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1.  Voorwoord 
 

De herontwikkeling van de wijk Kerckebosch nadert zijn eindpunt. De meeste bewoners van de wijk 

hebben een nieuw huis gekregen. Er is veel verbeterd, maar de nieuwe situatie is voor lang niet 

iedereen bevredigend. Wat bekend was, is verdwenen en het wennen aan de nieuwe situatie is niet 

altijd even gemakkelijk. 

 

Voor velen bleef het Wijkinloophuis een rustige, bekende ontmoetingsplek. Een plek waar koffie en 

gezelligheid wordt geboden. Waar vragen beantwoord worden. Een plek waar je je eigen stem kenbaar 

kan maken en in gesprek kan komen met anderen. Waar je gezien wordt en waar je gemist wordt als 

je een tijdje niet hebt willen of kunnen komen. Onze leidende thema’s “Heelheid en 

Gemeenschapsvorming” bleken ook dit kalenderjaar weer van groot belang voor de vaste bezoekers. 

 

We hebben aan het eind van het jaar veel aandacht geschonken aan de bekendheid van het 

Wijkinloophuis in de wijk. In De Nieuwsbode hebben we onszelf gepresenteerd, om hiermee ook de 

mensen uit de wijk te bereiken die nog geen kennis hadden genomen van wat het Wijkinloophuis te 

bieden heeft.  

 

Aan het Wijkinloophuis zijn veel vrijwilligers verbonden. Aan allen een woord van dank. Dankzij hun 

inspanningen kan deze plek gerealiseerd worden. Het Gebruikersplatform heeft een goede inbreng 

gehad. Vanuit het platform zijn er concrete activiteiten vormgegeven. 

 

De Oosterkerk, Stichting Act en Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch werken met elkaar samen om 

het Wijkinloophuis mogelijk te maken. Buurtvrij is de titel van de gemeenschappelijk gedragen visie; 

wat we in de wijk willen betekenen.  

 

In het afgelopen jaar zijn afgevaardigden van de drie partijen twee keer bij elkaar gekomen om over 

de toekomst te praten. Het is niet vanzelfsprekend dat alles bij het oude blijft.  

Binnen het bestuur van het Wijkinloophuis is uitgebreid stilgestaan bij wat onze visie op de toekomst 

van het Wijkinloophuis is. Hoe willen we ervoor staan over bijvoorbeeld vijf jaar?  

Welke goed lopende zaken moeten behouden blijven? Welke aanvullingen zijn nodig? Hoe ambitieus 

willen we zijn? Et cetera. In 2020 zullen alle drie de partijen in eigen kring verder nadenken over hoe 

het Wijkinloophuis eruit komt te zien en wat hun inbreng in de toekomst zal zijn. 

 

Met externe partijen was er in 2019 op gezette tijden overleg. De gemeente Zeist, het college van 

diakenen, de woningcoöperatie Woongoed, de collega’s van het Binnenbos en Kerk en Samenleving 

met haar wijkinloophuizen in andere wijken van Zeist. Voor ons is hierbij steeds leidend geweest hoe 

we het beste kunnen aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de wijkbewoners. 
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Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag.  

Mocht u naar aanleiding hiervan de behoefte voelen om zelf een bijdrage te leveren aan het welzijn 

van de wijkbewoners, dan bent u vanzelfsprekend van harte welkom.  

U bent natuurlijk ook van harte welkom om zomaar even langs te komen om een kopje koffie te 

drinken, om antwoorden te krijgen op vragen waarmee u worstelt, om geholpen te worden bij 

onderwerpen waar u niet helemaal uitkomt of om wat voor reden dan ook. 

 

Nico Peelen 

Voorzitter Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch 

 

 

 

 

De jaarrekening van 2019 kunt u opvragen bij office manager Marieke Boersema, via telefoonnummer 

030-697 11 06 of via e-mail: marieke@buurtvrij.nl. Ook is het document te downloaden via onze 

website: http://www.wijkinloophuiskerckebosch.nl/over-de-organisatie. 

