
 

1 
 

  

 

 
 

 

 

JAARVERSLAG 2017 

De activiteiten binnen en rondom Wijkinloophuis Kerckebosch vinden plaats onder de naam 
“Buurtvrij”. Buurtvrij is een beweging van betrokken mensen in Zeist-Oost die een 
duurzame gemeenschap vormen waarbinnen mensen kunnen groeien en bloeien. 
 

Partners: 

 

Locatie: Prinses Margrietlaan 148 - 3708 ZK Zeist  

 030-6971106 -  www.wijkinloophuiskerckebosch.nl 
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1.  Voorwoord 
In dit jaarverslag over 2017 kunt u lezen dat er veel veranderingen plaats hebben gevonden binnen 

Wijkinloophuis Kerckebosch.  

Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch, Stichting Act en de Oosterkerk gingen vanaf 1 januari 2017 een 

samenwerking aan, bekrachtigd door ondertekening van een convenant. Het Wijkinloophuis werd 

meer en meer een ontmoetingsplek en een plek voor informele zorg. De contacten met het sociaal 

team en het wijkteam werden in 2017 aanzienlijk geïntensiveerd.  

 

Samen met onze partners; de Stichting Act en de Oosterkerk, is het Wijkinloophuis de initiatiefnemer 

van Buurtvrij. Buurtvrij is een beweging van betrokken mensen in Zeist Oost die een duurzame 

gemeenschap vormen, waarbinnen mensen tot groei en bloei komen. 

 

Onder initiatief van het team en het Gebruikersplatform is er dit jaar veel dynamiek en groei geweest.  

Er werden allerlei activiteiten georganiseerd, waarbij het Wijkinloophuis in totaal 4.905 keer bezocht 

werd.  

De grote vrijwillige inzet van velen maken veel activiteiten mogelijk. Wij zijn dan ook trots op al onze 

vrijwilligers. Voor 2018 zijn er nieuwe plannen gemaakt en uitdagingen aan te gaan. Met de steun van 

onze donateurs, de Gemeente Zeist en Woongoed willen we deze realiseren. 

 

We hopen dat u zich betrokken voelt en blijft voelen bij al datgene wat zich afspeelt binnen en rondom 

het Wijkinloophuis! 

 

Walter Willigenburg, Teamleider Buurtvrij 

Nico Peelen, Voorzitter Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch 

 

 

 

De jaarrekening van 2017 kunt u opvragen bij office manager Marieke Boersema, via telefoonnummer 

030-697 11 06 of via e-mail: marieke@buurtvrij.nl. 
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2.   Organisatie 
 

2.1  Buurtvrij & Wijkinloophuis Kerckebosch 
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 is en waar 

mensen zich voor buurtbewoners inzetten die wat hulp kunnen gebruiken.  

 

De activiteiten binnen en rondom het Wijkinloophuis Kerckebosch vinden plaats onder de naam 

“Buurtvrij”. Buurtvrij is in een beweging van betrokken mensen in Zeist-Oost die een duurzame 

gemeenschap vormen waarbinnen mensen kunnen groeien en bloeien. Een all-in, inclusieve 

gemeenschap waar iedereen welkom is, ongeacht culturele, etnische of religieuze achtergrond. 

Burgers weten meer en meer wie ze zijn, wat hun talenten zijn en wat zij voor elkaar kunnen 

betekenen. Zij nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, de gemeenschap en de wereld daaromheen. 

In de gemeenschap word je gerespecteerd in wie je bent. 

 

Partners binnen Buurtvrij zijn naast de Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch, Stichting Act 

(actfoundation.nl) en de Oosterkerk (www.oosterkerkzeist.nl). Alle partijen hebben een ANBI-status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: De samenwerking tussen de drie partijen vanaf 

1 januari 2017 werd bekrachtigd door ondertekening 

van het convenant op 20 februari 2017. 
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2.2  Missie  
Buurtvrij wil maximale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk die daar behoefte aan hebben. 

Door naast mensen te gaan staan in woord en daad, middels praktische hulpverlening en 

ondersteuning bij geloof-en zingevingsvragen. 

Met de twee vastgestelde centrale thema’s als basis: gemeenschapsvorming en heelheid van de mens, 

worden tal van activiteiten en programma’s georganiseerd. 

