
De Welsaam Proeverij 2020 
In de week van zorg en welzijn van 16-21 maart staan onze organisaties open om een dagdeel of hele dag mee te 
lopen met diverse onderdelen van onze dienstverlening om zodoende een kijkje achter de schermen te nemen en een indruk te krijgen van het 
werk dat wij verrichten. Kan je niet op het genoemde tijdstip van de activiteit van je keuze, neem dan contact op voor een afspraak op maat. 

Je kan je rechtstreeks opgeven bij de contactpersoon van de activiteit. 

Schrijf je in op onderstaande menukaart: 

Dag en tijd  Beschrijving dienst en activiteit locatie 
<naam, adres> 

contactpersoon 
<mail en telefoonnr> 

Aantal meelopers 
<maximal aantal> 

Maandag 16 maart 
09.00u tot 11.30u 

Taalgroep ToTaal 
Doe mee met de taalles aan groepje 
mensen met een beperking. De groep 
wordt begeleid door vrijwilligers van het 
Digitaalhuis. 

Thuis, Stationsstraat 32 Liz Spit 
liz.spit@bblthk.nl 
06-37002907 
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Maandag 16 maart 
9.30-11.30 uur 

Lekker de voetjes van de vloer. Kom en 
doe mee met Volksdansen. 
Fijn bewegen en veel gezelligheid! 

Huis van de wijk Pomhorst Cokkie Suttorp 
tel. 0317-415014 
c.suttorp@solidez.nl 

max. 2 personen 

Maandag 16 maart 
10.00u tot 11.30u 
 

Taalcafé 
Doe mee met kleine groepjes NT2-ers 
die hun spreekvaardigheid oefenen. De 
groepjes worden begeleid door 
vrijwilligers van het Digitaalhuis. 

de bblthk, Stationsstraat 2 Liz Spit 
liz.spit@bblthk.nl 
06-37002907 
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Maandag 16 maart  
10 - 13.30 uur 

Vergeet even de tijd en doe mee 
Loop binnen en neem deel aan (een 
deel van) het programma: een kop 
koffie, schilderen, lunch voorbereiden en 
lunchen. 

Odensehuis 
Hesselink van 
Suchtelenweg 6 

Tjitske Binkhorst/ Louisa 
Bosker 
post@odensehuisgelderland.
nl of 0317 358711 
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Maandag 16 maart of 
dinsdag 17 maart  
van 9.30 tot 11.30 uur 
 

Benieuwd naar wat wij vanuit VCW 
kunnen betekenen voor de Wageningse 
inwoner of professional? We vertellen 
het graag. Je draait een baliedienst 
mee en ziet daadwerkelijk onze 
werkzaamheden.  

Vrijwilligers Centrum 
Wageningen 
 
1e verdieping BBLTHK 
Stationsstraat 2 

Christina van de Weijer 
christina@vcwageningen.nl 
06-57020933 

Max. 2 personen 

Maandag 16 maart 
14.00u tot 16.00u 

Tijdens de proeverij willen wij u graag 
uitnodigen voor een bezoek aan de 
Voedselbank Neder Veluwe. Wij hopen 
op uitwisseling van ervaringen en 
gedachten;  met het doel om klanten in 
de toekomst eerder en beter te kunnen 
helpen. 
 

Industrieweg 22 
Wageningen 

Anneke Sijbrand 
info@voedselbanknedervelu
we.nl 
tel. 06-40932724 

Max. 6 personen per 
ronde van een uur 
 

Maandag 16 maart 
14.00 tot 16.00u 

Meelopen met een vrijwilliger van 
Vluchtelingenwerk Wageningen; dit 
betekent een spreekuur draaien of een 
huisbezoek doen of een goed gesprek 
hebben om iemand weer verder op weg 
te helpen in onze stad. 

