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Wijkinloophuis Kerckebosch is een organisatie van, voor en door bewoners van de wijk Zeist-Oost. Een plek in
de wijk waar mensen elkaar ontmoeten en waar ondersteuning beschikbaar is. Iedereen is van harte welkom!

Helaas is ons land weer in lockdown. In deze tijd dat veel organisaties en winkels hun deuren even
moeten sluiten, zijn we blij dat de wijkinloophuizen wel open mogen blijven. Ons Wijkinloophuis
blijft daarom iedere maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00
uur geopend. Je bent van harte welkom voor een praatje en een
kop koffie of thee, of om ondersteuning te vragen. Het is dan ook
mogelijk om gebruik te maken van de computers en printer in
het internetcafé, of gratis brood uit de vriezer te halen.
Eind januari hopen we weer wat meer activiteiten te kunnen
organiseren. Houd daarvoor onze facebook pagina of het
prikbord in het Wijkinloophuis in de gaten.
Corona maatregelen
Natuurlijk zijn er een aantal regels om samenzijn in deze tijd zo veilig mogelijk te maken. Als je ons
bezoekt, houd je dan alsjeblieft aan de 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen van de aanwezige
vrijwilligers op. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig. Wel is het dragen van een mondkapje
verplicht (wanneer je gaat zitten, mag deze weer af). Onze huiskamer heeft ruimte voor maximaal 8
personen. Als het te druk is, vragen we je om even buiten te wachten of later terug te komen.
Natuurlijk volgen we ook de richtlijnen van het RIVM te en vragen we je bij klachten thuis te blijven
en je te laten testen.

Ondersteuning
Kun je een luisterend oor gebruiken, of heb je hulp of advies nodig? Dan kun je
bij buurtpastor Walter Willigenburg terecht. Het kan gaan om diverse hulpvragen
die te maken hebben met: opvoeding en gezin, identiteit en relaties, leed en rouw
of geloof en zingeving. Mail of bel voor het maken van een afspraak naar:
walter@buurtvrij.nl/ 06-52432753. Of loop even binnen in het Wijkinloophuis.

(Walter heeft vakantie t/m vrijdag 7 januari.)
Wegwijscafé en formulierenbrigade
In het Wegwijscafé zijn vrijwilligers en professionals beschikbaar om jouw
vragen over administratie en financiën te beantwoorden.
Ook onze formulierenbrigade is beschikbaar om je te ondersteunen bij het
invullen van je lastige formulieren. In deze tijd werken we alleen op
afspraak. Neem contact op met coördinator Marieke Boersema via e-mail:
marieke@buurtvrij.nl of via telefoonnummer: 06-51760344.
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De activiteiten van Wijkinloophuis Kerckebosch worden uitgevoerd onder de naam Buurtvrij.

Activiteiten Wijkinloophuis

Wijkinloophuis wordt uitgiftepunt menstruatieproducten

In het Wijkinloophuis zijn gratis menstruatieproducten beschikbaar voor vrouwen die geen budget
hebben voor dit soort producten. Dit is een initiatief van Stichting Armoedefonds. Volgens hen heeft
1 op de 10 vrouwen soms geen geld voor maandverband. Als je moet rondkomen van een beperkt
budget in de week, gaat dat geld grotendeels op aan eten en drinken. Dat maakt dat er soms geen
geld is voor maandverband of andere menstruatieproducten. Menstruatieproducten moeten voor
iedere vrouw beschikbaar zijn die het nodig heeft. Het Armoedefonds stelt daarom gratis
menstruatieproducten beschikbaar via lokale hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties.
Kom gerust bij ons langs tijdens openingstijden (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur) om
de producten op te halen, of neem contact op met Marieke Boersema (coördinator) via
marieke@buurtvrij.nl/ 06-51760344.

Burenhulp

WIFI netwerk

Bij burenhulpproject Wijk voor de Wijk kun je terecht met
jouw hulpvraag. Bijvoorbeeld als je tijdelijk niet in staat bent
zelf boodschappen te doen, een praktisch klusje in en om
het huis hebt of graag met iemand een kopje koffie drinkt of
een wandeling maakt. De coördinatoren van Wijk voor de
Wijk zijn op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur te
bereiken via e-mail: wijkvoordewijk@wijkinloophuiskb.nl of
via telefoonnummer 06-24175266.

Mocht je gebruik maken van het
WIFI netwerk tijdens onze
activiteiten, let er dan op dat er
vanaf
januari
een
nieuw
wachtwoord ingesteld worden.
De juiste gegevens zijn te vinden
in het Wijkinloophuis.

Maaltijd
Op woensdag 26 januari 2022 staat er weer een maaltijd gepland. Op het menu
staat: kippensoep en andijviestamppot met beenham. Mocht deze maaltijd niet
door kunnen gaan vanwege de corona maatregelen, zal de maaltijd in afhaalvorm
worden aangeboden.
Aanmelden (of afmelden) kan tot maandagochtend 12.00 uur voor de maaltijd, via
de inschrijflijst op het prikbord in het Wijkinloophuis, of door te bellen met 030-6971106.
Kosten zijn € 3,50 per persoon. De maaltijd begint om 18.00 uur, met inloop vanaf 17.30 uur.

Wanneer je het werk van Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch financieel wilt steunen, dan is
jouw bijdrage van harte welkom.
Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL10 INGB 0003 0228 45 t.n.v.
Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch te Zeist.