 

Gemeenschapsvorming 

Met gemeenschapsvorming bedoelen we een bepaalde vorm van sociale cohesie, dat ontstaat binnen 

de (grote) groep mensen die elkaar ontmoeten in het Wijkinloophuis.  

 

De volgende indicatoren zijn daarbij van belang: betrokkenheid, relatie/verbinding/vriendschap, 

meerwaarde naar de groep, liefde ontvangen en geven aan de medemens, duurzaamheid en 

vrede/shalom. 

 

Heelheid  

Een duurzame verbinding/relatie aangaan met de medemens is alleen mogelijk als er sprake is van een 

zekere mate van heelheid (zelfredzaamheid en zelfontplooiing) van de mens. Disfunctioneren op de 

niveaus van psyche, wil, verstand, emotie en het fysieke maakt een gezonde relatie met een ander 

moeilijk tot onmogelijk. Het gaat om het herstel, het welzijn, welbevinden op alle bovenstaande 

vlakken.  

 

De volgende indicatoren zijn van belang: competent/persoonlijke ontwikkeling en groei, emotionele 

stabiliteit, waardigheid (jezelf van waarde vinden, vrede met jezelf hebben), inzicht/wijsheid, 

positivisme, incasseringsvermogen (kunnen lijden), gezondheid/ vitaliteit. 

 

In maart 2017 zijn bovenstaande indicatoren voor het eerst gemeten bij een vaste groep bezoekers 

van het Wijkinloophuis middels een enquête, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht. 

Jaarlijks zal dit herhaald en geëvalueerd worden. Hierbij wordt bekeken of de uitkomsten aanleiding 

geven voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. 

  

 

Hartenkreet van een bezoeker:  

“Ik ben niet gewend dat mensen met mij 

meedenken, zonder oordeel. Dat gebeurt hier wel”.  
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2.3  Medewerkers 
 

Team Buurtvrij  

Vanuit Stichting Act zijn er twee vaste medewerkers in het Wijkinloophuis aangesteld: teamleider 

Walter Willigenburg en officemanager Marieke Boersema. Walter is door de Oosterkerk tevens 

aangesteld als buurtpastor.  

 

Vanaf eind augustus 2017 houdt Hildeloes Proost een inloopspreekuur op de dinsdagochtend. In het 

dagelijks leven is Hildeloes coach en begeleidt zij kinderen en volwassenen.  

Hiermee konden we dit jaar weer twee spreekuren aanbieden in het Wijkinloophuis, waar bezoekers 

terecht kunnen met hun zorgen en problemen. 

 

Teamlid Monique Staal is coördinator gastheren- en vrouwen. Johan Pos is vanaf december 2017 lid 

van het team en betrokken bij de groeigroepen. 

 

Het team volgde in maart een trainingsweekend 

voor pioniers, georganiseerd door de 

Protestantse Kerk Nederland. Daarnaast ging het 

Buurtvrij team begin september een weekend 

weg. Naast teambuilding bood dit weekend meer 

tijd en ruimte om eens goed te overleggen. 

Tijdens dit weekend is het concept jaarplan 2018 

opgesteld. 

 

 

                                                                                                     Foto van links naar rechts: Marieke Boersema,  

                                                                                                     Walter Willigenburg, Monique Staal en Hildeloes Proost. 

Gebruikersplatform 

Het Gebruikersplatform vormt de vertegenwoordiging van de gebruikers van het Wijkinloophuis, heeft 

een verbindende functie en doet en denkt mee met het team. Samen geven zij vorm aan de dagelijkse 

aansturing van het Wijkinloophuis, dat van, voor en door bewoners is. De leden hebben allen een rol 

in het Wijkinloophuis en organiseren daarnaast met regelmaat activiteiten.  

 

Iedere laatste woensdag van de maand komt het Gebruikersplatform bij elkaar voor overleg. Twee 

keer per jaar schuiven bestuursleden van Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch hier ook bij aan.  

Op 31 december 2017 bestond het platform uit de volgende 

leden: Jos Kauw (voorzitter), Theo de Vries, Joke Knoth, Anneke 

Oosterhuis, Sherida Jordan, Arjen van Drunen en Judith 

Fournier (secretaris).  

