
WELSAAM 

De Welsaam Proeverij 2018 

In de week van zorg en welzijn van 12-18 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 opgeven voor onderstaande activiteiten via: info@solidez.nl  

 

Onze  menukaart: 

Dag en tijd Beschrijving dienst en activiteit locatie contactpersoon Aantal meelopers 
Maak een afspraak 
voor een mini- 
relatieconsult van 
max 1 uur op: 
Maandag 12 maart 
van 8:30 – 17:00 of 
Donderdag 15 maart 
8:30 – 12:00. 

1. Mini relatie-consult: Wil jij meer uit je 
relatie halen en zorgen dat je niet uit elkaar 
groeit? Laat je tijdens het mini-consult 
inspireren door de simpele dingen die je 
elke dag kunt doen om meer 
verbondenheid te creëren in je relatie. Zelfs 
als je het heel druk hebt!     

Buro Nij komt bij jou 

thuis! 

Joke de Vries – Steegstra 
06-11885575 
joke@buronij.nl  

1 of 2 personen per 
mini-consult. Schrijf je 
in met je partner! 

ma 12, di 13 of wo 
14 maart van 9.00 
tot 12.00 u 

2. Rijd gezellig mee met de Plusbus om te 
kunnen praten/kennis te maken met onze 
vrijwilligers en chauffeurs. 

Vertrek vanaf ‘t Palet Vincent van den Berg, 
0317-419037 plusbus@solidez.nl 

1 deelnemer per rit 

Ma, 12, di 13 of do 
15 maart  
9.15 – 11.45 u  
 
Di 13 en do 15 
maart 
13.45 – 16.15 u 
 

3. Een kijkje achter de schermen bij de 
balie van het Vrijwilligers Centrum 
Wageningen!  
Ben je altijd al nieuwsgierig geweest hoe je 
je als vrijwilliger aan de balie de inwoners 
van Wageningen kunt helpen met zijn 
hulpvraag? Grijp nu je kans! De vrijwilliger 
geeft je een kijkje in zijn takenpakket, de 
hulpvragen die binnenkomen en de 
(informele) partners met wie zij 
samenwerken 

Vrijwilligers Centrum 
Wageningen 
Stationsstraat 2 (de 
BBLTHK 1e verdieping) 

Christina van de Weijer 
christina@vcwageningen.nl 
0317-214 100 

2 deelnemers per 
keer 

Alle dagen van de 
week op afspraak, 
tijden in overleg 

4. Een virtuele tour langs bijzondere 
cliënten van Thuisbegeleiding.  

’t Palet 
Rooseveltweg 408 

Mijke Smits 
m.smits@solidez.nl 

1 persoon per rit, 
meerdere 
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Het betreft mensen die tijdelijk extra 
ondersteuning nodig hebben om hun 
huishouden weer op orde te krijgen. Tijdens 
een korte fietstocht door Wageningen 
vertelt één van de Thuisbegeleiders u graag 
meer over onze praktische aanpak. 
U zult verrast zijn over wat zich achter de 
voordeur afspeelt. 

aanmeldingen 
mogelijk. 

Maandag 12 maart 
9.30 – 11.30 uur 

5. Maak kennis met Koersbal. Dit leuke 
spel is een kruising tussen bowling en jeu 
de boules en wordt gespeeld met houten 
ovale ballen. De bedoeling is om zo dicht 
mogelijk bij een doelballetje te komen. Een 
enthousiaste groep die graag de uitdaging 
met u aan gaat. 

