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Wijkinloophuis Kerckebosch
is een organisatie van, voor

Buurtvrij is in een beweging van
betrokken mensen in Zeist-Oost
die een duurzame gemeenschap
vormen waarbinnen mensen
kunnen groeien en bloeien.

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”.
Vanuit het Wijkinloophuis werden in 2017 tal van
activiteiten en programma’s georganiseerd, met
de twee vastgestelde centrale thema’s als basis:
gemeenschapsvorming en heelheid van de mens.
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Een aantal ontwikkelingen in 2017
SAMENWERKINGI

Ooste
rk

(actfoundation.nl) en de Oosterkerk (www.oosterkerkzeist.nl)
gingen vanaf 1 januari 2017 een samenwerking aan. Dit werd

Zeist
ap

meens
ch
kge
er

Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch, Stichting Act

bekrachtigd door ondertekening van een convenant.

ONTMOETINGSPLEKI

SAMEN STERKI

Het Wijkinloophuis werd meer en meer

De samenwerking en relatie met

een ontmoetingsplek en een plek voor

het Sociaal Team en het Wijkteam

informele zorg.

werd verstevigd.

TEAM UITBREIDINGI

GEBRUIKERS PLATFORMI

Het team met Walter Willigenburg

Het Gebruikersplatform kreeg

(teamleider en buurtpastor) en Marieke

nieuwe leden, waaronder een nieuwe

Boersema (office manager) werd uitgebreid

voorzitter.

met Hildeloes Proost (coach) en Monique Staal
(coördinator gastheren en vrouwen).

NIEUWE INITIATIEVEN EN EXTRA ACTIVITEITENI
n V
 anaf september was er een tweede spreekuur in het Wijkinloophuis, waar mensen terecht
konden met hun zorgen en vragen.
n H
 et Gebruikersplatform organiseerde een spelletjesmiddag voor kinderen, een bezoek aan het
Slottuintheater en ontmoeting rondom de feestdagen.
n P
 er 1 september werd Wijk voor de Wijk overgenomen door Wijkinloophuis Kerckebosch/Buurtvrij.
Met dit burenhulpproject in de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen kunnen we meer mensen
bereiken en ondersteunen.
n 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.
n I n december organiseerden we een sinterklaas cadeauactie in samenwerking met het Apostolisch
Genootschap. Ouders met weinig inkomen konden cadeaus ophalen voor hun kinderen. Hier werd
veel gebruik van gemaakt: circa 150 cadeaus konden worden uitgedeeld.
n B
 uurtvrij organiseerde samen met de winkeliers en in samenwerking met de Gemeente Zeist een
kerstevent op 16 december in Winkelcentrum Kerckebosch. Naast toneelspel, muziek en koek en
zopie was er dit jaar ook een kerstmarkt door winkeliers en een kinderactiviteit.

HUISVESTINGI

ENQUÊTEI

De toekomstige huisvesting van het

Dit jaar deden we voor het eerst

Wijkinloophuis stond op de agenda. We gingen

een meting onder een vaste groep

hierover in gesprek met de Gemeente Zeist en

bezoekers van het Wijkinloophuis,

Woongoed. In 2018 krijgt dit een vervolg.

middels een enquête over onze
thema’s gemeenschapsvorming en
heelheid, ontwikkeld in samenwerking
met de Universiteit Utrecht.
Deze enquête zal jaarlijks herhaald
worden.

