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JUNI 2016  

DAG WK23: 6 - 12 JUNI WK24: 13 - 19 JUNI WK25: 20 - 26 JUNI WK26: 27 - 30 JUNI  WK22: 30 MEI-5 JUNI 

MAANDAG Conversatie Nederlands (13) Conversatie Nederlands (13) Conversatie Nederlands (13) Conversatie Nederlands (13) Conversatie Nederlands (13) 

DINSDAG Taalhuis (14) 

Computerles (15) 

Karate (4) 

Sport jongens 10+ (9) 

Taalhuis (14) 

Computerles (15) 

Karate (4) 

Sport jongens 10+ (9) 

Taalhuis (14) 

Computerles (15) 

Karate (4) 

Sport jongens 10+ (9) 

Taalhuis (14) 

Computerles (15) 

Karate – Examen (4) 

Sport jongens 10+ (9) 

Taalhuis (14) 

Computerles (15) 

Karate (4) 

Sport jongens 10+ (9) 

WOENSDAG Formulierenbrigade  (16) 

Huiswerkbegeleiding (10) 

Jongerenbusz (5) 

Wijkmaaltijd (17) 

 

Formulierenbrigade  (16) 

Huiswerkbegeleiding (10) 

Jongerenbusz (5) 

Wijkmaaltijd (17) 

Formulierenbrigade (16) 

Huiswerkbegeleiding (10) 

Jongerenbusz (5) 

Wijkmaaltijd (17) 

 

 

Formulierenbrigade  (16) 

Huiswerkbegeleiding (10) 

Jongerenbusz (5) 

Wijkmaaltijd (17) 

 
 

 

Formulierenbrigade  (16) 

Huiswerkbegeleiding (10) 

Jongerenbusz (5) 

Wijkmaaltijd (17) 

Samen Gezond Koken (7) 

 

DONDERDAG 
 
 
 

Wijkspreekuur (18) 

Sport Jongens 13+ (12) 

 

Wijkspreekuur (18) 

Sport Jongens 13+ (12) 

Wijkspreekuur (18) 

Sport Jongens 13+ (12) 

Wijkspreekuur (18) 

Moedermiddag (19) 

Sport Jongens 13+ (12) 

Wijkspreekuur (18) 

Sport Jongens 13+ (12) 

VRIJDAG Taalhuis (14) 

Computerles (15) 

KidsClub (2) 

Taalhuis (14) 

Computerles (15) 

KidsClub (2) 

Taalhuis (14) 

Computerles (15) 

KidsClub (2) 

Taalhuis (14) 

Computerles (15) 

KidsClub (2) 

Taalhuis (14) 

Computerles (15) 

KidsClub (2) 

ZATERDAG Vrijmarkt Winkelcentrum 
Vollenhove 

    

ZONDAG 12:00-16:00 
Optocht Tamilvereniging 

    

Wijkkalender Vollenhove 
Activiteitenaanbod voor kinderen van 2-16 jaar  

en hun ouders/verzorgers in relatie tot de ontwikkeling van kinderen 

Voor meer informatie over de specifieke activiteit en locatie zie nummering achterzijde! 

Actief betrokken zijn in uw buurt? Help mee in de brede school! 

,, It takes a village to raise a child!” is het motto van de brede school. Samen maken we meer mogelijk voor onze kinderen en de wijk, waarin 

we prettig willen samenleven en kinderen veilig en gezond willen laten opgroeien. U kunt op verschillende manieren helpen. Vaak levert het 

voor u leuke contacten en nieuwe ervaringen op en de kinderen en uw buren zijn ermee geholpen. Elke maand geven wij graag een paar 

voorbeelden van vrijwilligerswerk. Heeft u interesse? Neem contact op om te kijken of de taken passen bij uw wensen en mogelijkheden. 

