
Wijkinloophuis KerckeboschWijkinloophuis Kerckebosch
WWijkinloophuis Kerckebosch is een organisatie van, ijkinloophuis Kerckebosch is een organisatie van, 
voor en door bewoners van de wijk Zeist-Oost. Een voor en door bewoners van de wijk Zeist-Oost. Een 
plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, 
waar ondersteuning beschikbaar is en waar mensen waar ondersteuning beschikbaar is en waar mensen 
zich voor buurtbewoners inzetten die wat hulp  zich voor buurtbewoners inzetten die wat hulp  
kunnen gebruiken. kunnen gebruiken. 

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

gemeenschap vormen waarbinnen gemeenschap vormen waarbinnen 
mensen kunnen groeien en bloeien.”mensen kunnen groeien en bloeien.”

SAMENVATTING 
  JAARVERSLAG 2019

De drie partners van Buurtvrij zijn de De drie partners van Buurtvrij zijn de 
Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch,  Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch,  

de Stichting Act en de Oosterkerk in Zeist. de Stichting Act en de Oosterkerk in Zeist. 

HulpvragenHulpvragen
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BuurtvrijBuurtvrij
De activiteiten binnen en rondom het Wijkinloophuis De activiteiten binnen en rondom het Wijkinloophuis 
Kerckebosch vinden plaats onder de naam “Buurtvrij”. Kerckebosch vinden plaats onder de naam “Buurtvrij”. 
Vanuit het Wijkinloophuis werden in 2019 tal van Vanuit het Wijkinloophuis werden in 2019 tal van 
activiteiten en programma’s georganiseerd, met activiteiten en programma’s georganiseerd, met 
de twee vastgestelde centrale thema’s als basis: de twee vastgestelde centrale thema’s als basis: 
gemeenschapsvorminggemeenschapsvorming en  en heelheidheelheid van de mens. van de mens.

Praktische hulp
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SamenwerkingSamenwerking
Onze ambitie is om uit te blinken in sociale Onze ambitie is om uit te blinken in sociale 
contactvorming en informele zorg. Er is een contactvorming en informele zorg. Er is een 
goede samenwerking met de sociale partners goede samenwerking met de sociale partners 
in de wijk, zoals het in de wijk, zoals het 
Sociaal Team, Centrum Sociaal Team, Centrum 
voor Jeugd en Gezin, voor Jeugd en Gezin, 
Wijkteam, Woongoed en Wijkteam, Woongoed en 
Binnenbos. Ieder vanuit Binnenbos. Ieder vanuit 
zijn eigen kracht.zijn eigen kracht.

VerhuizingVerhuizing
Er werden diverse voorbereidende Er werden diverse voorbereidende 
gesprekken gevoerd met de Gemeente gesprekken gevoerd met de Gemeente 
Zeist en de woningcoöperatie Woongoed Zeist en de woningcoöperatie Woongoed 
over de toekomstige huisvestiging van het over de toekomstige huisvestiging van het 
Wijkinloophuis in flat 11 (“Geroflat”). Duidelijk Wijkinloophuis in flat 11 (“Geroflat”). Duidelijk 
werd dat de renovatie in de loop van 2020 zal plaatsvinden, werd dat de renovatie in de loop van 2020 zal plaatsvinden, 
waarna we zullen verhuizen naar Prinses Margrietlaan 32.  waarna we zullen verhuizen naar Prinses Margrietlaan 32.  
We zijn blij dat de genoemde partijen dit voor ons mogelijk We zijn blij dat de genoemde partijen dit voor ons mogelijk 
hebben gemaakt!hebben gemaakt!

ONTWIKKELINGEN IN 2019

PR CampagnePR Campagne
In het najaar startte een PR campagne om het Wijkinloophuis meer bekend te maken in de wijk.  In het najaar startte een PR campagne om het Wijkinloophuis meer bekend te maken in de wijk.  
De advertenties waren opvallend en er werd veel over gesproken. De advertenties waren opvallend en er werd veel over gesproken. 