Speeltuin Tuindorp Barbara Finkensieper 
b.finkensieper@solidez.nl 

 Max 2 deelnemers 

Maandag 12 maart 
10.00 – 11.30 

6. Onder het genot van een kop[je koffie en 
thee vertellen de deelnemers van één van 
de ontmoeting- en zingevingsgroepen 
graag wat deze bijeenkomsten voor hen 
betekenen. De groep bepaalt zelf de 
onderwerpen van gesprek 

Huis van de wijk De 
Nude 

Helma Hollestelle 
h.hollestelle@solidez.nl 

4 personen 

Maandag 12 maart 
15.30-17.00 uur 
 

7. Kent jouw creativiteit ook geen grenzen? 
Neem een kijkje bij de creatieve 
kinderactiviteiten, of kom lekker mee 
doen! 
De activiteit wordt begeleidt door 
kunstenares Elisabeth Kristensen. De 
kinderen bedenken iedere week wat er 
gedaan wordt 
 

Huis van de wijk de 
Nude 

Helma Hollestelle 
h.hollestelle@solidez.nl  

 

Maandag 12 maart 
15.30 – 18.30 u 
 
 
 
18.30 – 20.00 u 
 

8. Kom vanaf 15.30 uur gezellig helpen met 
het voorbereiden van de maaltijd voor het 
Maandag eetcafé. De maaltijd begint om 
17.30 uur. 
 
9. Na het eetcafe is er een inloop in 
samenwerking met Philadelphia. Tijdens/ 
na die inloop is er een (creatieve) activiteit 

Huis van de wijk de 
Nude 

Helma Hollestelle 
h.hollestelle@solidez.nl  

3 personen 
 
 
 
 
3 personen 
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die begeleidt wordt door een ouderenwerker 
van Solidez. 

Maandag 12 maart 
13.30 – 15.30 uur 
 

10. Doe mee met de hobby groep, een 
groep fijne senioren die elke 
maandagmiddag bezig met allerlei 
creatieve activiteiten & hun creatieve brein 
aan het werk zetten. Maar vooral het samen 
bezig zijn  is belangrijk. Dus sluit u aan en 
steek je handen uit de mouwen voor een 
mooi resultaat. 

De Pomhorst Barbara Finkensieper 
b.finkensieper@solidez.nl 

Max 4 deelnemers 

Maandag 12 maart 
14.00 – 16.00 uur 

11. Het Autisme Beleving Circuit: Kom je 
tijdens je werk inwoners of collega’s tegen 
met autisme en vraag je je wel eens af 
waarom ze anders reageren dan je 
verwacht? Hoe zou het zijn om vast te 
lopen omdat concrete communicatie 
ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen 
omdat er teveel prikkels in een keer 
binnenkomen? Het Autisme Beleving Circuit 
laat mensen autisme ervaren, voelen en 
beter leren kennen.  

’t Palet, vergaderruimte 
2e verdieping 

Gardy Looije, Mee Veluwe 
Specialistisch maatschappelijk werk 
en onafhankelijk 
cliëntondersteuning.  
Grardy.looije@meeveluwe.nl 

Max 10 deelnemers 

Maandag 12 maart 
19:00 uur 

12. Speeddate met vluchtelingen; 
statushouders en niet-statushouders Met 
enige regelmaat organiseren we "samen 
koken, samen eten" bijeenkomst zodat 
vluchtelingen en vrijwilligers elkaar op een 
gezellige manier kunnen ontmoeten. Voor 
deze gelegenheid doen we een speciale 
speed-date bijeenkomst om eens 1 op 1 
met je mede-burger in gesprek te raken. 
Met een kopje koffie, thee en wat lekkers. 

Markt 17 Annet Timmerman 
atimmerman@vluchtelingenwerk.nl 
06-53731171 

Max. 10 personen 

Ma, di, do & vrij: 
14:30-17:15 uur 
Do & vrij:  
18:30–21:15 uur 
 

13. Loop eens binnen in het 
Jongerencentrum. Hier komen 
Wageningse jongeren van 12-27 jaar 
samen om te ontmoeten, vragen te stellen 
of gewoon een potje te gamen. 