 

 

Foto: wisseling voorzitterschap Gebruikersplatform van Frans van 

Nostrum naar Jos Kauw op 29 november 2017. 
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Vrijwilligers 

De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor ons Wijkinloophuis. Hoewel een groot deel van de 

vrijwilligers uit de wijk komt, zijn er ook mensen uit andere delen van de gemeente Zeist betrokken bij 

het Wijkinloophuis.  

 

Op 31 december 2017 waren er 29 vaste vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van Buurtvrij en 35 

vrijwilligers die incidenteel beschikbaar waren, onder andere voor klussen via wijk voor de wijk. Een 

totaal van 64, exclusief bestuursleden.  

 

Ook bij de organisatie van de themafeesten zijn meerdere leden van de Evangelie Gemeente Zeist en 

de Oosterkerk betrokken. 

 

Dit jaar zijn leden van de Evangelie Gemeente Zeist een aantal zaterdagen ingezet om klussen te 

doen bij bezoekers van het Wijkinloophuis. Aan beide kanten 

werden deze ontmoetingen en hulpaanbod erg waardevol 

gevonden. 

Om de inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers te 

waarderen en hen in het zonnetje te zetten, organiseerden we 

op 19 mei een vrijwilligers BBQ. De vrijwilligers werden 

bediend door het bestuur. Het was een gezellige avond en een 

goed samenzijn. 

 

Trainingen 

Dankzij de gift van het Van Tellingen-Pul fonds konden we dit jaar twee cursusavonden organiseren 

voor onze vrijwilligers, met als thema motivatie en activatie van bezoekers. Na de eerste cursusavond, 

waarin we samen nadachten over de motivatie van mensen om mee te doen, stonden we de tweede 

avond uitgebreid stil bij de vaardigheden en rol van onze vrijwilligers. 

 

In september was counselor en trainer Riek Brinksma spreker bij een overleg van de gastheren en 

vrouwen, om uitleg te geven over psychiatrische stoornissen en het herkennen daarvan.  

 

Besturen 

De drie partners van Buurtvrij hebben elk een eigen bestuur, dat betrokken is bij de Buurtvrij beweging 

en functioneren als besturen op afstand. Het bestuur van Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch kwam 

in 2017 vier keer bij elkaar. Bij deze vergaderingen was ook het team aanwezig.  

Binnen het bestuur vond een bestuurswisseling plaats: penningmeester Gerard Rijerse werd 

opgevolgd door Everard van de Weg. 

In september was er een informele ontmoeting tussen de besturen van het Wijkinloophuis, Stichting 

Act en de Oosterkerk. Tijdens deze informele ontmoeting maakten de partners van Buurtvrij nader 

kennis met elkaar. In november ontmoetten de partners van Buurtvrij elkaar opnieuw voor een 

evaluatie van de samenwerking, vastgelegd in het convenant. Een zeer constructieve bijeenkomst 

waarin deze samenwerking herijkt werd.  
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3.   Activiteiten 
Onder de naam Buurtvrij worden allerlei activiteiten uitgevoerd in en rondom Wijkinloophuis 

Kerckebosch.  

In 2017 werden elke week de volgende vaste activiteiten en diensten aangeboden: 

 

▪ Inloopochtenden en internetcafé 

Elke maandag tot en met vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur was het Wijkinloophuis geopend 

voor een praatje en een kopje koffie. Een vaste groep van bezoekers kwam iedere dag langs, 

gefaciliteerd door een trouwe groep gastheren- en vrouwen. Er werd gepraat, gelachen en gehuild, 

gegeten, gecomputerd en een spelletje gedaan. Ook in de zomerperiode ging de inloop door.  

 

Van de Gemeente Zeist ontvingen we dit jaar een mooi cadeau: twee nieuwe computers inclusief 

technisch support voor het Internetcafé. 

 

▪ Inloopspreekuren 

Iedere maandagochtend was buurtpastor Walter 

Willigenburg beschikbaar voor het bieden van een 

luisterend oor, voor advies en een goed gesprek.  

 

Vanaf 29 augustus 2017 konden we een extra 

inloopspreekuur op de dinsdag aanbieden. Vanaf 

die datum was coach Hildeloes Proost iedere 

dinsdagmorgen aanwezig en konden bezoekers ook bij haar terecht met hun zorgen en problemen. 