Markt 17 - 1 hoog Annet Timmerman 
atimmerman@vluchtelingen
werk.nl 
tel. 0317-422096 

1 persoon 

Maandag 16 maart 
16.00 - 18.00 uur 

Maak kennis met de activiteiten van 
Humanitas Thuisadministratie, 
Tandem en Contact Houden 
(maatjesprojecten) en BOR 
(Begeleide OmgangsRegeling). 
Vrijwilligers vertellen wat zij in de 
Wageningse praktijk ervaren. Hoe zij 
(tijdelijk) ondersteuning bieden aan hen 
die het overzicht over hun administratie 
zijn kwijtgeraakt. Of hoe ze via Tandem 
of Contact Houden mensen 
ondersteunen de weg uit sociaal 
isolement te vinden. Ook hoor je hoe via 
BOR ouders een steuntje in de rug 
krijgen om tot een goed werkende 
omgangsregeling te komen.  
 

Buurtse Bocht, 
Buurtseweg 3b  
 

Miek de Jong 
Maatjes.nederrijn@humanita
s.nl 
06-57595097 
 

graag aanmelden 
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Dinsdag 17 maart 
15:30u tot 16:30u  

Weet je hoe lekker kinderen kunnen 
koken? Doe mee en kom proeven bij de 
Kookclub voor kinderen van 5 t/m 11 
jaar en hun ouders in Wijkcentum de 
Nude en doe ook nog wat tips op over 
gezonde voeding. 

Kortestraat 2 
Wageningen 

Merit Helfferich 
m.helfferich@solidez.nl 
tel. 06-83974946 

Max 4 

Dinsdag 17 maart 
10:30 tot 12:00 

Kijkje achter de schermen bij het 
initiatievenfonds. Wat houdt de 
administratie van het fonds in? Wat voor 
een soort aanvragen komen er binnen? 
en hoe wordt er beoordeeld. Kom een 
kijkje nemen. 

Stationsstraat 32 Meld je aan bij 
initiatievenfonds@thuiswage
ningen.nl 

max. 2 

Dinsdag 17 maart  
10:00u tot 12:00u 

Kind aan Huis en Buurtgezinnen, 
Kom koffie drinken met onze 
coördinatoren, Na afloop weet je wat 
Kind aan Huis en Buurtgezinnen in 
Wageningen doen voor gezinnen en heb 
je verhalen uit de praktijk gehoord over 
hoe wij gezinnen thuis een steuntje in de 
rug bieden. Je bent van harte welkom! 
 

‘t Palet, Rooseveltweg 408 
te Wageningen, kamer 2.11 

Irini Boxma, 
i.boxma@solidez.nl 
06-13009663 
Nanneke Keuter, 
nanneke@buurtgezinnen.nl 
06-14134581 

Maximaal 4 personen 
 

Dinsdag 17 maart 
10.00-11.00 uur 

Liever bewegen dan moe. 
Bewegen voor mensen die moeilijk tot 
bewegen komen. o.l.v. van een fysio 
therapeut 

Huis van de Wijk Pomhorst Cokkie Suttorp 
tel. 0317-415014 
c.suttorp@solidez.nl 
 

max. 2 personen 

Dinsdag 17 maart 
14.00 - 16.00 u 

Meelopen met een vrijwilliger van 
Vluchtelingenwerk Wageningen; dit 
betekent een spreekuur draaien of een 
huisbezoek doen of een goed gesprek 
hebben om iemand weer verder op weg 
te helpen in onze stad. 

Markt 17 - 1 hoog Annet Timmerman 
atimmerman@vluchtelingen
werk.nl 
tel. 0317-422096 

1 persoon 
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Dinsdag 17 maart 
18.00 uur - 20.00 uur  

Mee eten en nieuwe mensen 
ontmoeten, bijzondere gesprekken aan 
tafel meemaken in Inloopcentrum Markt 
17.  