JC ‘t Oude Bijenhuis Alex Looijen 
06-42649027 
a.looijen@solidez.nl 

Max. 1 persoon per 
inloop 



Dinsdag 13 maart  
en vrijdag 16 maart 
19:45 – (uiterlijk) 
23:00 uur 
 
Donderdag 15 maart 
15:00 – 17:00 uur 
 

14. Ambulant jongerenwerk. Samen met 
de jongerenwerker ga je de straat op, naar 
alle hangplekken in de stad. Hierbij maken 
we contact met de Wageningse 
(hang)jeugd en kijken we waar problemen 
leven of kansen gecreëerd kunnen worden. 

Vertrek vanaf:  
JC ‘t Oude Bijenhuis 

Alex Looijen 
06-42649027 
a.looijen@solidez.nl 

Max. 1 deelnemer per 
ronde 

 
Dinsdag 13 maart  
09.00-12.00 7uur 

15. Q&A: iedere dinsdagochtend kunnen 
inwoners met ideeën voor de stad binnen 
wandelen om te sparren over hun idee. 
Tijdens deze ochtend zijn diverse 
organisaties aanwezig om hun expertise te 
delen.  

THUIS Wageningen,  
Stationsstraat 32 

Tutku Yuksel  Max. 4 personen 

Dinsdag 13 maart 
10.30 -11.30 uur 

16. Wekelijks is er in de recreatiezaal een 
open  inloop voor de bewoners van de 
Akeleihof. Een mix van ouderen en 
cliënten van het Ribw komen hier samen! 
Komt u ook effe een bakkie doen? Dat 
stellen we zeer op prijs. 

Akeleihof Ellen Scheenen 
e.scheenen@solidez.nl 

Onbeperkt 

Dinsdag 13 maart 
 
 
9.30-12.00 u  
10.30 – 12.00 u 
13.30 – 16.00 u  

17. Wat wordt er allemaal gedaan in Ons 
Huis en hoe besteden mensen bij 
dagbesteding hun dag?  
- Open Atelier 
- Bloemschikken o.l.v. Annie & Annoeska 
- Naailes in het naaiatelier 
- Sjoelen met de sjoelclub in de 

spiegelzaal 

Ons Huis Dorrie Verbruggen Pia Wissel 
d.verbruggenk@solidez.nl 
p.wissel@solidez.nl 
0317 413377 

Max. 2 per activiteit 

Dinsdag 13 maart  
12.00 – 13.00 uur  
 

18. Lunch je mee in Ons Huis? De 
tweewekelijkse ouderenlunch is in de Grote 
Zaal, maar je kan ook aanschuiven bij  de 
dagbestedingslunch in de atelierzaal. 
Tijdens deze lunches kan je kennismaken 
met diverse bezoeker 

Ons Huis Dorrie Verbruggen en Pia Wissel 
d.verbruggen@solidez.nl 
p.wissel@solidez.nl 
0317 413377 

2 personen per lunch 

Dinsdag 13 maart  
Inloop tussen 
16.00-18.00 uur 

19. Maak kennis met de activiteiten van 
Humanitas Thuisadministratie, Tandem 
(maatjesprojecten) en BOR (Begeleide 
OmgangsRegeling).Vrijwilligers vertellen 

Buurtse Bocht 
Buurtseweg 3b 

Miek de Jong 
Maatjes.nederrijn@humanitas.nl 
 

Onbeperkt 
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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 
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. 

woensdag 14 maart 
15.00 - 17.00  

20. Bezoek met vluchtelingen de 
Uiterwaarden of Museum de Casteelse 
Poort. 
Er zijn 4 vluchtelingen van verschillende 
nationaliteit, met en zonder status, die 
graag met jou, als mede-burger, een 
wandeling maken of het lokale museum 
bezoeken. 
Mooie kans om elkaar eens te ontmoeten 
en meer te horen van elkaar. Kopje thee of 
koffie ter afsluiting op Markt 17 

vertrek vanaf 
Vluchtelingenwerk 
Wageningen, Markt 17 

Annet Timmerman 
atimmerman@vluchtelingenwerk.nl 

4 personen 

Woensdag 14 maart  

9.00 uur tot 13.00 
 
 
Vrijdag 16 maart 
13.30-17 uur 
 

21. 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. 
Informatie over de rouwgroep, kinderen in 
kracht (KIK) training, buurtmaatschappelijk 
werk. 