 

 

 

http://www.wijkinloophuiskerckebosch.nl/over-de-organisatie
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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, via praktische hulpverlening en ondersteuning bij 

geloof-en zingevingsvragen. 

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

worden verschillende 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. 
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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 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.  

De enquête is een steekproef en geeft ons een beeld over de persoonlijke situatie van een aantal 

bezoekers. Deze enquête is in 2019 herhaald. 

De uitkomsten van beide enquêtes lieten een soortgelijke uitkomst zien. Wat opviel in de resultaten is 

onder andere dat ervaren wordt dat het Wijkinloophuis een plek is waar mensen zich veilig en 

verbonden voelen. Verder zien we dat er relatief laag gescoord wordt op het sub thema “vitaliteit” 

(een indicator van heelheid); veel mensen hebben te maken met gezondheidsklachten.  

Aansluitend op deze uitkomsten, zullen wij de komende tijd verder nadenken 

over het onderwerp vitaliteit en gezondheid, en hoe we dit concreet kunnen maken in ons aanbod van 

activiteiten en dienstverlening.   
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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 office manager Marieke Boersema. Walter is door de Oosterkerk ook 

aangesteld als buurtpastor.  

 

Gebruikersplatform 

Het Gebruikersplatform bestaat uit een zestal betrokkenen. De leden komen maandelijks bij elkaar en 

organiseren allerlei activiteiten in en vanuit het Wijkinloophuis, en ondersteunen de teamleden in de 

uitvoering van de gemaakte afspraken. Samen met het team geven zij vorm aan de dagelijkse 

aansturing van het Wijkinloophuis, dat van, voor en door bewoners is.  

Afgelopen jaar ging het Gebruikersplatform aan de slag met de vraag hoe zij meer invulling kunnen 

geven aan hun rol en functie als vertegenwoordigers van de gebruikers van het Wijkinloophuis.  

Hierbij kwam naar voren dat het van belang is om de behoeften en wensen van de gebruikers goed in 

kaart te krijgen. De platformleden zullen dit de komende tijd verder onderzoeken. 

 

Op 31 december 2019 bestond het platform uit de volgende leden: Johan Pos (voorzitter), Judith 

Fournier (secretaris), Theo de Vries, Joke Knoth, Helminde Hubeek en Jakolien Zijlstra.  

 

Team Alpha 

Het team werkt veel samen met het Alpha team, bestaande uit de volgende vrijwilligers:  

Youri en Marlies Stokkel, Peter en Gerdy Wallenburg, Johan Pos en Sandra Groenewege. Met deze 

groep coördineren we de themabijeenkomsten, de Alpha-cursus en het jaarlijkse kerstevent.  

 

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.  

 

De gastheren en gastvrouwen zijn een belangrijke groep vrijwilligers. Zij zijn het gezicht en eerste 

aanspreekpunt van het Wijkinloophuis/Buurtvrij, hebben nauw contact met onze bezoekers en bieden 

hun een luisterend oor. Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in deze groep door ontmoetingen met 

hen te organiseren en thema’s te bespreken.  

 

Op 31 december 2019 waren er 31 vaste vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van Buurtvrij en 30 

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

Een totaal van 61, exclusief bestuursleden.  

 



 

8 
 

Om de inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers te waarderen en hen in het zonnetje te zetten, 

organiseerden we op 15 juni een vrijwilligers BBQ.  

De vrijwilligers werden bediend door het bestuur 

van het Wijkinloophuis. Vooraf werden de 

vrijwilligers bijgepraat over diverse 

ontwikkelingen en werd hen de samenvatting van 

het jaarverslag uitgedeeld. Het was een gezellige 

avond en goed samenzijn. 

 

Eind december ontvingen alle betrokken 

vrijwilligers een eindejaarsgeschenk om hen te 

bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

 

Besturen 

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

en functioneren als bestuur op afstand.  

