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Samenvatting
Jaarverslag 2021

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. 

Vanaf 2021 is Stichting Wijkinloophuis 

Kerckebosch gestart in een nieuwe 

organisatiestructuur met twee afdelingen: 

Wijkinloophuis Kerckebosch en Beweging 

Buurtvrij. Ook zijn vanaf 2021 onze partners 

(Oosterkerk en Stichting Act) vertegenwoordigd in 

één stichtingsbestuur. 

Missie

Onze missie is om maximale ondersteuning te 

bieden aan mensen in de wijk die daar behoefte 

aan hebben. Door naast mensen te gaan en staan 

in woord en daad, via praktische hulpverlening en 

ondersteuning bij geloof-en zingevingsvragen. 

Met de twee centrale thema’s als basis: 

gemeenschapsvorming en heelheid van de mens, 

worden verschillende activiteiten en programma’s 

georganiseerd. 

Medewerkers 

Het team bestaat uit Marieke Boersema en Walter Willigenburg. Marieke is coördinator en 

verantwoordelijk voor Wijkinloophuis Kerckebosch. Walter is buurtpastor en verantwoordelijk voor de 

Beweging Buurtvrij. Onder deze afdeling worden christelijke activiteiten uitgevoerd. 

De inzet van al onze vrijwilligers is onmisbaar voor ons Wijkinloophuis. Bij het organiseren van 

activiteiten wordt er nauw samengewerkt met het Gebruikersplatform en het Alpha Team. Het 

Gebruikersplatform vormt de vertegenwoordiging van de gebruikers van het Wijkinloophuis. Het Alpha 

Team valt onder de Beweging Buurtvrij. Beide teams bestaan uit een aantal betrokken wijkbewoners en 

vrijwilligers, organiseren allerlei activiteiten en adviseren het team.

Totaal

Vrijwilligers:

Bezoeken:

Hulpvragen:

44

2.352

272 



Ook dit jaar hadden we te maken met het Corona 

virus. Ondanks de lockdowns kon de dagelijkse 

koffieochtend het hele jaar doorgaan. Hier werd 

gebruik van gemaakt door een groep vaste bezoekers. 

We zagen zelfs een aantal nieuwe gezichten. 

We organiseerden diverse vaste en eenmalige 

activiteiten, zoals de Sinterklaas cadeauactie voor 

gezinnen, de kidsmiddag en een expositie, met 

tentoongesteld werk van onze creatiefste bezoekers. 

Het Wijkinloophuis werd uitgiftepunt voor gratis 

menstruatieproducten, bedoelt voor vrouwen die 

hiervoor geen budget hebben. Ook ontwikkelde het 

Gebruikersplatform een nieuwe faciliteit: de (huis)

werkplek; een rustige plek voor mensen om te 

werken. 

Ontwikkelingen
In 2021

Kijk voor de publicatie van het uitgebreide jaarverslag op

www.wijkinloophuiskerkerckebosch.nl

Dit jaar hebben we geïnvesteerd in het 

leren kennen van onze directe buren uit het 

Zwaluwnest; de flat waarin het Wijkinloophuis 

gevestigd is. Door het jaar heen organiseerden 

we een aantal ontmoetingsmomenten, 

waaronder Burendag, en informeerden 

we de bewoners over onze activiteiten 

en beschikbare ondersteuning. Ook 

onderzochten we samen de mogelijkheid tot 

openstelling van het Wijkinloophuis in de 

avonduren. 

Het Wijkinloophuis had daarnaast, 

in samenspraak met de bewoners, 

een grote rol in de inrichting van het 

buitenterrein, uitgevoerd door de 

Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM).

Focus op Zwaluwnest

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, 

Binnenbos en kerken in de wijk. Ieder vanuit 

zijn eigen kracht. 

Samenwerking

Na de zomer introduceerden we een nieuw logo. 

We kozen hierin voor duidelijke contouren van een 

huis, om zo onze huiselijkheid en informele sfeer 

te benadrukken. De open deur symboliseert dat 

iedereen welkom is in het Wijkinloophuis.  

Ook verscheen er een nieuwe folder.

Nieuwe huisstijl

Activiteiten

is en waar mensen zich voor 
buurtbewoners inzetten die 
wat hulp kunnen gebruiken. 
Onder de naam ‘Buurtvrij’ 
worden er allerlei activiteiten 
uitgevoerd. 

Iedereen is hierbij van harte 
welkom.

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 

Een plek in Kerckebosch waar
iedereen van harte welkom is!

Helpt u mee?
Steun onsWanneer u het werk van Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch financieel 

wilt steunen, dan is uw bijdrage van harte welkom. Stichting Wijkinloophuis 

Kerckebosch is ANBI erkend, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. 

NL 10 INGB 0003 0228 45 t.n.v. Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch te 

Zeist.

Gegevens Prinses Margrietlaan 32 (Zwaluwnest)

3708 ZA Zeist

      030-697 11 06      info@wijkinloophuiskerckebosch.nl

      wijkinloophuiskerckebosch.nlIBAN: NL 10 INGB 0003 0228 45
KvK: 62736973

      facebook.com/wijkinloophuiskerckebosch32

Wijkinloophuis Kerckebosch is een zelfstandige organisatie met een eigen 

stichtingsbestuur. 
Ons team bestaat uit:

Coördinator Marieke Boersema06-51760344marieke@buurtvrij.nl
Het team werkt nauw samen met het Gebruikersplatform, 

het Alpha Team en vele vrijwilligers. Van, voor en door bewoners
Wijkinloophuis Kerckebosch wil een ontmoetingsplek zijn voor alle 

wijkbewoners van Zeist-Oost. Om dit mogelijk te maken, is de inzet van 

wijkbewoners en vrijwilligers onmisbaar. 
Wilt u uw talenten en kennis inzetten voor het Wijkinloophuis? Wij kunnen uw 

hulp en ideeën goed gebruiken. Neem gerust contact met ons op voor meer 

informatie over de mogelijkheden en vrijwilligersfuncties die er zijn.

Organisatie

Buurtpastor Walter Willigenburg06-52432753walter@buurtvrij.nl
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