Afhankelijk waar de 
afspraak met de 
mensen plaatsvindt. Dit 
kan thuis bij de mensen 
zijn, maar ook op ’t 
Palet of in een van de 
huizen van de wijk. 

Sonia van der Heijden 
s.vanderheijden@solidez.nl 
Amber Tesink a.tesink@solidez.nl 
 
 
Pieternel Geurts 
p.geurts@solidez.nl  

4 personen 

Woensdag 14 maart 
10.00 – 12.00 uur 

22. Veel mensen vinden het fijn om te 
wandelen maar trekken er niet makkelijk in 
hun eentje op uit. Zodoende is de 
wandelgroep in de Nude ontstaan. Om 10 
uur verzamelen we ons en bespreken dan 
welke route we gaan lopen. Meestal gaan 
we de uiterwaarden in; een prachtig gebied! 

Vertrek van Huis van 
de wijk De Nude 

Helma Hollestelle 
h.hollestelle@solidez.nl 

5 personen 
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Die wandelingen hebben al vele mooie 
foto’s opgeleverd. Tussen 11.30 en 12 uur 
zijn we weer terug en we drinken dan 
gezellig koffie met welverdiend lekkers. Je 
kan dan daarna aansluiten bij het lunch 
café 

Woensdag 14 maart 
10.30-13.30 uur 
 

23. Lunch café. Help onze vrijwillige koks 
mee met het bereiden van een heerlijke drie 
gangen maaltijd en help met het indekken 
in onze huiskamer. Schuif daarna aan bij 
het eten en ga in gesprek met  onze 
bezoekers..  
 

Huis van de wijk De 
Nude 

Helma Hollestelle 
h.hollestelle@solidez.nl 

3 personen 

Woensdag 14 maart 
13.00-16.00 uur 

24. Diverse activiteiten voor kinderen. Je 
kunt meedraaien met de 
huiswerkbegeleiding tot 14 uur en daarna 
sportief aan de slag bij de sport en 
spelactiviteiten in de gymzaal. 

25. Of neem een kijkje in de kledingwinkel 
die gerund wordt door vrijwilligers. Zij 
vertellen graag over hun werkzaamheden. 

Huis van de wijk De 
Nude 

Helma Hollestelle 
h.hollestelle@solidez.nl 

2 personen 

Woensdag 14 maart 
15.00 – 17.00 uur 

26. Gek op koken? Help onze eigen kok 
Sjaak met het verzorgen van een 
biologische, vegetarische catering voor 
zorgboerderij de Hoge Born. De maaltijd 
wordt bereidt met producten van die 
zorgboerderij. Deze catering verzorgen we 
iedere werkdag 

Huis van de wijk De 
Nude 

Helma Hollestelle 
h.hollestelle@solidez.nl 

2 personen 

Woensdag 15 maart: 
9.30 – 10.30 uur 
 
Vrijdag 17 maart: 
9.00 – 10.00 uur 
 

27. Komt u uw beste beentje voor zetten bij 
de Body Fit! Kenmerkend voor de body fit 
les zijn de fitheid behoudende oefeningen, 
waarbij het accent ligt op kracht, lenigheid 
en uithoudingsvermogen.  

De PieterPauw 
(Vilente) 

Barbara Finkensieper 
b.finkensieper@solidez.nl 

Max 4 personen 

Woensdag 15 maart 
10.00 – 11.00 uur 

28. Ouderenwerk: Ga je mee op 
huisbezoek? 

Vertrek vanaf de 
Pomhorst 

Barbara Finkensieper 
b.finkensieper@solidez.nl 

1 persoon 



We bezoeken senioren thuis. Een 
vriendelijk gezicht brengt overal licht. 