 

Het bestuur van Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch kwam in 2019 vier keer bij elkaar. Bij deze 

vergaderingen was ook het team aanwezig.  

Daarnaast kwam het stichtingsbestuur van het Wijkinloophuis in september bij elkaar voor een 

workshop over visie, missie en toekomst. Het was een goede avond waarin gesproken werd over 

identiteit, bestaansrecht en ambities.  

 

Partners 

Op 19 november kwamen de besturen van Act, de Oosterkerk en het Wijkinloophuis samen voor de 

jaarlijkse evaluatie van Buurtvrij. 

Na een informeel etentje werd de onderlinge samenwerking besproken. Er werd onder andere 

gesproken over ieders rol en verantwoordelijkheden, de behoeften vanuit het team, het jaarplan 2020 

en over de financiering in 2019 en 2020. Verdere afstemming hierover volgt in de loop van 2020. 
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3.   Activiteiten 
Onder de naam Buurtvrij worden allerlei activiteiten uitgevoerd in en rondom Wijkinloophuis 

Kerckebosch. In 2019 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. Ook in de zomerperiode ging de inloop 

door.  

Albert Heijn Kerckebosch sponsorde het Wijkinloophuis elke maand met een aantal koffie en 

theeproducten. 

 

 Inloopspreekuur 

Op de maandagochtenden was buurtpastor Walter Willigenburg beschikbaar voor het bieden van 

een luisterend oor, voor advies en een goed gesprek. Mensen konden bij hem terecht met diverse 

vragen over opvoeding en gezin, identiteit en relaties, leed en rouw, en geloof en zingeving. 

 

 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. 

 

 Brooduitgifte 

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

halen in het Wijkinloophuis, mogelijk gemaakt door de Voedselbank. Tot november 2019 had de 

Voedselbank een uitgiftepunt in Wijkinloophuis Kerckebosch. 

 

 Kledingbank 

Voor een klein bedrag konden mensen in het Wijkinloophuis tijdens inloopuren aan goed verzorgde 

kleding komen voor dames en voor kinderen.  

 

 Vrouwenmiddag 

Met dank aan een aantal enthousiaste vrijwilligers kwamen vrouwen uit Kerckebosch in de eerste 

helft van het jaar iedere maand samen voor ontmoeting en een leuke activiteit. Er werd gekookt en 

gebakken of iets creatiefs gedaan. Gemiddeld waren er 6 vrouwen per middag.  

 

 Groeigroep 

In het Wijkinloophuis werden dit jaar groeigroep bijeenkomsten georganiseerd rondom alledaagse, 

praktische thema’s voor buurtbewoners die persoonlijk willen groeien. De twee bestaande 

groeigroepen werden in maart van dit jaar samengevoegd tot één groep. Zij kwamen eens per 

maand op zondagochtend bij elkaar.  
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In juli gingen we met de Groeigroep een dagje-uit. Na een bijeenkomst en verzorgde lunch in het 

Wijkinloophuis, stapte iedereen op de boot voor een vaartocht met fluisterboot op het 

Naardermeer, onder leiding van een boswachter van 

Natuurmonumenten. Iedereen genoot van de vogels en 

prachtige natuur.  Dit uitje werd financieel mogelijk 

gemaakt door de Oosterkerk. 

 

 

 Wijk voor de Wijk 

Burenhulpproject Wijk voor de Wijk bemiddelde in 2019 bij 63 hulpvragen. Een kleine groei ten 

opzichte van 2018, waarin er 53 hulpvragen 

binnen kwamen.  

Hulp werd geboden door vrijwilligers die in de 

wijk wonen. Dit project werd mede mogelijk 

gemaakt door sponsor SOZW: Stimuleringsfonds voor Zorg en 

Welzijn in Zeist. 

 

In 2019 waren er wat coördinatiewisselingen bij Burenhulpproject Wijk voor de Wijk.  

