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Historisch Ommetje Den Dolder 

Historische ommetjes in en rond Den Dolder zijn 

altijd op de 1e donderdag van de maand; 

vertrek vanaf Pelita (ingang dr. Ramaerlaan 2) 

om 11.30 uur. 7 Juli gaat het Ommetje naar de 

plantenkas en de buurderij ook op de WA 

Hoeve .4 Augustus kunt u meelopen naar het 

Ottolaantje en de bloeiende heide. Loop gezellig 

mee, het kost niets!  

Verbetering tijd Zomerkoffie 

In juli en augustus liggen veel activiteiten stil. Er 

wordt in de ontmoetingsruimte van de Maria 

Christinakerk, Dolderseweg 123B, een koffie-

ochtend georganiseerd van 10:30 tot 12:00 uur 

en niet al om tien uur. Toegang en koffie zijn 

gratis. De eerste datum is woensdag 6 juli.  

Openingstijden Pelita 

In juli en augustus is Pelita op dinsdag en 

donderdag geopend van 13:00 tot 16:00 uur en 

de bibliotheek ook. 

Voor het spreekuur van het sociaal team en de 

gezamenlijke maaltijd kunt u gewoon terecht. 

Digitaal Spreekuur 

Heeft u problemen met uw laptop, tablet of 

mobiele telefoon? Dan kunt u Iedere 

donderdagochtend tussen 10 en 12 

uur  binnenlopen bij de Werkwinkel op 

Dolderseweg 79a voor het digitaal spreekuur. 

Ook in juli en augustus. 

Het is gratis. 

 

Pannenkoeken eten bij Pelita 

Vrijdag 12 augustus wordt er in samenwerking 

met het jongerenwerk een 

pannenkoekenmiddag georganiseerd in Pelita. 

Vanaf 14:00 uur tot 15:30 uur bent u welkom 

om een pannenkoekje mee te bakken. Alleen 

een pannenkoek eten kan ook. De middag 

wordt georganiseerd om vrijwilligers te werven. 

De pannenkoek is gratis  

Zomerconcert Dr Engelhard 3 juli 

3 juli 2022 geeft de Dolderse muziekvereniging 

Dr Engelharde het zomerconcert met muziek en 

zang. 

U bent van harte uitgenodigd om dit concert bij 

te wonen. 

Het concert vindt plaats op het veldje bij de 

vijver halverwege de Mevrouw Inden-Reisslaan. 

Neemt u zelf een stoeltje of kleedje mee en een 

zomers drankje. 

Het begint om 16:00 uur. 

Als u de muziekvereniging wilt ondersteunen, 

kunt u een bijdrage doen op 

NL18ABNA 0218 4352 15 t.n.v. 

Muziekvereniging Dr Engelhard 

Wijksteunpunt Pelita 

Dr. Ramaerlaan 2, 3734 EB Den Dolder 

pelita@meanderomnium.nl, 030—225 02 58 

 
Sociaal werker Marianne de Zeeuw, 06-343 338 01 
Beheer Margot de Jager, 06 305 316 35 



Gezellig samen eten! 

Donderdagen 

De maaltijd op donderdag kost € 7,50, dit is 

inclusief een kop koffie of thee. Wilt u graag 

deelnemen, neem dat contact op met Pelita via 

telefoonnumer 030-2250258 en spreek zo nodig 

het antwoordapparaat in of mail naar 

pelita@meanderomnium.nl. 

Graag uiterlijk de dinsdag voorafgaand opgeven. 

Donderdag 14 juli om 12:30 uur 

Heldere venkelbouillon, runderstoofpotje, 

stamppot ijsbergsla en lentevla aardbei 

Donderdag 28 juli om 12:30 uur 

Gadogadosoep, tjaptjoy met rijst, banaanvla 

Donderdag 11 augustus om 12:30 uur 

Heldere venkelsoep, gebakken vis, wortels, 

countrycubes, blanke vla 

Donderdag 25 augustus om 12:30 uur 

Heldere champignonsoep; gehaktbal, 

aardappelpuree, snijbonen/witte bonen en 

perenvla toe. 

Zondag 

De maaltijd op zondag kost € 5,50. 

