
is en waar mensen zich voor 
buurtbewoners inzetten die 
wat hulp kunnen gebruiken. 
Onder de naam ‘Buurtvrij’ 
worden er allerlei activiteiten 
uitgevoerd. 

Iedereen is hierbij van harte 
welkom.

Wijkinloophuis Kerckebosch 
is een organisatie van, voor 
en door bewoners van de 
wijk Zeist-Oost. 

Een plek in de wijk 
waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, waar 
ondersteuning beschikbaar 

Een plek in Kerckebosch waar
iedereen van harte welkom is!

Helpt u mee?
Steun ons
Wanneer u het werk van Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch financieel 
wilt steunen, dan is uw bijdrage van harte welkom. Stichting Wijkinloophuis 
Kerckebosch is ANBI erkend, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. 

NL 10 INGB 0003 0228 45 t.n.v. Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch te 
Zeist.

Gegevens 
Prinses Margrietlaan 32 (Zwaluwnest)
3708 ZA Zeist

      030-697 11 06
      info@wijkinloophuiskerckebosch.nl
      wijkinloophuiskerckebosch.nl

IBAN: NL 10 INGB 0003 0228 45
KvK: 62736973

      facebook.com/wijkinloophuiskerckebosch32

Wijkinloophuis Kerckebosch is een zelfstandige organisatie met een eigen 
stichtingsbestuur. 

Ons team bestaat uit:

Coördinator 
Marieke Boersema
06-51760344
marieke@buurtvrij.nl

Het team werkt nauw samen met het Gebruikersplatform, 
het Alpha Team en vele vrijwilligers. 

Van, voor en door bewoners
Wijkinloophuis Kerckebosch wil een ontmoetingsplek zijn voor alle 
wijkbewoners van Zeist-Oost. Om dit mogelijk te maken, is de inzet van 
wijkbewoners en vrijwilligers onmisbaar. 

Wilt u uw talenten en kennis inzetten voor het Wijkinloophuis? Wij kunnen uw 
hulp en ideeën goed gebruiken. Neem gerust contact met ons op voor meer 
informatie over de mogelijkheden en vrijwilligersfuncties die er zijn.

Organisatie

Buurtpastor 
Walter Willigenburg
06-52432753
walter@buurtvrij.nl



Brood
Iedere doordeweekse 
ochtend kunt u tussen 
10.00 en 12.00 uur 

kosteloos brood ophalen, zoveel als 
nodig is voor die week. Op afspraak 
zijn andere tijden ook mogelijk.

Computerles
Voor hulp bij het 
gebruik van uw 
computer, smartphone 

of tablet kunt u bij ons terecht, 
bijvoorbeeld voor het leren van 
basisvaardigheden, internetgebruik 
en digitale communicatie.

Formulierenhulp
Onze formulierenbrigade 
is beschikbaar om u te 
ondersteunen bij het invullen 

van formulieren. 

Wegwijscafé
In het Wegwijscafé 
staan vrijwilligers en 
professionals voor u klaar 

om uw vragen over administratie 
en financiën te beantwoorden. Zij 
denken mee en helpen u verder. 

Zie voor actuele informatie.
wijkinloophuiskerckebosch.nl 
of bel onze coördinator voor het 
maken van een afspraak.

Voorzieningen
Koffieochtenden (vrije inloop)
Maandag tot en met vrijdagochtend 
is het Wijkinloophuis van 10.00 tot 
12.00 uur open voor een praatje en 
een kopje koffie. Ook kunt u dan 
gebruik maken van de computers en 
printer in het internetcafé. 

Groeigroep 
Op diverse zondagen worden er 
bijeenkomsten georganiseerd voor 
buurtbewoners die persoonlijk willen 
groeien. Aan de orde komt een 
alledaags, praktisch thema.

Maaltijden
Een aantal keren per maand kunt 
u tegen een kleine vergoeding 
mee eten in het Wijkinloophuis 
Opgeven kan telefonisch en via onze 
intekenlijst. De maaltijden beginnen 
om 18.00 uur. 

Creatieve middag
Iedere maandag is er van 13.00 tot 
15.00 uur een handwerkmiddag in 
het Wijkinloophuis.

Spelletjesmiddag
Twee keer per maand wordt er 
op de woensdagmiddag een 
spelletjesmiddag georganiseerd.

Goed gesprek
In het Wijkinloophuis is buurtpastor 
Walter Willigenburg beschikbaar voor 
het bieden van een luisterend oor, 
voor advies en een goed gesprek.

U kunt bij hem terecht met diverse 
hulpvragen die te maken hebben 
met: 

• opvoeding en gezin
• identiteit en relaties
• leed en rouw
• geloof en zingeving

Walter heeft op maandagochtend 
een inloopspreekuur. U kunt ook 
een afspraak met hem maken op 
een ander tijdstip, door even binnen 
te lopen of contact met hem op te 
nemen.

 

Burenhulp Wijk voor de Wijk
Wijk voor de Wijk is een 
burenhulpproject in de wijken 
Kerckebosch en Hoge Dennen. Hulp 
wordt geboden door vrijwilligers die 
in de wijk wonen.

Themabijeenkomsten
Een aantal keren per jaar worden er 
themabijeenkomsten georganiseerd 
in de Kerckeboschschool; 
laagdrempelige zondagse vieringen. 
Alle bezoekers, buurtbewoners en 
andere geïnteresseerden zijn hierbij 
van harte welkom. 

Naast de vaste activiteiten 
organiseert het Wijkinloophuis 
regelmatig andere activiteiten 
of workshops. De data van alle 
activiteiten zijn te vinden in de 
maandelijkse nieuwsbrief op onze 
website. 

Heeft u zelf een idee voor het 
opzetten van een nieuwe activiteit, of 
zoekt u ruimte om uw activiteit vorm 
te geven, neemt u dan gerust contact 
op voor de mogelijkheden.
 
     wijkinloophuiskerckebosch.nl

U kunt bij ons terecht met uw 
hulpvraag als u bijvoorbeeld:

• tijdelijk niet in staat bent zelf 
boodschappen te doen;

• gaat verhuizen en hulp nodig 
hebt bij het inpakken;

• voor controle naar een arts 
moet en iemand nodig heeft om 
weggebracht en opgehaald te 
worden;

• hulp nodig heeft bij het invullen 
van formulieren;

• een praktisch klusje in huis hebt;
• graag met iemand een kopje 

koffie drinkt of een wandeling 
maakt.

Er wordt geen verpleegkundige, 
medische of langdurige hulp 
gegeven.

De coördinatoren van Wijk voor de 
Wijk zijn te bereiken via 
wijkvoordewijk@ 
wijkinloophuiskb.nl of via 
telefoonnummer 06-24175266 
(maandag t/m vrijdag). Bij 
afwezigheid kunt u de voicemail 
inspreken. U wordt zo snel mogelijk 
teruggebeld. 

Wilt u hulp bieden aan iemand in 
uw buurt die dat even nodig heeft? 
Meld u dan aan als vrijwilliger. 

Activiteiten

Hulpvragen
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