Op 31 december gaven Joke Knoth en Mariandel den 

Hertog leiding aan Wijk voor de Wijk en waren zij 

verantwoordelijk voor de telefoondienst en 

hulpvraagbemiddeling.  

 

Eind maart werden de coördinatoren geïnterviewd en 

gefotografeerd door SOZW, sponsor van Wijk voor de 

Wijk, in verband met het maken van een reeks 

advertenties in De Stadspers. Voor zowel SOZW als het 

Wijkinloophuis goede PR (zie afbeelding). 

 

 Maaltijden 

In 2019 werden er 16 maaltijden aangeboden in het Wijkinloophuis, gekookt door leerlingen van 

het Seyster College. Er waren 7 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 9 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 

Bezoekers konden ook dit jaar in het Wijkinloophuis terecht voor computerles op maat en 

ondersteuning bij het dagelijks gebruik van de computer, zoals het leren van basisvaardigheden, 

het gebruiken van internet, e-mail of tekstverwerking en de digitale communicatie met overheid 

en bedrijven. De hulp werd tijdens inloopuren geboden door de gastheer, eveneens 

computerdocent. 
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 Formulierenbrigade 

In 2019 was de formulierenbrigade van de PvdA iedere eerste dinsdag van de maand in het 

Wijkinloophuis aanwezig om mensen te helpen met het invullen van sommige formulieren. In de 

tijd rondom de belastingaangiften konden bezoekers wekelijks terecht bij de formulierenbrigade. 

 

 Themabijeenkomsten 

In 2019 werden er vijf themafeesten 

georganiseerd, in samenwerking met de 

Oosterkerk en de Evangelie Gemeente Zeist: in 

mei, juni, september en oktober. Thema’s waren: 

‘Vraagtekens’, ‘Een goede Vader’, ‘De goede 

Zoon’, ‘Goed nieuws’ en ‘Zonde(n)’.  

Op deze feesten kwamen 35 tot 45 mensen af. 

We kijken terug op mooie ochtenden met een 

goed verhaal en mooie muziek van de twee 

kerkbands.  

 

Naast ons vaste activiteiten waren er in 2019 ook andere activiteiten en nieuwe initiatieven: 

 

 Gebruikersplatform 

De leden van het Gebruikersplatform organiseerden een aantal activiteiten, zoals onder andere de 

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, het paasontbijt, de pannenkoekenmaaltijd in de zomer, 

spelletjesmiddagen voor kinderen in de vakanties en de kerstbrunch. 

 

 Alpha cursus 

In januari startte Alpha in Zeist; een cursus over zingeving en geloof, georganiseerd door Buurtvrij. 

Elke Alpha avond begon met een maaltijd, waarna er in alle ontspannenheid een onderwerp 

besproken werd. De cursus omvatte 10 Alpha 

bijeenkomsten  en werd georganiseerd in het 

Binnenbos. Ook gingen de deelnemers een weekend 

weg met elkaar. In februari reisde onze groep af naar 

vakantiecentrum Het Schuttenbelt in Enter om daar 

een mooi weekend met elkaar te beleven (zie foto). 

De cursus werd financieel ondersteund door de 

Evangelie Gemeente en het Evangelisatie Fonds 

(GAK).  

 

Aan de cursus deden 9 wijkbewoners mee en een Alpha team van 6 leden uit de Evangelie 

Gemeente, onder leiding van Walter.  

De Alpha bijeenkomsten hebben geleid tot vriendschappelijke relaties. Mensen voelden zich veilig 

en daardoor was er openheid om harten met elkaar te delen. Dit leidde soms tot emotionele en 

bijzondere momenten. Omdat de cursus zo goed beviel en de groep bij elkaar wilde blijven, 

organiseerde het Alpha team een aantal extra bijeenkomsten in het najaar. 
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 Workshop ‘Gezonde en betaalbare voeding’ 

De uitkomsten van de enquêtes in 2017 en 2019 lieten zien dat er relatief laag gescoord wordt op 

het sub thema “vitaliteit” (een indicator van heelheid). Aansluitend op dit thema organiseerden we 

in samenwerking met meerdere partijen in juni 2019 de workshop ‘Gezonde en betaalbare 

voeding’. Er werd gesproken over het herkennen van gezonde producten en hoe gezonde en 

betaalbare voeding hand in hand kan gaan met lekker en makkelijk. De workshop werd erg 

gewaardeerd door de deelnemers. 