Extra programma informatie 

Medewerker KidsClub 
Taken:  kinderen van 4-8 jr begeleiden bij diverse  
activiteiten (koken/bakken, creatief , sport & spel) 
Tijdbesteding: 1-2 x p/mnd op vrijdagmiddag 
Vaardigheid: positieve omgang met kinderen en goede 
aansluiting belevingswereld vanaf 4 jaar. 
Contact: s.dwarka@meanderomnium.nl, 06 - 4636 7507 

WOENSDAG 8 JUNI, 13:30-16:30 , WATERWINPARK 
DE WATERBRON (aan de Bergwerg) 
Kom je lekker uitleven op deze gezellige Sport – en Spelmiddag 
in de buitenlucht. Er zijn vele leuke activiteiten waaronder een 

Hindernisbaan, Klimtoren, Beestjes zoeken met De Boswerf en nog veel 
meer. Er zijn ook leuke prijzen te verdienen!  
Meer weten? www.sportservicezeist.nl  
Deelname: € 1,- tbv Jeugdsportfonds  
Aanmelden niet nodig 



Toelichting programma 

0-4 jaar 
 

1) Geef je kind een superstart, 0-4 jaar + ouder(s), € 15,-  
(8 lessen), Zwembad Dijnselburg / gymzaal De Hoeksteen.  
Op een speelse manier krijgt u informatie over voeding, bewegen 
en gezond opvoeden. Daarnaast biedt deze cursus u en uw kind 
veel beweegplezier! De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten.  
Onderdelen: Een Gezonde Start, Beweegkriebels, Teddybeer 
zwemmen, Ouder-Kind-Gym. Informatie/aanmelding via: 
www.sportservicezeist.nl, Contact: Eva Sanders, 030 -209 99 99.  
eva.sanders@sportserviceprovincieutrecht.nl  
 

Vanaf 4 jaar 
 

2) Kidsclub, 4-8 jr, vr 13:00-15:00, gratis, Op Dreef 
Een leuke en gezellige inloopactiviteit voor de allerkleinsten.  
Onder begeleiding van enthousiaste ouders en buurtbewoners 
wordt er elke week een gevarieerd programma aangeboden met 
wisselende activiteiten zoals koken, knutselen en sport en spel. 
Contact:  Sandhya Dwarka, 06 - 4636 7507 
s.dwarka@meanderomnium.nl 

 

Vanaf 6 jaar /groep 3 
 
3) Taalspeelgroep, groep 3, ma 15:30-16:30, gratis, Op Dreef 
In de taalspeelgroep vergroten kinderen met speelse activiteiten 
(knutselen, koken, toneel & spel) hun woordenschat, aan de hand 
van thema’s van Veilig Leren Lezen.  
Contact:  Sandhya Dwarka, 06 - 4636 7507 
s.dwarka@meanderomnium.nl 
 
4) Karate, voor leerlingen Op Dreef 5-10 jr, di 15:00-16:00 uur / 
16:00-17:00 uur,  € 10,- per periode (10 lessen), 3 perioden 
p/jaar, Op Dreef  Karate lessen in groepsverband onder begelei-
ding van Karate-do Academie. Contact: Renate Dijkman, conciër-
ge Op Dreef 030 – 695 90 33,Informatie: Sensei Hans 06 – 223 70 
215, www.karatedoacademie.com 
 
5) Jongerenbusz, 6+, wo 15:00-17:00, gratis, Park Op Dreef 
De Jongerenbusz is een omgebouwde SRV-wagen met TV, 
playstation, computer, sport– en spel- en voorlichtingsmateriaal.  
Een mobiele ontmoetingsplek met de jongerenwerker als         
vertrouwd aanspreekpunt voor vragen, ideeën en wensen rond-
om jeugdactiviteiten voor de wijk. Contact: Mohamed Zarouali;  
030 - 694 04 00;  m.zarouali@meanderomnium.nl 

 

Vanaf 8 jaar 
 
6) Kunstkracht,9-12 jr, ma 16:00-17:30, gratis (4 lessen),  
Op Dreef. Tijdens deze beeldende kunstlessen leer je werken 
met verschillende materialen, nieuwe technieken en hoe je met 
vormen, letters, kleuren en beelden een boodschap over kan 
brengen. Informatie en aanmeldingen: Sandhya Dwarka,  
06 - 4636 7507 s.dwarka@meanderomnium.nl 
 
7) Samen Gezond Koken, 8-12 jr, wo 13:00-15:00 (laatste  
woensdag vd maand), Keuken Kwintes (Torenflat) 
Elke laatste woensdag van de maand kunnen kinderen een gezon-
de maaltijd bereiden, met hulp van vrijwilligers uit de wijk. Na 
afloop wordt de maaltijd samen genuttigd. Vooraf aanmelden bij 
Wijkinloophuis Vollenhove. Contact: Ina Duit,  
030 – 695 50 66, vollenhove@kerkensamenleving.nl  
 

