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Afscheid 
Per 1 augustus is Zafanja Hartog (activiteitencoördinator en 
gedragsdeskundige) niet meer bij De Wilg in dienst. Zij gaat verder als 
zelfstandige (Hartstogt BV). 

 
Vrijwilligers 
Er is een vrijwillgerstevredenheidstest gehouden onder de vrijwillgers. 
De resultaten van deze test staan op de website 
onder de tab ‘Vrijwilligersraad‘; 
https://dewilg.nl/vrijwilligers/#vrijwilligersraad. 

 
LinkedIn 
De Wilg heeft een nieuwe LinkedIn bedrijfspagina: De Wilg Utrecht. De 
oude pagina Stichting De Wilg is niet meer actueel. 

 
Wie werken er bij De Wilg 
Op de website van De Wilg www.dewilg.nl vind je onder de tab 
‘Contact‘ alle medewerkers met foto die bij De Wilg werkzaam zijn. 

 
Nieuw! De Wilg winkel 
4 oktober (12.00 -14.00 uur) gaat de kleine Wilg winkel open voor proef. 
Hier kan iedereen leuke tweedehandsspullen brengen of kopen voor een 
klein prijsje! Van kleding tot sieraden tot potten en pannen. De winkel is 
al goed gevuld. Het aanleveren van spullen mag tijdens de proefdag nog 
niet. Na de proefdag is De Wilg winkel elke donderdag van 12.00 - 14.00 
uur open. Kom gerust eens langs. Misschien zit er iets voor je bij! 

 
 

 

Opening tuinkas 
 

 
 
Op 12 september is de tuinkas van De Wilg officieel geopend. 
In de tuinkas vinden activiteiten plaats die met de seizoenen te maken 
hebben. Denk aan pompoenen uithollen, Kerstaccessoires en 
bloemstukjes maken. Ook kan je van dinsdag t/m donderdag 
langskomen voor een kop koffie/thee. Wil je een eigen workshop 
verzorgen of een hightea geven? Dan kan je de tuinkas ook huren voor 
een dagdeel. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact 
op met Maaike Knoppers: m.knoppers@dewilg.nl. 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom Maike Bruins! 

 
 
Wie is maike? 
“Begin september werk ik als 
activiteitencoördinator bij De Wilg. 
Ik ben 34 jaar en woon samen 
met mijn vriend Lars in Utrecht. In 
mijn vrije tijd ben ik graag buiten 
(wandelen, fietsen en in de tuin) 
en droom ik over het maken van 
mooie en avontuurlijke reizen.”  

Waarom werken bij De Wilg? 
“Na een carrièreswitch binnen 
een groot commercieel bedrijf wil 
ik weer heel erg graag met en 
voor mensen aan de slag. 
Ik heb erg veel zin om samen met 
mijn nieuwe collega's en de 
jongeren activiteiten op te zetten 
waarbij iedereen zich thuis voelt. 
En ik ben fan van het mooie 
gebouw!” 

Wat ga je zoal doen? 
“Ik ga samen met Maaike 
Knoppers activiteiten voor 
jongeren organiseren. Ook ben ik 
er vast op de woensdagavond en 
willen we (naast de 
kookworkshop) nog andere leuke 
activiteiten voor jongeren gaan 
aanbieden.” 

Op welke dagen werk je? 
“Op de maandag (oneven 
weken),dinsdag, woensdag-
middag/avond en de donderdag.  
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