 

▪ Creatieve middag 

Een vaste groep trouwe dames ontmoette elkaar elke maandagmiddag in het Wijkinloophuis om 

samen te breien of te handwerken voor het goede doel. 

 

▪ Brood 

Bezoekers en wijkbewoners konden gebruik maken van de mogelijkheid om kosteloos brood op te 

halen in het Wijkinloophuis. Dit werd mogelijk gemaakt door de Voedselbank. 

 

▪ Groeigroepen 

In het Wijkinloophuis werden groeigroep bijeenkomsten georganiseerd rondom alledaagse, 

praktische thema’s voor buurtbewoners die persoonlijk willen 

groeien. Deze bijeenkomsten vonden meerdere keren per maand 

plaats op zondagochtend. In 2017 waren er twee groeigroepen 

met ieder een eigen deelnemersgroep. Op verzoek van de 

deelnemers werd de frequentie van samenkomst van groeigroep 

1 per januari 2017 verhoogt naar twee keer per maand. In april 

hadden beide groepen een gezellig dagje uitje naar de Dierentuin 

en een etentje, financieel mogelijk gemaakt door het Kompasfonds van de Oosterkerk. 

 

“Ik ben zo blij dat ik jou ontmoet heb. 

Want ik merk de afgelopen tijd dat ik groei! 

“ 
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▪ Vrouwenmiddag 

Nadat de vrouwenmiddag een poosje was weggeweest, konden 

we deze activiteit vanaf september 2017 weer aanbieden, met 

dank aan een aantal enthousiaste vrijwilligers. In september, 

oktober, november en december kwamen vrouwen uit 

Kerckebosch samen voor ontmoeting en een leuke activiteit. 

 

▪ Maaltijden 

In 2017 werden 20 maaltijden georganiseerd, gekookt door 

leerlingen van het Seyster College. Er waren 8 vrijwilligers, het merendeel vanuit de Oosterkerk, 

betrokken bij de maaltijden. Iedere maaltijd waren er 2 vrijwilligers aanwezig 

om te zorgen voor een goed verloop. Gemiddeld waren er per maaltijd 14 

deelnemers. Dankzij een gift van Stichting Act konden de maaltijden tegen het 

lage tarief van €4 per persoon aangeboden worden, waardoor het toegankelijk 

werd gemaakt voor veel bezoekers.  

 

▪ Computerles 

Ook in 2017 werd computerles op maat aangeboden en ondersteuning bij het 

dagelijks gebruik van de computer. Bezoekers konden in het Wijkinloophuis terecht voor 

bijvoorbeeld het leren van basisvaardigheden, het gebruiken van internet, e-mail of 

tekstverwerking, als ook de digitale communicatie met overheid en bedrijven.  

De hulp werd geboden door twee vrijwillige computerdocenten die verbonden zijn met het 

Wijkinloophuis en op oproepbasis beschikbaar zijn.  

 

▪ Formulierenbrigade 

Ook in 2017 was de formulierenbrigade van de PvdA wekelijks in het Wijkinloophuis aanwezig om 

mensen te helpen met het invullen van sommige formulieren.  

 

Door het jaar heen waren er in 2017 ook een aantal nieuwe initiatieven en activiteiten: 

 

▪ Het Gebruikersplatform organiseerde in 2017 een aantal extra activiteiten, zoals de 

nieuwjaarsreceptie, een spelletjesmiddag voor kinderen, een bezoek aan 

het Slottuintheater en ontmoeting rondom de feestdagen (Pasen en Kerst). 

Daarnaast introduceerden zij de ideeënbus, om de bezoekers meer 

inspraak te geven. 

 

▪ Extra maaltijden 

In de zomer werden er een aantal extra maaltijden georganiseerd en 

gekookt door bezoekers van het Wijkinloophuis. Een mooi voorbeeld van een 

Wijkinloophuis dat van, voor en door bezoekers is. 
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▪ Kindervakantiespektakel Lobbus 

Met een gift van de diaconie van de Oosterkerk konden we een aantal gezinnen een financiële 

vergoeding geven. Hiermee konden ouders, die de financiën hier niet voor hebben, hun kinderen 

in de zomervakantie een leuke vakantieweek geven bij Lobbus.   