Kijk voor de publicatie van het uitgebreideKijk voor de publicatie van het uitgebreide
jaarverslag op wijkinloophuiskerckebosch.nljaarverslag op wijkinloophuiskerckebosch.nl

Team AlphaTeam Alpha
Het team werkt veel samen Het team werkt veel samen 
met het Alpha team. Met met het Alpha team. Met 
deze groep mensen werden deze groep mensen werden 
de themabijeenkomsten, de de themabijeenkomsten, de 
Alpha-cursus en het jaarlijkse Alpha-cursus en het jaarlijkse 
kerstevent gecoördineerd.kerstevent gecoördineerd.

Naast de vaste activiteiten zoals onze dagelijkse koffieochtenden, voorzieningen en hulpaanbod, waren er ook Naast de vaste activiteiten zoals onze dagelijkse koffieochtenden, voorzieningen en hulpaanbod, waren er ook 
een aantal nieuwe activiteiten:een aantal nieuwe activiteiten:

• • Alpha startte in januari; een cursus over zingeving en geloof, georganiseerd door Buurtvrij. Hieraan deden 9 Alpha startte in januari; een cursus over zingeving en geloof, georganiseerd door Buurtvrij. Hieraan deden 9 
wijkbewoners mee en een Alpha team van 6 leden uit de Evangelie Gemeente Zeist onder leiding van buurtpastor wijkbewoners mee en een Alpha team van 6 leden uit de Evangelie Gemeente Zeist onder leiding van buurtpastor 
Walter.Walter.

• • In het voorjaar organiseerden we “Leef je Droom”: een workshop van vier avonden over verwezenlijken van dromen en In het voorjaar organiseerden we “Leef je Droom”: een workshop van vier avonden over verwezenlijken van dromen en 
de stappen die je daarvoor moet zetten. We kijken terug op een succesvolle workshop met zes deelnemers.de stappen die je daarvoor moet zetten. We kijken terug op een succesvolle workshop met zes deelnemers.

• • In september startte het Wegwijscafé in Zeist-Oost. Vrijwilligers en professionals vanuit diverse organisaties In september startte het Wegwijscafé in Zeist-Oost. Vrijwilligers en professionals vanuit diverse organisaties 
waren iedere donderdagochtend in het Wijkinloophuis aanwezig om vragen over administratie en financiën te waren iedere donderdagochtend in het Wijkinloophuis aanwezig om vragen over administratie en financiën te 
beantwoorden.beantwoorden.

• • Buurtvrij organiseerde samen met de winkeliers een kerstevent in Winkelcentrum Kerckebosch. Door de drukte van dit Buurtvrij organiseerde samen met de winkeliers een kerstevent in Winkelcentrum Kerckebosch. Door de drukte van dit 
jaar kwamen we met veel wijkbewoners in gesprek en konden we hen vertellen over de ondersteuning en activiteiten die jaar kwamen we met veel wijkbewoners in gesprek en konden we hen vertellen over de ondersteuning en activiteiten die 
wij kunnen bieden. wij kunnen bieden. 

GebruikersplatformGebruikersplatform
Het Gebruikersplatform is de vertegenwoordiging van de Het Gebruikersplatform is de vertegenwoordiging van de 

gebruikers van het Wijkinloophuis. Zij ondersteunt het gebruikers van het Wijkinloophuis. Zij ondersteunt het 
team en geven mede vorm aan de beweging Buurtvrij.  team en geven mede vorm aan de beweging Buurtvrij.  
Zij organiseerden Burendag, extra activiteiten in Zij organiseerden Burendag, extra activiteiten in 
vakanties en rondom feestdagen, en de Sinterklaasactie vakanties en rondom feestdagen, en de Sinterklaasactie 

voor gezinnen met minder inkomenvoor gezinnen met minder inkomen. . 