8) Meidensport, 8-12 jr, di 16:00-17:30, gratis, gymzaal  
Gunninglaan Samen lekker sporten en bewegen met 
meiden uit de buurt onder begeleiding van een  
jongerenwerkster. Contact: Jessica Veenendaal,  
030 - 694 04 00, j.veenendaal@meanderomnium.nl 

 

Vanaf 10 jaar 
 

9) Sport jongens 10+, 10-13 jr, di 16:00-17:30, gratis, sporthal 
Dijnselburg Sport en bewegen voor jongens uit de wijk,  
onder begeleiding van een jongerenwerker. Focus op voetbal.  
Er wordt geoefend op techniek en er worden kleine competities 
gespeeld. Respect voor elkaar en het spel staat centraal. 
Contact: Mohamed Zarouali; 030- 694 04 00;  
m.zarouali@meanderomnium.nl 
 
10) Huiswerkbegeleiding, groep 6-8 BO / groep 1-3 VO, wo 
15:00-17:30 uur, € 1,- ,  Wijkinloophuis. Kinderen uit de boven-
bouwgroepen van het basisonderwijs en de eerste groepen van 
het voortgezet onderwijs krijgen extra hulp en ondersteuning bij 
het maken van hun huiswerk. Contact: Ina Duit,  
030 – 695 50 66, vollenhove@kerkensamenleving.nl  
 
11) Meidenclub, 10-15 jr, do 16:00-17:00, € 0,50, Weggeefwinkel 
De meidenclub is opgericht door een aantal meiden uit de wijk. 
Aan de hand van verschillende thema’s organiseren zij elke week 
een leuke activiteit, met ondersteuning van de jeugdwerker en 
stagiaires HBO-pedagogiek. Contact: Sandhya Dwarka,  
06 - 4636 7507 s.dwarka@meanderomnium.nl 
 

Vanaf 13 jaar of ouder 
 

12) Sport jongens 13+, 13-17 jr, do 16:00-17:30, gratis, Sporthal 
Dijnselburg Sport en bewegen voor jongens uit de wijk, onder 
begeleiding van een jongerenwerker. Focus op voetbal. Er wordt 
geoefend op techniek en er worden kleine competities gespeeld. 
Respect voor elkaar en het spel staat centraal.Contact: Mohamed 
Zarouali; 030- 694 04 00;  m.zarouali@meanderomnium.nl 

 

Volwassenen 
 
13) Conversatie Nederlands, vrouwen, ma 13:00-15:00,  
gratis, Moedercentrum Oefenen in de Nederlandse Taal door 
het vergroten en herhalen  van woordkennis en gesprekjes in het  
Nederlands. Contact: Souad Belouchi, 030 - 695 45 32, 
s.belouchi@meanderomnium.nl 
 
14) Taalhuis, vrouwen, di /vr 9:00-11:00, gratis, Op Dreef  
Oefenen met het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse 
Taal met behulp van themaboekje Stichting Lezen en Schrijven. 
Contact: Aziz Boudchichi, 030 - 698 65 69,  
aboudchichi@ideacultuur.nl 
 
Wijkinloophuis: 
15) Computerles, di 10:00-12:00 uur / vr 14:00-16:00 
16) Formulierenbrigade, wo 9:00-12:00 
17) Wijkmaaltijd, wo 17:45, € 3,50 pp, aanmelden voor 14:00u  
Ina Duit, 030 – 695 50 66, vollenhove@kerkensamenleving.nl  
 
18) Spreekuur Wijkteam/Sociaal Team/CJG,  voor ouders en 
wijkbewoners, do 14:30-15:30, Op Dreef Voor alle vragen over 
opvoeden, opgroeien, welzijn, jeugdhulp, zorg, ondersteuning, 
veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Contact: Ritish Debisarun, 06 
- 479 05 418, r.debisarun@meanderomnium.nl 
 
19) Moedermiddag, moeders Op Dreef, laatste do van de maand 
13:00-15:00, Op Dreef Ontmoeting en uitwisseling over school, 
kinderen en de wijk. Contact: Souad Belouchi, 030 - 695 45 32, 
s.belouchi@meanderomnium.nl 
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