 

 Droomworkshop 

In het voorjaar organiseerde Buurtvrij de workshop “Leef je Droom”: een workshop van vier 

avonden over het verwezenlijken van je dromen en de stappen die je moet zetten om daar te 

komen. We kijken terug op een succesvolle workshop met zes deelnemers. De deelnemers waren 

enthousiast en er was veel betrokkenheid op elkaar, dat extra stimulans gaf om met eigen 

ontwikkelstappen bezig te zijn en door te gaan.  De workshop werd gegeven door twee vrijwilligers.  

 

 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.   

 

 Burendag  

Ook dit jaar deed het Wijkinloophuis mee aan Burendag, georganiseerd door het 

Gebruikersplatform. Het Wijkinloophuis was op zaterdag 28 

september open om wijkbewoners kennis te laten maken met onze 

activiteiten en beschikbare ondersteuning.  

Voor de liefhebber was er een broodje hamburger en een broodje 

knakworst voor de kinderen.   

Dit jaar was er een groep jongeren te gast 

die gezellig een broodje hamburger mee aten en waarmee we in gesprek 

raakten. Het was een gezellige middag met veel vertrouwde gezichten. 
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 Wegwijscafé 

In september 2019 startte het Wegwijscafé in Zeist-

Oost op twee locaties: ons Wijkinloophuis en in het 

Binnenbos.  

Vrijwilligers en professionals vanuit diverse 

organisaties waren iedere donderdag tussen 11.00 en 

12.00 uur in het Wijkinloophuis aanwezig om vragen 

over administratie en financiën te beantwoorden. 

Mensen konden met een hulpvraag binnenlopen 

zonder afspraak.  

 

Op 28 november vierden we de 

opening van ons Wegwijscafé met 

een feestje. Het was een gezellige 

drukte; de tafel zat vol met bezoekers, 

vrijwilligers en professionals.  

De officiële opening werd verzorgd door Philine Bos 

van Sociaal Raadslieden. In de krant verscheen een 

bericht hierover, zie de afbeelding hiernaast. 

 

 

 

 

 Sinterklaas cadeauactie 

Ons Gebruikersplatform organiseerde met hulp van vrijwilligers voor de tweede keer de jaarlijkse 

sinterklaasactie voor kinderen in de wijk.  

Ouders die het niet zo breed hebben, werden uitgenodigd om op 28 

november cadeaus voor hun kind(eren) op te halen in het 

Wijkinloophuis. Dit jaar konden we nog meer kinderen blij maken 

met een cadeau: 30 kinderen uit 12 gezinnen.  

Met behulp van een online inzamelingsactie in de wijk konden er 

nieuwe cadeaus gekocht worden. Het was weer een succes! 
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 Workshop kerstster maken 

In december konden geïnteresseerden meedoen met de workshop kerstster maken, 

een initiatief van een van onze gastvrouwen. De groep was klein maar fijn met 4 

dames.  

 

 Kerstevent 

Ook dit jaar organiseerde Buurtvrij een kerstevent samen met de winkeliers.  

Op zaterdag 21 december was het een gezellige drukte in Winkelcentrum Kerckebosch. Er waren 

winkelkraampjes, een Buurtvrij kerstwensboom, een speurtocht voor de kinderen, een kraam met 

informatie & warme chocolademelk en muziek. Bram’s Pannenkoeken was met hun bakfiets van de 

partij om mensen van een gratis pannenkoek te voorzien. Het was dit jaar erg druk, waardoor we 

met veel wijkbewoners in gesprek kwamen en hen konden vertellen over de beschikbare 

ondersteuning en activiteiten van het Wijkinloophuis.  