Aanmelden kan tot en met de 

donderdagmiddag ervoor. Vooraf is er van 

14:00 tot 17:00 uur een open inloop: een kop 

thee, een praatje, kortom wat gezelligheid. Kom 

gezellig langs. 

Pelita is op zondagmiddag alleen open, als er 

ook een maaltijd is. 

Zondag 7 augustus om 17:00 uur 

Zondag 27 augustus om 17:00 uur 

Verkrijgbaar bij Pelita 

Bij Pelita kunt u ook terecht voor ja/nee en nee/

nee stickers voor op de brievenbus. En ook voor 

hondenuitwerpselenzakjes. 

Af te halen bij Pelita op dinsdag of donderdag 

tussen 9:30-16:30 uur. 

Spreekuren wijkteam  

Den Dolder en omstreken 

Het is belangrijk dat het fijn is om in de wijk Den 

Dolder en omgeving te wonen, werken en 

recreëren. Daarom werken we als gemeente samen 

met verschillende organisaties in een wijkteam. Wilt 

u iets bespreken over de wijk, buurt of straat? Heeft 

u wensen, opmerkingen, zorgen of klachten? Heeft 

u hulp nodig? Dan kunt u terecht bij het wijkteam. 

Het spreekuur van het wijkteam is om de week op 

dinsdag van 11:00-12:00 uur  in de Maria Christina 

kerk. Deze maanden kunt u terecht op 9 en 23 

augustus. In juli gaat het spreekuur niet door. Als u 

zeker wil weten of het doorgaat kunt u Marianne de 

Zeeuw , sociaal werker in Den Dolder, bellen via 

telefoonnummer 06-3433 3801. 

Bij het spreekuur van het wijkteam is het sociaal 

team aanwezig , maar ook de wijkmanager, politie 

en vertegenwoordigers van de 

woningbouwverenigingen. 

Spreekuur sociaal team in Pelita 

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te 

kunnen blijven wonen. Of om actief aan het 

dagelijks leven te kunnen blijven deelnemen. Reden 

kan zijn dat u wat ouder wordt, een beperking 

heeft, of langdurig ziek bent. Hieronder vindt u de 

mogelijkheden om contact op te nemen of een 

gesprek te voeren. 

Het spreekuur van het sociaal team is weer iedere 

tweede en vierde donderdag in de maand. Deze 

maand kunt u in Pelita terecht op 14 en 28 juli en op 

11 en 25 augustus van 10.:30-11:30 uur.  

Tijdens het spreekuur kunt u gezellig gratis koffie of 

thee drinken. 

Met iemand van het sociaal team kunt u ook 

telefonisch een een afspraak maken. Hiervoor belt u 

nummer 14030, u spreekt Zeist in. U krijgt een 

algemeen medewerker van de gemeente Zeist aan 

de telefoon en vraagt om de contactpersoon van 

het sociaal team in Den Dolder. 



Wekelijkse activiteiten Pelita 

In de zomer liggen de meeste activiteiten stil. 

De inloop op de dinsdag– en donderdagmiddag 

en de vrijdagochtend bridge gaan wel door 

evenals de eettafel en het spreekuur van het 

sociaal team zoals vermeld in deze nieuwsbrief 

Uit de Kluiten bij Pelita 

Verse eerlijke eitjes? Of vers geplukte lokale 

producten van het land? In maanden juli en 

augustus verkoopt Tuinderij uit de Kluiten ook 

in het dorp. We staan op dinsdagmiddag van 

13.00-14.00 uur bij Pelita. 

Tuinderij uit de Kluiten is een 

vrijwilligersproject. Mensen uit het dorp en 

mensen die wonen op de WA Hoeve werken 

samen op het land.  

Je kunt er eitjes kopen of verse producten uit de 

volle grond, zoals sla, aardbeien, kapucijners, 

prei en uitjes. Verse kruiden voor in de keuken. 

En ook een mooi boeket bloemen uit de 

pluktuin. Ook zijn er geitjes, kippetjes en sinds 

kort loopeendjes. Je kunt er in lekker in de 

schaduw zitten en een kopje thee of limonade 

drinken. 

Voor de mensen die minder goed ter been zijn, 

maar wel van onze producten willen genieten, 

gaan we deze zomer het dorp in.  