Markt 17 Jaap de Graaff 
j.s.degraaff@gmail.com  
06-18587206 

Max. 4 personen. Graag 
daags tevoren aanmelden 
via 0317-356021 

Dinsdag 17 maart 
10.00 uur - 13.30 uur 

Vergeet even de tijd en doe mee 
Loop binnen en neem deel aan (een 
deel van) het programma: een kop 
koffie, een creatieve activiteiten, lunch 
voorbereiden en lunchen. 

Odensehuis 
Hesselink van 
Suchtelenweg 6 

Tjitske Binkhorst/ Louisa 
Bosker 
post@odensehuisgelderland.
nl of 0317 358711 
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Dinsdag 17 maart 
 
in de middag tussen 
13:00 en 17:00 in 
overleg 

Maatschappelijk Werkers? Dat zijn 
toch van die geitenwollen sokken lui die 
alleen maar praten over problemen? Ga 
eens met ons mee op pad! Dan krijg je 
een idee welke mensen wij zoal 
ontmoeten, wat hun vragen zijn, hoe we 
te werk gaan en hoe we helpen deze 
mensen weer in hun kracht te zetten. 
 

Stadsatelier Ons Huis 
Harnjesweg 82  
Wageningen 

Sonia van der Heijden 
s.vanderheijden@solidez.nl 
06-10258677 

max. 1 persoon 

Dinsdag 17 maart 
18.30 - 19.30 uur 

Sluit je aan bij de beginnersles 
Kickboxen om al sportend in contact te 
komen met de jongeren en eigenhandig 
te voelen op welke manier het kan 
bijdragen aan de positieve ontwikkeling 
van deze jongeren. 
Materialen voor het kickboksen hebben 
wij in huis, je moet zelf alleen 
sportkleding meenemen. 
Voorafgaand aan deze les kook en eet 
ik samen met de vrijwilligers. Je bent 
welkom om aan te sluiten. Dit is van 
17:30 tot 18:30 om daarna meteen over 
te gaan tot de kickboks les. 
 

‘t Oude Bijenhuis 
Churchillweg 3 

Thijs Schaffers 
t.schaffers@solidez.nl 
06-53212922 
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Woensdag 18 maart  
10 - 13.30 uur 

Vergeet even de tijd en doe mee 
Loop binnen en neem deel aan (een 
deel van) het programma: een kop 
koffie, wandelen, lunch voorbereiden en 
lunchen. 

Odensehuis 
Hesselink van 
Suchtelenweg 6 

Tjitske Binkhorst/ Louisa 
Bosker 
post@odensehuisgelderland.
nl of 0317 358711 
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Woensdag 18 maart 
14.00 uur tot 14.30 uur 

Senior Salsa. Je bent nooit te oud om 
te leren dansen, genieten en de heupen 
soepel te houden. Iedereen kan 
meedoen. De conditie wordt op peil 
gehouden en het tempo is rustig.  

Huis van de Wijk de Nude 
Kortestraat 2 
6702 BH Wageningen 

 Joke Bloem 
denude@solidez.nl 
 
0317-419171 

Graag aanmelden 
 

Woensdag 18 maart 
15:30u tot 17:00u 

Weet je hoe lekker kinderen kunnen 
koken? Doe mee en kom proeven bij de 
Kookclub voor kinderen van 5 t/m 11 
jaar en hun ouders in Wijkcentrum de 
Pomhorst. In deze tijd is er ook 
Streetdance voor tieners 

Pomona 562 
Wageningen 

Merit Helfferich 
m.helfferich@solidez.nl 
tel. 06-83974946 

Max. 4 

Woensdag 18 maart 
18.00 uur - 20.00 uur 

Mee eten en nieuwe mensen 
ontmoeten, bijzondere gesprekken aan 
tafel meemaken in Inloopcentrum Markt 
17.  

