Yassine Slimani
06-28710228
yassine@sportiefzeist.nl

Voorrondes Zeister Champions
League 6-12 jaar
woensdag 12+28 april 17.00-19.00
locatie: kooi Vrijheidsplein
contact: Yassine Slimani
06-28710228
yassine@sportiefzeist.nl

Koningsspelen
vrijdag 21 april
contact: Ruben Buist
06-34946220
ruben@sportiefzeist.nl
AANMELDEN VIA SCHOOL!!

Sporten in de meivakantie 22 - 30 april
Het programma voor de meivakantie is nog in wording.
Hou www.sportiefzeist.nl & facebook.com/sportiefzeist
in de gaten voor de laatste updates!
contact: Robin Eerkens
06-82001095
robin@sportiefzeist.nl

Jeugdwijkraad
opstartfase
contact: Nienke Gabel
n.gabel@meanderomnium.nl

