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Zomerperiode 
In de zomer gaat de inloop op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur gewoon 

door. Je bent van harte welkom voor een praatje en een kop koffie of thee.  

Het is dan ook mogelijk om gratis brood uit onze vriezer te halen of gebruik te maken 

van ons internetcafé. Op maandagochtend is er computerondersteuning beschikbaar.  

 

Ook op de maandagen in juli en augustus is er van 13.00 tot 15.00 uur een creatieve 

middag in het Wijkinloophuis. Door de groep worden de mooiste dingen gebreid en gehandwerkt voor 

het goede doel. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. 

 

Andere activiteiten hebben een zomerstop en starten weer in september. 

 

 

 

Vergoeding vakantiespektakel Lobbus 
Lobbus is een kindervakantiespektakel op het Bisonveld in Zeist voor kinderen van 4 

t/m 12 jaar en vindt deze zomer plaats van 1 tot en met 19 augustus.  

Wanneer het door financiële redenen niet lukt om jouw kinderen aan Lobbus mee te 

laten doen, kun je in het Wijkinloophuis één weekkaart per kind aanvragen van €26. 

Met dank aan de gift van de diaconie! Uiteraard kun je ook gebruik maken van een 

dagkaart. Aanvragen kan op maandagochtend en donderdagochtend in het 

Wijkinloophuis tussen 10.00 en 12.00 uur bij Marieke Boersema (coördinator). Je kunt 

ook mailen via marieke@buurtvrij.nl. Tot en met 13 juli kun je bij Marieke terecht. Van 

14 t/m 28 juli kun je de vergoeding via Walter aanvragen. 

 
 

 

 

 

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! 

Vakantie team 
Van 14 juli t/m 7 augustus is Marieke op vakantie. Walter is op vakantie van 1 t/m 19 augustus.  
Voor (hulp)vragen kun je bij het aanwezige teamlid terecht, of bij de gastvrouw/gastheer van die 
dag. 
Coördinator Marieke Boersema: marieke@buurtvrij.nl/ 06-51760344. 
Buurtpastor Walter Willigenburg: walter@buurtvrij,nl / 06-52432753. 



 

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.  

Walter is op vakantie van 1 t/m 19 augustus. 

 

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. 

 

Nieuwe coördinator 

De vacature van coördinator bij Wijk voor de Wijk hebben we kunnen invullen met de 

(terug)komst van Anneke Oosterhuis (zie foto). Anneke is al eerder coördinator geweest 

en gaat haar werkzaamheden hervatten. We zijn heel blij met haar komst en wensen haar 

veel succes toe! We nemen afscheid van Mariandel den Hertog als coördinator en willen 

haar heel hartelijk danken voor haar enthousiaste inzet in de afgelopen jaren!  

Vanaf 1 juli vormen Anneke Oosterhuis en Joke Knoth samen het coördinatoren team. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn op 
woensdag 13 juli van harte welkom 
voor een kidsmiddag in 
Wijkinloophuis Kerckebosch!  

Kom je van 14.00 tot 15.30 uur 
gezellig Oud Hollandse spelletjes 
doen (bij goed weer buiten) en een 
ijsje eten? 

 

Extra maaltijden 

Op woensdag 27 juli en woensdag 24 augustus wordt er door Beatriz Cossio een maaltijd 

gekookt, speciaal voor onze bezoekers! Er is plek voor maximaal 8 personen.  

Kosten zijn € 3,50 per persoon.  

De maaltijd begint om 18.00 uur. Als je mee wilt eten, kun je je opgeven door de 

inschrijflijst in het Wijkinloophuis in te vullen, of door te bellen naar het Wijkinloophuis 

op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Tel: 030-6971106. Het menu wordt via 

het prikbord bekend gemaakt. 

 


