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“Het team bestaat uit coördinator Marieke Boersema

Wijkinloophuis Kerckebosch

en buurtpastor Walter Willigenburg. Zij werken nauw
samen met het Gebruikersplatform en het Alpha Team.

Wijkinloophuis Kerckebosch is een organisatie

Het Gebruikersplatform is het oor en oog in de wijk en

van, voor en door bewoners van de wijk Zeist-Oost.

bestaat uit betrokken wijkbewoners en vrijwilligers.

Een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen

Zij organiseren allerlei activiteiten en adviseren het team.

ontmoeten, waar ondersteuning beschikbaar is

Het Alpha Team organiseert onder andere de Alpha cursus

en waar mensen zich voor buurtbewoners inzetten

en de themabijeenkomsten.”

die wat hulp kunnen gebruiken.

Buurtvrij

“De drie partners van Buurtvrij zijn de

De activiteiten binnen en rondom Wijkinloophuis

Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch,

Kerckebosch vinden plaats onder de naam “Buurtvrij”.

de Stichting Act en de Oosterkerk in Zeist.”

Met de twee vastgestelde centrale thema’s als basis:
gemeenschapsvorming en heelheid van de mens,
mens, worden
verschillende activiteiten en programma’s georganiseerd.
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* Vanwege de Corona maatregelen was het
Wijkinloophuis van medio maart t/m mei gesloten

ONTWIKKELINGEN in

2020

Samenwerking

Verhuizing

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

Dit jaar stond in het teken van de verhuizing
van het Wijkinloophuis. Vanwege de
herstructurering van de wijk en de geplande
sloop van ons flatgebouw, kreeg het
Wijkinloophuis een nieuwe plek in de wijk
toebedeeld, namelijk in het Zwaluwnest (voormalig
“Geroflat”/Flat 11). Verschillende donaties maakten de
aanschaf van nieuwe meubels mogelijk. Hiermee konden we
de inrichting verbeteren en een gezellige, uitnodigende sfeer
creëren; een plek waar mensen graag zijn en zich thuis voelen.

COVID-19
Het Coronavirus zette de wereld op zijn kop. Wereldwijd, maar ook in het klein, bij ons in de wijk. Veel van onze
activiteiten werden dit jaar geannuleerd, en we waren zelfs een aantal maanden gesloten. Gelukkig was het
toegestaan om, met de nodige aanpassingen en het goed opvolgen van de basisregels, een kleiner
gezelschap te ontvangen tijdens onze koffieochtenden en creatieve middag.
Team en vrijwilligers hebben zich ingezet voor wijkbewoners, door contact met bezoekers te houden,
een luisterend oor te bieden en waar mogelijk te ondersteunen, om zo de verbinding met elkaar te
behouden.

ORGANISATIE
Door onze partners werd een aantal keren gesproken over de onderlinge samenwerking en
organisatiestructuur, met als doel toekomstbestendigheid van het Wijkinloophuis. Afgesproken
werd dat de drie partners vanaf 2021 vertegenwoordigd zijn in één bestuur, dat verantwoording
neemt over alle activiteiten. Daarnaast zal er een aanpassing zijn in de organisatiestructuur; de
activiteiten van het Wijkinloophuis, en die van de pioniersplek Buurtvrij, zullen vanuit twee aparte
‘afdelingen’ worden georganiseerd.
Kijk voor de publicatie van het uitgebreide jaarverslag op wijkinloophuiskerckebosch.nl