 

▪ Wijk voor de Wijk 

Per 1 september 2017 werd Wijk voor de Wijk/ Burenhulp, 

voorheen van MeanderOmnium, overgenomen door 

Wijkinloophuis Kerckebosch/Buurtvrij. Wijk voor de Wijk is een 

burenhulpproject in de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen. 

Hulp wordt geboden door vrijwilligers die in de wijk wonen. 

Hiermee kunnen we meer mensen in de wijk bereiken en 

ondersteunen. De coördinatie bleef in handen van dezelfde 

vrijwilligers. In oktober was er een bijeenkomst voor de 

vrijwilligers van Wijk voor de Wijk, om hen te informeren over 

de veranderingen. We ontwikkelden een nieuwe 

informatiefolder voor Wijk voor de Wijk. Ter promotie werd 

deze huis-aan-huis verspreid in de wijk via De Nieuwsbode. Naar 

aanleiding van deze actie meldden een aantal nieuwe 

vrijwilligers zich aan. 

 

▪ Themafeesten 

In 2017 werden er vier themafeesten georganiseerd, 

in samenwerking met de Oosterkerk en de Evangelie 

Gemeente Zeist. Thema’s waren: waarde(n)vol, op 

avontuur, overwinning en geld. 

 

▪ Sinterklaas 

Wegens omstandigheden werd er in 2017 geen 

sinterklaasfeest georganiseerd door de kerken. 

Omdat het niet vanzelfsprekend is dat alle kinderen met Sinterklaas of Kerst een cadeautje krijgen, 

organiseerden we een cadeauactie in samenwerking met het Apostolisch Genootschap. Ouders met 

weinig inkomen konden op 2 december cadeaus ophalen voor hun kind(eren). Hier werd veel 

gebruik van gemaakt: ca. 150 cadeaus konden worden uitgedeeld. 
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▪ Kerstevent 

Buurtvrij organiseerde samen met de winkeliers en in 

samenwerking met de Gemeente Zeist een kerstevent op 16 

december in Winkelcentrum Kerckebosch. De activiteiten werden 

dit jaar uitgebreid. Naast het toneelspel, koor en koek en zopie 

door vrijwilligers van de Evangelie Gemeente Zeist en de 

Oosterkerk was er dit jaar ook een kerstmarkt door winkeliers, en 

een kinderactiviteit. 

 

▪ Kerstpakketten 

In 2017 werden er in de wijk weer kerstpakketten verzorgt door 

de Oosterkerk, voor mensen die het financieel niet breed 

hebben. Deze pakketten zijn vanuit het Wijkinloophuis 

uitgegeven. 

 

Een ondernemer uit Werkendam sponsorde Stichting Act met twee partytenten, die ingezet werden 

voor de activiteiten in en rond het Wijkinloophuis. 

 

In juli ontwikkelden we samen met communicatiebureau DTProost een nieuwe folder waarin al onze 

activiteiten en belangrijke informatie vermeld staat.  
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4.   Resultaten 2017 
In de wijk Kerckebosch leven en wonen veel verschillende mensen. Iedereen is welkom in het 

Wijkinloophuis om gebruik te maken van de aangeboden voorzieningen.  

 

Bezoeken 

In 2017 werden de inloop en activiteiten 4.905 keer bezocht. Bezoekers maakten gebruik van de 

inloopmomenten of activiteiten van het wijkinloophuis. Er zijn wijkbewoners die het Wijkinloophuis 

dagelijks bezoeken en wekelijks meedoen aan de activiteiten. Anderen zijn minder frequent aanwezig.  

 

De maandagochtend en de dinsdagochtend werden het drukste bezocht. Dit komt mogelijk doordat er 

dan ook andere activiteiten (spreekuren en formulierenbrigade) tegelijk plaatsvinden. 

 

Hulpvragen 

In 2017 zijn er in totaal 425 hulpvragen behandeld door het team en de vrijwilligers.  

 

In bijlage 1 vindt u een resultatenoverzicht in cijfers en tabellen. 

 

Afscheid 

Dit jaar overleden een aantal vaste bezoekers van het Wijkinloophuis. Als buurtpastor kon Walter een 

rol spelen in de verschillende afscheidsdiensten en we zijn dankbaar dat we hiermee tot steun konden 

zijn voor de families. Er was grote betrokkenheid vanuit het wijk- en sociaal team, dat we erg 

gewaardeerd hebben. 