Het kerstevent werd aangekondigd op de voorpagina van 

De Stadspers. Zie de afbeelding hiernaast. 

 

 

 Kerstpakketten en gift 

Namens de diaconie van de Oosterkerk konden we dit jaar weer 24 pakketten uitdelen aan 

bezoekers die een extraatje kunnen gebruiken. Opnieuw hebben veel mensen dat gewaardeerd.  

 

Daarnaast kwam er vanuit de Evangelie Gemeente Zeist een gift voor mensen die weinig te 

besteden hebben. Hiermee konden we een mooi aantal mensen blij maken met een leuk bedrag. 
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4.   Communicatie & PR 
 

Op de koffie bij het Wijkinloophuis 

Op 22 oktober was Lieke Zonneveld, student journalistiek van 

de Hogeschool Utrecht, op de koffie in het Wijkinloophuis. 

Samen met haar klas brengt zij nieuws uit over de Gemeente 

Zeist. Over haar bezoek bij ons schreef zij een heel mooi 

sfeerverslag, te lezen via de link: https://zeist.hu.nl/op-de-

koffie-bij-wijkinloophuis-kerckebosch/. 

 

PR campagne  

In het najaar startte onze PR campagne om het Wijkinloophuis meer bekend te maken in de wijk en zo 

meer bezoekers en vrijwilligers te trekken. Van oktober tot en met december verscheen er om de week 

een advertentie in De Nieuwsbode, waarbij een van onze activiteiten 

uitgelicht werd. Dit werd gecombineerd met columns van buurtpastor 

Walter. In totaal verschenen er 6 advertenties en 3 columns. Ook online 

werd er geadverteerd. 

 

We merkten dat de publicaties veel reuring gaven. De advertenties 

waren opvallend en er werd over gesproken. In deze periode meldden 

zich twee nieuwe vrijwilligers aan, die ons in de krant opgemerkt 

hadden. Deze campagne hopen we in het nieuwe jaar te herhalen, 

waarbij we ook aandacht zullen besteden aan de verhuizing van het 

Wijkinloophuis. Daarnaast is het de bedoeling dat de columns van 

buurtpastor Walter met regelmaat geplaatst zullen worden in de krant. 

 

Interview 

Begin december werd Walter geïnterviewd door Slotstad Radio, 

naar aanleiding van zijn artikel in de krant over armoede in Zeist. 

Hier te lezen.  

 

Wijkmaandkalender 

In het voorjaar kwam de wijkmaandkalender tot stand, met daarin 

alle activiteiten in Zeist-Oost vermeld. Ook onze activiteiten krijgen 

hierin een plek. Een eerste uitgave was in juni beschikbaar en werd 

mogelijk gemaakt door een aantal vrijwilligers, gefaciliteerd door 

MeanderOmnium. De gezamenlijke kalender ligt op diverse 

plaatsen in de wijk, zoals in het Wijkinloophuis.  

 

Filmpje leergemeenschap pionieren 

In april werd Walter geïnterviewd en gefilmd door de landelijke PKN over het financieringsmodel van 

pioniersplek Buurtvrij. Het filmpje zal worden ingezet om andere pioniers te ondersteunen. 

https://zeist.hu.nl/op-de-koffie-bij-wijkinloophuis-kerckebosch/
https://zeist.hu.nl/op-de-koffie-bij-wijkinloophuis-kerckebosch/
https://www.nieuwsbode-zeist.nl/reader/62902/1293598/armoede-in-zeist
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5.  Samenwerking en werkwijze 
Wijkinloophuis Kerckebosch maakt deel uit van het totaal aan sociale voorzieningen in de wijk.  

Er is samenwerking met de sociale partners in de wijk. Ieder vanuit zijn eigen kracht, waarbij onze 

ambitie is om uit te blinken in sociale contactvorming en informele zorg. 