Met onze bakfiets staan we op dinsdagmiddag 

van 13-14 uur bij de ingang van Pelita. Komt u 

ook een keer langs? 

Heeft u specifieke wensen voor producten?  

Stuur een mailtje naar: 

tuinderijuitdekluiten@gmail.com 

Barbecue menu bij De Wijngaard 

Vrijdag 22 juli aanvang 17.30 uur 

€ 25,00 per persoon excl. dranken 

Vooraf: mootje Zalm met Hollandaisesaus  

Van de BBQ:  

Biefstukje / Shaslick /Kipsaté / mini Hamburger 

Voor erbij: 

Stokbrood / kruidenboter 

Griekse salade / Huzarensalade 

Aardappelsalade / Couscous salade 

Diverse sauzen 

Na:  

IJs met aardbeien en slagroom 

U kunt zich opgeven tot uiterlijk dinsdag 19 juli 

bij de receptie, telefonisch: 030-6973400 of via 

de mail: receptiedewijngaard@accoladezorg.nl  

Het adres van Zorgcentrum De Wijngaard is 

Dennenweg 2 – 3735 MR Bosch en Duin. 

Als u alleen bent en toch graag wil deelnemen, 

kan er voor u een plekje bij anderen gezocht 

worden. 

Corona en Pelita 

Ontsmet uw handen bij binnenkomst en 

blijft u met ziekte of 

verkoudheidsklachten thuis, ook als u 2 

of 3 keer gevaccineerd bent. 

Wilt u de nieuwsbrief van Pelita 

digitaal ontvangen? Stuurt u dan een 

mail naar 

m.jager@meanderomnium.nl.  



Van de bieb. 

Juli en augustus is Pelita dicht voor allerlei 

activiteiten, maar de bibliotheek blijft op 

dinsdag- en donderdagmiddag open . Want 

het zou maar regenen, mensen om je heen 

met vakantie, je verveelt je een beetje en je 

hebt niets moois te lezen...gelukkig kun je bij 

ons terecht. 

Vikas Swarup, Slumdog Millionaire.  

Hebt u ooit de film gezien van die arme jonen, 

die met een quiz meedeed en 1 miljoen 

roepies won  niet geloofd werd en 

gearresteerd werd op verdenking van fraude? 

Een geweldige film, maar hier is het boek. 

Prachtig geschreven. 

Nora Roberts, Voor altijd verliefd. 

Eén boek, twee verhalen in een 

hartverwarmende bundel.  

Heerlijke lectuur om bij weg te dromen. 

Jacquelyn Mitchell, Diep als de zee.  

Het ergste moment in het leven van een 

vrouw: ze draait zich even om en plotseling is 

haar kind verdwenen. 

Op het omslag staat “het boek waar Oprah 

Winfrey verliefd op werd. 

 

Emily Barr, Backpack, als reizen moordend 

wordt. 

Dit is een hilarische roman vol relatieperikelen, 

spanning en avontuur. De schrijfster schrijft op 

een  leuke manier over het reizen met de 

rugzak. 

Cate Quinn, Drie weduwen. 

Blake is dood; zijn vrouw heeft hem vermoord, 

maar welke? De mormoon Blake trouwt met 3 

vrouwen en ze trekken zich terug in een 

boerderij, kilometers van de bewoonde 

werend. Hier zal niemand hen storen totdat 

Blake wordt vermoord en er maar 3 verdachten 

zijn… 

Simone van der Vlugt, Morgen ben ik weer 

thuis. 

De elfjarige Britt is na een turnles niet meer 

thuis gekomen en elk spoor lijkt dood te 

lopen… 

Nu een heel ander boek. 

Als u in het weekend eters 

krijgt en u weet niet wat u 

wil klaarmaken, pak dan  dit 

boek. 

Gevarieerde Indiase 

recepten. Een boek om van 

te watertanden. Alle 

recepten worden heel 

duidelijk weergegeven. 

En dan nu nog voor de kleintjes. 

365 Kabouters; elke 

dag een verhaaltje. 

365 

Berenverhaaltjes. 

Allebei de boeken 

met mooie, lieve en 

vrolijke tekeningen. 