  

 

“Jullie denken vooruit. Ik lig sinds een paar dagen 

gekluisterd aan bed door ziekte en jullie bieden de 

hulp aan om komende week mijn huis schoon te 

maken. Heel erg fijn”.   
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5.   Samenwerking en werkwijze 
Het Wijkinloophuis werd in 2017 meer en meer een ontmoetingsplek en in mindere mate een 

hulpverleningsplek. Onze ambitie daarbij is uit te blinken in sociale contactvorming en informele zorg.  

 

Voor praktische hulpvragen, pastorale 

hulpvragen en vragen over geloof en zingeving, 

opvoeding en gezin, identiteit en relaties en 

leed en rouw konden wijkbewoners terecht in 

het Wijkinloophuis. Overige hulpvragen, zoals 

psychosociale hulvragen, het aanvragen van 

een voedselpakket en vragen op het gebied van 

WMO, verzekeringen en vergoedingen, 

werden doorverwezen naar het Sociaal Team 

Zeist-Oost/Maatschappelijk werk.

Het Wijkinloophuis maakt deel uit van het 

totaal aan sociale voorzieningen in de wijk, en er is samenwerking met de sociale partners in de wijk. 

Ieder vanuit zijn eigen kracht.  

 

In 2017 werd de relatie en samenwerking met het Sociaal Team enorm verstevigd. Vanaf mei 2017 

schoven medewerkers van het Sociaal team en het Centrum voor Jeugd en Gezin eens in de twee 

weken aan de koffietafel, en was er daarmee voor de bezoekers extra gelegenheid om met hen in 

gesprek te gaan. Daarnaast was er regelmatig overleg met de wijkmanagers van Zeist-Oost en tussen 

beide teams. 

 

De betrokkenheid van de Gemeente Zeist hebben we erg gewaardeerd. Op 10 mei kwam 

Burgemeester Koos Janssen op de koffie in het Wijkinloophuis. Hij sprak met de bezoekers en ging 

daarna samen met buurtpastor Walter op huisbezoek.  

 

Dit jaar stond ook de toekomstige huisvestiging van het Wijkinloophuis op de agenda. We gingen 

hierover met de Gemeente Zeist en Woongoed in gesprek. Samen met de wijkmanager organiseerden 

we in december een huisvesting brainstorm, om na te denken over nieuwe functies én accommodatie 

van het Wijkinloophuis. Samen met Woongoed en de Gemeente Zeist bezochten we Buurthuis De 

Nieuwe Jutter in Utrecht en hielden we een brainstorm in aanwezigheid van wethouder Marcel 

Fluitman. 

 

In zijn rol als buurtpastor nam Walter Willigenburg ook deel aan het Pastoresconvent met 

Burgemeester Koos Janssen en er waren er overleggen met de verschillende kerken en Kerkenraden. 

Ook waren er overleggen omtrent de pioniersplek Buurtvrij met pioniersbegeleider Dick van Dijk en 

een afvaardiging van de Landelijke Protestantse Kerk.  

 

 

 

 

“Vanuit het Binnenbos ben ik doorverwezen naar 

jullie. Ik ben onbekend in deze wijk en weet niet 

waar te zoeken. Mijn partner is recent overleden en 

heb behoefte aan pastorale hulp”. 
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Bijlage 1 Resultaten in cijfers en tabellen  
 

Bezoeken 2017 
In 2017 werden de inloop en activiteiten 4.905 keer bezocht.  

 

In onderstaand overzicht is het aantal keren dat het Wijkinloophuis* per maand bezocht is af te lezen. 

* In 2017 werden er vier themafeesten georganiseerd op een andere locatie: de Kerckeboschschool. 

Hierbij waren in totaal ca. 185 bezoekers aanwezig. Dit aantal is niet in bovenstaande cijfers per maand 

opgenomen. 

 

In onderstaand overzicht is het gemiddeld aantal bezoekers per activiteit/dagdeel in 2017 af te lezen. 

  

Januari; 499

Februari; 395

Maart; 464

April; 340

Mei; 446

Juni; 363

Juli; 365

Augustus; 410

September; 361

Oktober; 389

November; 374

December; 314
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Hulpvragen 2017 
In 2017 werden er 425 hulpvragen behandeld. De verdeling van het soort hulpvragen is als volgt: 
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