Inloop
Stichting Kerk en Samenleving biedt met

Loopt u gerust eens binnen voor een kop

haar inloophuizen mensen een gastvrije

koffie, een praatje, een spelletje of de

Regelmatig worden er themabijeenkom-

plek om anderen te ontmoeten.

krant. Voor de openingstijden verwijzen

sten en workshops aangeboden waarvoor

we u naar de website maar u kunt ook

u zich aan kunt melden. Andere activiteiten

De Wijkinloophuizen Het Lindenhuis, Vol-

bellen met de coördinator van het betref-

vinden structureel plaats. Hieronder volgt

lenhove, Zeist-West en Zeist-Centrum

fende Wijkinloophuis. Ook staan de ope-

een greep uit het aanbod van activiteiten.

richten zich met name op de wijk, waarin

ningstijden bij de ingang van de Wijkin-

zij zich bevinden. Wijkbewoners kunnen er

loophuizen vermeld.

Maaltijd
Themabijeenkomst

terecht voor een goed gesprek, hulp, advies en gezelligheid. Ook worden er activi-

Advies en hulp

Huiswerkbegeleiding

teiten aangeboden.

Er kunnen allerlei situaties ontstaan

Computerlessen

waarin u behoefte heeft aan advies, een

Naailessen

Voor veel bewoners van Zeist zijn de Wijk

gesprek onder vier ogen, hulp bij het op-

Taallessen

inloophuizen al een vertrouwde plek. Voor

zoeken van informatie of bij het invullen

Spelletjes

sommigen is het inloophuis zelfs een 2e

van een formulier.

Creatieve workshops

huiskamer waar men zichzelf kan zijn in

Ook is het mogelijk een afspraak te ma-

het gezelschap van anderen.

ken voor een intake bij de Voedselbank.

Voor een actueel overzicht van activiteiten

U kunt hiervoor terecht bij de coördinato-

kunt u terecht op de website van het be-

ren van de inloophuizen.

treffende Wijkinloophuis of in het inloop-

Spreekt dat u aan, zoekt u gezelschap of

huis zelf.

kunt u een steuntje in de rug gebruiken?
Sociaal maatschappelijk werk
U bent van harte welkom!

De wijkinloophuizen dragen bij aan de
vermindering van eenzaamheid en sociale
uitsluiting. Daartoe worden ook bezoeken
gebracht bij wijkbewoners thuis.

Kerk en Samenleving is een interkerkelijke
stichting en stelt zich ten doel een gastvrije plek
te bieden aan een ieder!
Zij doet dit vanuit een oecumenisch christelijke visie en geeft zo vorm aan het diaconale,
sociaal-maatschappelijke werk van de kerk.
Vanzelfsprekend is iedereen, ongeacht geloofs-

Cort van der Lindenlaan 1
3705 CX Zeist
coördinator : Mien Dittmar
Tel. (030) 696 38 01
lindenhuis@kerkensamenleving.nl
www.wijkinloophuis-lindenhuis.nl

overtuiging, van harte welkom!
De wijkinloophuizen hebben ieder een coördina-

Laan van Vollenhove 1095

tor en een grote groep enthousiaste vrijwilligers,

3706 EK Zeist

die het werk vormgeven.

coördinator : Ina Duit
Tel. (030) 695 50 66
vollenhove@kerkensamenleving.nl
www.wijkinloophuis-vollenhove.nl

De Clomp 33-02
3704 KB Zeist
coördinator: Marianne Krijgsman
Tel. 06 531 03 578
Postbus 1064

zeistwest@kerkensamenleving.nl

3700 BB Zeist

www.wijkinloophuis-zeistwest.nl

info@kerkensamenleving.nl
www.kerkensamenleving.nl
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coördinator: Rianne Verduin
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