 

Voor informele zorg, zoals praktische hulpvragen, persoonlijke begeleiding en vragen over geloof en 

zingeving, opvoeding en gezin, identiteit en relaties en leed en rouw konden wijkbewoners terecht in 

het Wijkinloophuis. Hulpvragen passend bij professionele zorg, 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. Om onze 

samenwerking extra zichtbaar te maken, schoof het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin 

tot de zomer iedere aan tafel maand tijdens inloopuren, om beschikbaar te zijn voor onze bezoekers.  

 

Nieuwe huisvesting 

Er werden diverse gesprekken gevoerd met Woongoed en de Gemeente Zeist over een nieuwe locatie  

voor het Wijkinloophuis. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe plek in flat 11 (de "Geroflat") 

aan de Prinses Margrietlaan. De verhuizing van het Wijkinloophuis naar deze nieuwe locatie staat 

voorlopig gepland voor het najaar van 2020. 

 

In het voorjaar waren er diverse gesprekken met de beheerder van het Binnenbos en de wijkmanager 

van de Gemeente Zeist; constructieve gesprekken waarin gesproken werd over nauwere 

samenwerking met het Binnenbos en het belang van het Wijkinloophuis als een veilige plek voor 

kwetsbare wijkbewoners. 

 

We voerden tevens diverse gesprekken met de Gemeente over de zorg voor bewoners van Flat 11. 

Aan de Gemeente is gevraagd ons te faciliteren in de extra zorg naar bewoners tijdens en na de 

renovatie van het flatgebouw.    

 

MeanderOmnium 

Er was overleg met de directie van MeanderOmnium om te verkennen of nauwere samenwerking met 

betrekking tot de exploitatie van het Binnenbos mogelijk is. Deze gesprekken hebben uiteindelijk niet 

tot concrete resultaten geleidt. 

 

Overlegmomenten 

Door het jaar heen waren er verschillende overlegmomenten met het Sociaal Team en het Wijkteam 

Zeist-Oost, de wijkmanager van de Gemeente Zeist en de woonconsulente van Woongoed.  

Daarnaast waren er ook contacten met andere relaties, zoals de Bewonersvereniging Hoge Dennen. 

 

Coalitie Oost? 

Op uitnodiging van de Gemeente Zeist nam Walter in februari deel aan een brainstorm ‘participatie’ 

met verschillende partners in de wijk. Tijdens deze brainstorm werd verkend of de bestaande 

initiatieven beter met elkaar verbonden kunnen worden. Dit overleg zal een vervolg krijgen. 
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Kerkelijke achterban 

In zijn rol als buurtpastor nam Walter Willigenburg deel aan verschillende overleggen, zoals het 

Pastoresconvent, overleg met de verschillende kerken en Centrale Diaconie, en met de pionier 

begeleider over de pioniersplek Buurtvrij.  

Daarnaast leidde Walter een aantal kerkelijke diensten, met als hoogtepunt de trouwdienst van twee 

leden van het Alpha team. 

 

Sessie strategie pionieren 

Op uitnodiging van het Landelijk Dienstenbureau van de PKN was het team in december aanwezig bij 

een brainstorm over de strategie van landelijk pionieren. Met pioniers, pionierbegeleiders en 

samenwerkingspartners werden ervaringen uitgewisseld en gesproken over wat welke zaken moesten 

blijven en welke dingen anders kunnen. 
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6. Resultaten 2019 
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 2019 werden de inloop en activiteiten 3.971 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.  

 

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

Ook vonden er activiteiten plaats in het Binnenbos (Alpha en Droomworkshop) en in de 

Kerckeboschschool (Themabijeenkomsten). 

 
 

In onderstaand overzicht is het gemiddeld aantal bezoekers per activiteit/dagdeel in 2019 af te lezen. 
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Hulpvragen 

In 2019 zijn er in totaal 276 hulpvragen behandeld door het team en de vrijwilligers.  

De verdeling van het soort hulpvragen is als volgt: 

 

 
 

 

 


