
Prinses Margrietlaan 32  info@wijkinloophuiskerckebosch.nl            IBAN NL 10 INGB 0003 0228 45 

3708 ZA Zeist    wijkinloophuiskerckebosch.nl             KvK 62736973  

    T 030 – 697 11 06                                                                                                                                       (Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch) 

 

 

 

Nieuwsbrief  
Juni 2022 
 
 

 

 

Kopje koffie? 

Je bent van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom in 

het Wijkinloophuis voor een praatje en een kop koffie of thee.  

Ook is het dan mogelijk om gratis brood uit onze vriezer te halen of gebruik te 

maken van ons internetcafé.  

Op maandagochtend is er ook computerondersteuning beschikbaar. 

Het Wijkinloophuis is gesloten op Tweede Pinksterdag (maandag 6 juni). 

 

 
 

Kidsmiddag 
Op woensdag 15 juni zijn kinderen van 4 t/m 
12 jaar van harte welkom in het 
Wijkinloophuis.   
Kom je van 14.00 tot 
15.00 uur gezellig  
knutselen en/of  
spelletjes doen? 
 

 

 

Maaltijd 
Op woensdag 8 juni kun je mee eten in het Wijkinloophuis. De maaltijden hebben daarna een zomerstop 

en worden in september weer aangeboden. 

Op het menu staat: romige preisoep & kipsaté BBQ spiesen met champignonsaus. 

 

Aanmelden (of afmelden) kan tot vrijdagochtend 3 juni, 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. Kom je ook? 

 

 

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! 

Jaarverslag 2021 
Het sociale en het financiële jaarverslag van 2021 zijn beiden gereed en te lezen via de website.  
Ook is er een samenvatting beschikbaar. De documenten zijn te lezen via onze website: 
www.wijkinloophuiskerckebosch.nl/over-de-organisatie.. 

 

Welkom bij de Groeigroep 

Deze maand komt de Groeigroep op zondag 12 juni 

bij elkaar. Kom je kijken/meedoen? Je bent van harte 

welkom, ook als je nog nooit geweest bent! Vanaf 

10.00 uur kun je inlopen en we starten om 10.15 uur 

in het Wijkinloophuis. Er wordt een alledaags, 

praktisch thema besproken en er is alle ruimte en tijd 

om onder het genot van een kop koffie of thee bij te 

kletsen of kennis te maken. 

 

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


 

Themabijeenkomst 

Kom je op zondag 26 juni om 11.00 uur naar de 

themabijeenkomst in de Kerckeboschschool?  

Voor iedereen die van muziek en een goed verhaal 

houdt. Inclusief lunch! De toegang is gratis. 

 

Deze viering wordt georganiseerd in 

samenwerking met de Oosterkerk en de Evangelie 

Gemeente Zeist. 

 

 

 

 

Hulp & ondersteuning 
 

Hulpvraag? 

Kun je een luisterend oor gebruiken, of heb je hulp of advies nodig? Je kunt bij 

buurtpastor Walter Willigenburg terecht met diverse hulpvragen die te maken hebben 

met: opvoeding en gezin, identiteit en relaties, leed en rouw en geloof en zingeving. 

Mail of bel voor het maken van een afspraak naar: walter@buurtvrij.nl/06-52432753.  

 

 

Wegwijscafé Zeist-Oost 

Het Wegwijscafé is er om mensen te helpen met praktische vragen op het gebied van administratie, 

financiën, digitale vaardigheden, taalvaardigheden en aanvragen. Voor het maken van een afspraak kun 

je terecht bij coördinator Marieke Boersema via e-mail: marieke@buurtvrij.nl of telefoon: 06-51760344.  

 

Wijk voor de Wijk  

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. 

 

Formulierenbrigade 

Op dinsdag 7 juni is onze formulierenbrigade tussen 10.00 en 11.00 uur aanwezig om je te ondersteunen 

bij het invullen van lastige formulieren. De formulierenbrigade is iedere eerste dinsdagochtend van de 

maand aanwezig in het Wijkinloophuis. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

 

 

Nieuw bestuurslid 

Vanaf maart werd Monique Gijsen lid van ons stichtingsbestuur.  

Monique stelt zich hierbij graag aan jullie voor: “Eind 2021 heb ik kennis 

gemaakt met het bestuur en de teamleden van het Wijkinloophuis. Sinds 8 jaar 

woon ik in de wijk Kerckebosch. Ik vind het belangrijk dat er een Wijkinloophuis 

is waar alle wijkbewoners laagdrempelig terecht kunnen met praktische vragen, 

en altijd een luisterend oor vinden. Ik wil graag als bestuurslid een bijdrage 

leveren aan dit zinvolle initiatief”. Wij zijn erg blij met de komst van Monique en 

wensen haar een goede tijd toe in ons bestuur! 

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.  

 


