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Een plek in Kerckebosch waar 
iedereen van harte welkom is!

Ondersteuning
U kunt bij ons terecht voor diverse hulpvragen die te maken hebben met:
• opvoeding en gezin
• identiteit en relaties 
• leed en rouw, geloof en zingeving
• praktische en sociale hulp

Ons team bestaat uit office manager Marieke Boersema en teamleider en 
buurtpastor Walter Willigenburg. Op maandag heeft Walter een inloopspreekuur 
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt ook een afspraak met hem maken op een ander 
tijdstip, door even binnen te lopen of contact met hem op te nemen.

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. Onder de naam ‘Buurtvrij’ worden er 
allerlei activiteiten uitgevoerd. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Walter Willigenburg
buurtpastor en teamleider
06-524 32 753
walter@buurtvrij.nl

Marieke Boersema
office manager

marieke@buurtvrij.nl



In samenwerking met het Gebruikersplatform en met hulp van betrokken vrijwilligers, worden er 
verschillende activiteiten en voorzieningen aangeboden:

Inloop
Maandag tot en met vrijdagochtend is het wijkinloophuis van 10.00 tot 12.00 uur open voor een 
praatje en een kopje koffie. U kunt dan ook gebruik maken van de computers in het internetcafé. 

Voorzieningen
• Brood en soep: iedere doordeweekse ochtend kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur kosteloos 

brood en oplossoep ophalen. Op afspraak zijn andere tijden ook mogelijk.
• Kinderkleding: er is tweedehands kinderkleding beschikbaar tegen een kleine vergoeding.
• Computerles:  op verschillende tijden bieden wij computerles op maat aan. Ook voor hulp 

bij het gebruik van uw smartphone of tablet kunt u bij ons terecht. U kunt denken aan het 
leren van basisvaardigheden, internetgebruik en digitale communicatie. 

• Formulierenbrigade: iedere dinsdag is de formulierenbrigade van de PvdA tussen 10.00 en 
11.00 uur aanwezig in het wijkinloophuis. Iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het 
invullen van formulieren kan bij hen terecht. Een afspraak maken is niet nodig.

Activiteiten
• Maaltijden: een aantal keren per maand kunt u tegen een kleine vergoeding mee eten.  

De data en de menu’s kunt u vinden in de maandelijkse nieuwsbrief en op het prikbord 
in het wijkinloophuis. Opgeven kan telefonisch en via onze intekenlijst. De maaltijden 
beginnen om 18.00 uur. 

• Groeigroepen: op diverse zondagen worden er bijeenkomsten georganiseerd voor 
buurtbewoners die persoonlijk willen groeien. Aan de orde komt een alledaags, praktisch thema.

• Creatieve middag: iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur.
• Spelletjesmiddag
• Themafeesten

De data van de activiteiten kunt u in de maandelijkse nieuwsbrief vinden en op de website  
www.wijkinloophuiskerckebosch.nl. 

Voor vragen over onze activiteiten kunt u contact opnemen met het team. Ook kunt u terecht 
bij het Gebruikersplatform; vertegenwoordigd door vrijwilligers en bewoners. Samen met het 
team geven zij vorm aan de dagelijkse aansturing van het wijkinloophuis, dat van, voor en door 
bewoners is gebruikersplatform@wijkinloophuiskb.nl

twitter.com/WIHKerckebosch facebook.com/wijkinloophuiskerckebosch148

Buurtvrij is een beweging van betrokken mensen in Zeist Oost die een duurzame gemeenschap 
vormen waarbinnen mensen kunnen groeien en bloeien. Naast de Stichting Wijkinloophuis 
Kerckebosch zijn ook de Stichting Act en de Oosterkerk in Zeist partners in Buurtvrij.