Markt 17 Jaap de Graaff 
j.s.degraaff@gmail.com  
06-18587206 

Max. 4 personen. Graag 
daags tevoren aanmelden 
via 0317-356021 

Donderdag 19 maart 
09:00 tot 12:15 

Host bij Thuis. Wat gebeurd er op een 
normale dag in de Stadskamer bij 
Thuis? Wie komen er en wat ontstaat 
er? Loop mee met een vrijwilliger host 
die je meer over Thuis vertelt, maar je 
vooral laat ervaren hoe een Thuisdag is. 
 

Stationsstraat 32 Van te voren graag 
aanmelden via 
info@thuiswageningen.nl of 
telefoon 0610037895 

max 2 personen 

Donderdag 19 maart 
10.00-11.00 uur 

Liever bewegen dan moe (fysio gym) 
Bewegen voor mensen die moeilijk tot 
bewegen komen o.l.v. van een fysio 
therapeut 

Huis van de Wijk Pomhorst Cokkie Suttorp 
tel. 0317-415014 
c.suttorp@solidez.nl 
 

max. 2 personen 
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Donderdag 19 maart 
(tijd in overleg) 

Maatschappelijk Werkers? Dat zijn 
toch van die geitenwollen sokken lui die 
alleen maar praten over problemen? Ga 
eens met ons mee op pad! Dan krijg je 
een idee welke mensen wij zoal 
ontmoeten, wat hun vragen zijn, hoe we 
te werk gaan en hoe we helpen deze 
mensen weer in hun kracht te zetten. 
 

Huis van de wijk De Nude 
Kortestraat 2 
Wageningen 

Pieternel Geurts 
p.geurts@solidez.nl 
06-22180617 

Max. 1 persoon 

Donderdag 19 maart, 
11.00-12.00 of 
15.30-16.30 

Voor wie ben jij Present? Ga je mee 
op bezoek bij iemand waar al eens een 
groep vrijwilligers van Present is 
geweest? Terwijl we de tijd nemen voor 
een kopje koffie hoor je uit de eerste 
hand hoe het is als er een groep 
vrijwilligers komt helpen, terwijl je het 
zelf even niet overzag. 

Afhankelijk van waar de 
afspraak plaatsvindt 
Vertrek vanaf Ons Huis. 
Inschrijven: liefst 1,5 week 
van te voren. 

Wilma Smilde 
wilma.smilde@presentwagen
ingen.nl 
06-22318662 

maximaal 4 personen (2 
personen per bezoek) 
 

Donderdag 19 maart 
10 - 13.30 uur 

Vergeet even de tijd en doe mee 
Loop binnen en neem deel aan (een 
deel van) het programma: een kop 
koffie, Tai Chi, lunch voorbereiden en 
lunchen. 

Odensehuis 
Hesselink van 
Suchtelenweg 6 

Tjitske Binkhorst/ Louisa 
Bosker 
post@odensehuisgelderland.
nl of 0317 358711 
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Donderdag 19 maart 
13.30 - 16.00 uur 

Kent jouw creativiteit ook geen 
grenzen? Doe mee aan de creatieve 
dagactiviteiten van DACT en kom in 
gesprek met de vaste bezoekers en 
buurtbewoners. 

Huis van de wijk Ons Huis 
Harnjesweg 84 

Ottelien Groenenberg 
o.groenenberg@solidez.nl 
06-30801369 

max 4 personen 

Donderdag 19 maart 
van 15.00-16.00 uur 

Benieuwd wat het werken in het 
Startpunt inhoudt? Kristine, Startpunt 
medewerker vertelt je de ins en outs. 
Neem een kijkje in de keuken en meld je 
aan. 

Startpunt Rooseveltweg 
408A Wageningen 

Van tevoren graag 
aanmelden via via e-mail 
startpunt@wageningen.nl of 
telefoon 0317-410160 

Max. 8 personen 
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Donderdag 19 maart 
Aanvang 18.00 uur 

Gezellig samen eten in Wijkrestaurant 
De Nude.  
Voor iedereen die eens in een andere 
omgeving wil eten en/of nieuwe mensen 
wil ontmoeten. Gewoon een keertje 
proberen? Bel eerst even voor een 
reservering of ‘’wat de pot schaft”’. 
Wie zien u graag. 
 

