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Samen Kerst vieren 

Op vrijdag 16 december organiseren wij een kerstparty voor 

de buurt. Tussen 16.00 en 18.00 uur ben je welkom voor een 

kerstdrankje en hapje. Locatie: buitenterrein Zwaluwnest.  

Wij kijken ernaar uit jullie daar te ontmoeten! 

 

Op Tweede Kerstdag (maandag 26 december) is het 

Wijkinloophuis tussen 10.00 tot 12.00 uur geopend voor een 

kerst koffieochtend. Er is plek voor maximaal 12 personen. 

Opgeven kan tot 19 december via de inschrijflijst op het 

prikbord of door te bellen/mailen naar Marieke: 

marieke@buurtvrij.nl/ 06-51760344.  

Kom kerst samen met ons vieren. 

 

 

Hulpvraag? 

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

Je kunt bij buurtpastor Walter Willigenburg terecht met diverse hulpvragen. 

Mail of bel voor het maken van een afspraak naar:  

walter@buurtvrij.nl/06-52432753, of loop binnen in het Wijkinloophuis. 

 
 
 
 
 

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! 

Formulierenbrigade 

Onze formulierenbrigade is beschikbaar 

om je te ondersteunen bij het invullen 

van je lastige formulieren. Op dinsdag 6 

december is Hennie Westbroek tussen 

10.00 en 11.00 uur in het Wijkinloophuis 

aanwezig. Kom gerust langs!  

 

Kidsmiddag 
De volgende kidsmiddag 

is op woensdag 14 

december.  

 

 

 

 

Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte 

welkom in het Wijkinloophuis.  

Kom je van 14.30 tot 15.30 uur gezellig 

knutselen en/of spelletjes doen?  

 



 

Maaltijd 
Op woensdag 14 december wordt er een maaltijd gekookt door Beatriz Cossio. 
Op het menu staat maaltijdsoep en een toetje. Er is plek voor maximaal 8 
personen dus geef je snel op! De kosten zijn €4,50 per persoon. 

 
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.  

 

Burenhulp nodig? 

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.  

 

Wil je zelf burenhulp in Zeist-Oost geven? Dan komen we graag met je in contact! 

 

Vakantie team 

Vanaf vrijdag 23 december t/m maandag 2 januari heeft Marieke vakantie. Walter heeft 

vakantie van vrijdag 23 december t/m zondag 8 januari. 

Loop je ergens tegenaan of heb je ondersteuning nodig, geef het dan gerust aan bij de 

gastvrouwen/heren tijdens de inlooptijden (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 

uur) of neem contact op met het Sociaal Team via het telefoonnummer van de Gemeente 

Zeist (14030). 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Gastvrouwen/heren gezocht! 

Naast de ochtend, zouden we onze bezoekers graag een warme plek in de middag (en/of 

avond) bieden, zeker in de koude maanden die nog komen en de hoge kosten voor gas en 

energie. We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die gastheer of gastvrouw willen zijn. 

Ben jij beschikbaar in de middag of avond en wil je een paar uurtjes per week van jouw 

tijd inzetten in het Wijkinloophuis, dan komen wij graag met jou in contact.  

Je kunt contact opnemen via marieke@buurtvrij.nl of 030-6971106 (op werkdagen tussen 

10.00 en 12.00 uur). 