Woensdag 15 maart 
13.30 – 14.30 uur 

29. Meer bewegen voor ouderen is een 
leuke en zinvolle manier van bewegen. 
Bewegen is zeker als je ouder wordt, heel 
belangrijk om langer zelfstandig te kunnen 
functioneren. Het plezier in bewegen staat 
voorop. U wordt met open armen 
ontvangen! 

De PieterPauw 
(Vilente) 

Barbara Finkensieper 
b.finkensieper@solidez.nl 

Max 4 personen 

Donderdag 15 maart 

10.00 – 11.00 uur 

30. Home-Start en Buurtgezinnen. Kom 

koffie drinken met onze coördinatoren, 

vrijwilligers en ouders. Na afloop weet je 

wat Buurtgezinnen en Home-Start 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! 

In ’t Palet op de 

Rooseveltweg 408, 

tweede verdieping 

Irini Boxma 

06-13009663 

i.boxma@solidez.nl 

 

of Nanneke Keuter 

06-14134581 

nanneke@buurtgezinnen.nl 

Max 4 personen 

 
Donderdag 15 maart 
9.00 -12.00 uur of   
12.00 – 17.00 uur 

31. Meelopen met de gastheer/gastvrouw 
van de dag. 
Als gastvrouw/gastheer ben je een dagdeel 
het gezicht van THUIS. Je verwelkomt 
mensen en legt ze uit hoe THUIS werkt. Je 
wijst ze door indien nodig.  

THUIS Wageningen,  
Stationsstraat 32 

Tutku Yuksel  
info@thuiswageningen.nl 

1 persoon per 
dagdeel 

Donderdag 15 maart 

10.30-11.30u 

 

32. 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. 

Afhankelijk van waar de 

afspraak plaatsvindt 

Vertrek vanaf Ons Huis 

Moniek Kars 

moniek.kars@presentwageningen.nl 

 

maximaal 4 personen 

(2 personen per 

bezoek) 

Donderdag 15 maart 
13.30 – 16.15 uur 

33. Kaartclub: Legt u graag een kaartje 
kalverjassen of jokeren , kom dan naar 
Tuindorp , maar pas op!! Wij spelen hoog 
spel  

Speeltuin Tuindorp 
 

Barbara Finkensieper 
b.finkensieper@solidez.nl 

Max. 2 personen 
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Vrijdag 16 maart 
9.00 – 12.00 u 
 

34. Armoede in Wageningen? Kom een 
kijkje nemen achter de schermen van de 
Voedselbank en laat je informeren over  
hoe we werken en voor wie. 

De Voedselbank 
Industrieweg 22 
Wageningen 

Anneke Sijbrand 
a.sijbrand@gmail.com 
06-40932724 

Max. 4 person 

Zaterdag 17 maart 
12.30 – 16.00 uur 

35. Plantenasiel: Iedere zaterdag kunnen 
mensen planten delen, ruilen of adopteren 
bij THUIS. Dit is een initiatief van inwoners 
van de stad om zo mensen bij elkaar te 
brengen en planten een tweede kans te 
geven. Op deze dag help je mee met 
planten overpotten, water geven en mensen 
te woord te staan 

THUIS Wageningen,  
Stationsstraat 32 

Tutku Yuksel 
info@thuiswageingen.nl 

1 persoon 

Zondag 18 
15-16 uur 
 

36. Hou je van zingen en gezelligheid? Kom 
dan langs en doe mee met: Zing 
Nederlands met me! Een mooi 
burgerinitiatief. Kijk voor meer informatie 
https://nl-
nl.facebook.com/ZingNLWageningen/ 
 

Huis van de Wijk De 

Nude 

Helma Hollestelle 
h.hollestelle@solidez.nl 
 

Iedereen is welkom! 
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