Huis van de Wijk De Nude 
Kortestraat 2 
6702 BH Wageningen 

Joke Bloem 
denude@solidez.nl 
0317-419171 

Graag reserveren 
‘max 4 personen 
 

Donderdag 19 maart 
19.00 - 21.00 uur 

Open inloop in ‘t Oude Bijenhuis 
Jongeren komen hier om te ontmoeten 
en hun vrije tijd door te brengen. 
Jongerenwerkers maken er contact met 
de jongeren, vangen signalen op, om er 
vervolgens waar nodig acties op uit te 
zetten.  
Iedereen is meer dan welkom om hierbij 
aan te sluiten, de sfeer te proeven en 
mee te maken dat we een soort 2e thuis 
hebben gecreëerd voor jongeren. 
Voorafgaand aan de inloop wordt er met 
een aantal vrijwilligers samen gegeten. 
Welkom om je ook daarbij aan te sluiten. 
 

‘t Oude Bijenhuis 
Chrurchillweg 3 

Thijs Schaffers 
t.schaffers@solidez.nl 
06-53212922 

 

Vrijdag 20 maart  
 
09:00 - 12:15 of 
12.30 - 17.00 uur 

Host bij Thuis. Wat gebeurd er op een 
normale dag in de Stadskamer bij 
Thuis? Wie komen er en wat ontstaat 
er? Loop mee met een vrijwilliger host 
die je meer over Thuis vertelt, maar je 
vooral laat ervaren hoe een Thuisdag is. 

Stationsstraat 32 Van te voren graag 
aanmelden via 
info@thuiswageningen.nl of 
telefoon 0610037895 

max 2 personen 

Vrijdag 20 maart 
18.00 uur - 20.00 uur  

Mee eten en nieuwe mensen 
ontmoeten, bijzondere gesprekken aan 
tafel meemaken in Inloopcentrum Markt 
17.  

Markt 17 Jaap de Graaff 
j.s.degraaff@gmail.com  
06-18587206 

Max. 4 personen. Graag 
daags tevoren aanmelden 
via 0317-356021 
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Vrijdag 20 maart 
12 - 16 uur 

Vergeet even de tijd en doe mee 
Loop binnen en neem deel aan (een 
deel van) het programma: lunchen, 
wandelen, grenzeloos bewegen. 

Odensehuis 
Hesselink van 
Suchtelenweg 6 

Tjitske Binkhorst/ Louisa 
Bosker 
post@odensehuisgelderland.
nl of 0317 358711 
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Dag en tijdstip in 
overleg 

“Wegwijs in ambulante begeleiding”. 
Fietstochtje door Wageningen langs de 
verhalen van cliënten met individuele 
begeleiding. 

Fietsen vanaf ‘t Palet Yvonne Bor 0650608135 
y.bor@solidez.nl 
Mariette Verhoeven 
0646132389 
m.verhoeven@solidez.nl  
Thea Mulders 0651312606 
t.mulders@solidez.nl 

Max. 1 persoon per keer, 
graag aanmelden 

     

 

Buiten de week van Zorg en Welzijn:     

Vrijdag 13 maart 
vanaf 18.00 uur 

Etentje voor mensen met een smalle 
beurs. Dit etentje wordt gesponsord 
door de Wageningse middenstand in 
samenwerking met vrijwilligers 

Huis van de Wijk Pomhorst Cokkie Suttorp 
tel. 0317-415014 
c.suttorp@solidez.nl 
 

max. 2 personen 

Maandag 21 maart 
9.30-12.30 uur 

Volksdans Beweging en gezelligheid Huis van de Wijk Pomhorst Cokkie Suttorp 
tel. 0317-415014 
c.suttorp@solidez.nl 
 

max. 2 personen 
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