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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!

Wijkinloophuis open
Je bent iedere maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom in het Wijkinloophuis
voor een praatje en een kop koffie of thee. Het is dan ook mogelijk om gebruik te maken van de
computers en printer in het internetcafé. Op maandagochtend is ook computerdocent (en gastheer)
Theo aanwezig. Heb je brood nodig? Iedere doordeweekse ochtend mag je kosteloos brood uit onze
vriezer halen. Ook zijn er gratis menstruatieproducten beschikbaar voor vrouwen die geen budget
hebben voor dit soort producten. Je vindt ze in het kastje bij onze voordeur, te bereiken via de zijkanten
van de flat (Zwaluwnest). Uitgifte wordt niet geregistreerd.

Kidsmiddag
Op woensdag 21 september 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

Vanaf september wordt er speciaal voor onze bezoekers één keer per maand een maaltijd
gekookt door Beatriz Cossio.
De volgende maaltijd is op woensdag 14 september (menu: soep en macaroni).
Er is plek voor maximaal 8 personen dus geef je snel op!
De kosten zijn €4,50 per persoon. Helaas hebben we de prijs voor de maaltijd iets moeten
verhogen om meer kostendekkend te kunnen inkopen. Als je deze kosten niet op kunt brengen maar je
wilt wel graag aanschuiven, laat het dan gerust weten aan het team.
De maaltijd begint om 18.00 uur. Opgeven kan via de inschrijflijst in het Wijkinloophuis, of door te bellen
naar het Wijkinloophuis op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Tel: 030-6971106.

Extra kokers gezocht!
De laatste jaren kookten leerlingen van het Seyster College onze maaltijden. Zij hebben ons laten weten
dat zij door organisatieveranderingen vanaf september moeten stoppen met het leveren van hun
maaltijden. We zijn dan ook heel blij dat Beatriz voor onze bezoekers wil koken.
Lijkt het jou ook leuk om een aantal keren per jaar te koken voor de bezoekers van het Wijkinloophuis?
Neem
dan
contact
op
met
maaltijdcoördinator
Jakolien
Zijlstra
(06-49728112/
jakolienzijlstra@hotmail.com) of Marieke Boersema (06-51760344/marieke@buurtvrij.nl).
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Ondersteuning
Kun je een luisterend oor gebruiken, of heb je hulp of advies nodig?
Dan kun je bij buurtpastor Walter Willigenburg terecht. Mail of bel voor
het maken van een afspraak naar: walter@buurtvrij.nl/06-52432753.
Bijna elke week is Walter op maandag aanwezig in het Wijkinloophuis.
Loop gerust eens binnen!

Wegwijscafé en formulierenbrigade

Burenhulp

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. Voor de
formulierenbrigade kun je op dinsdag 6
september tussen 10.00 en 11.00 uur bij ons
binnenlopen. Een afspraak is niet nodig.
Voor een afspraak met het Wegwijscafé kun
je contact opnemen met coördinator Marieke
Boersema via e-mail: marieke@buurtvrij.nl of
via telefoonnummer: 06-51760344.

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.
Wijk voor de Wijk is ook op zoek naar
vrijwilligers! Wil jij af en toe iemand helpen in
jouw buurt, in de tijd die jou uitkomt?
Dan komen we graag met jou in contact.

Wijkinloophuis ruimt op!
Op zaterdag 24 september organiseren we onze eerste opruimactie.
Help je ons mee om het zwerfafval in de buurt rond het Zwaluwnest
op te ruimen? Kinderen zijn ook welkom om mee te doen.
Afvalgrijpers en handschoenen zijn beschikbaar.
We verzamelen om 10.00 uur bij het Wijkinloophuis.
Na afloop is er koffie, thee en limonade!

Brei of haak je mee?
Wist je dat er iedere maandag van 13.00 tot 15.00 een creatieve middag is in het
Wijkinloophuis? Er wordt gebreid en gehaakt door de groep en de mooiste dingen
worden gemaakt voor het goede doel. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!

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.

