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genieten

Nieuwe brochures 

Het nieuwe programmaboekje is inmiddels verschenen. Lees hier de 

digitale versie. Ook is er voor startende vrijwilligers en stagiairs een 

informatieboekje ‘Starten bij De Wilg’. 

 

Nieuwe medewerkers 

Per maart/april starten er vier nieuwe collega’s bij De Wilg.  

-Dagcoördinator: Elisabeth Schuringa 

-Activiteitencoördinator dinsdagavond en Missie 030:  

Winny van den Brink  

-Twee activiteitenbegeleiders in de wijken: 

Daniel Hoekx; diverse activiteiten in Overvecht. 

Marlieke Janssen ten Haaf; diverse activiteiten in Hoograven en 

Overvecht. 

Trainingen 
Er is nog plaats bij de training ‘Werken met kwetsbare mensen’ op 
dinsdagavond 19 mei: 18.30 – 22.00 uur. 
En bij de training ‘Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken op 
4 juni van 18.00 – 21.00 uur. 
 

Vacaturekrant 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief is weer een actuele interne vacature 

krant. Wil je deze delen binnen jouw eigen netwerk? Alvast bedankt!  

 

 

Welkom stagiair Fleur 
 

 
 
Wie ben ik? 
“Ik ben Fleur Wiltenburg en ik ben 
16 jaar. Ik kom uit Kamerik, een 
klein dorpje vlakbij Woerden.” 
 
Waarom werken bij De Wilg? 
“Ik kom vanuit de opleiding 
Sociaal werk stage lopen bij de 
Wilg. Ik heb gekozen voor De 
Wilg omdat ik al eerder met 
mensen met een licht 
verstandelijke beperking heb 
gewerkt en ik dit een enorm leuke 
doelgroep vind.” 
 
Wat voor vrijwilligerswerk?  
“Ik kom een jaar mee lopen bij De 
Wilg. Tijdens mijn stage houd ik 
mij bezig met het begeleiden van 
de activiteiten en help ik bij de  
dag-coördinatie.” 
 
Welke dagen ben je bij De 
Wilg? 
“Ik ben op de donderdag bij de 
Wilg te vinden en op vrijdag loop 
ik mee met Ann in Overvecht bij 
buurthuis De Boog!  
Ik heb er heel erg veel zin in.” 
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                                             DE TUINKAS 

 
 
 

      

Nummer 1 maart 2020 

1 april gaat onze Tuinkas 
weer elke woensdag open!  

 

Vanaf 1 april is er ook weer elke 
2e en 4e woensdag voorlezen voor 
kinderen tot 4 jaar met ouder/verzorger. 

https://www.yumpu.com/nl/embed/view/GQ0iuMBD52OdTIU7
https://www.yumpu.com/nl/document/read/63074001/startbijdewilg-2020-drukklaar
https://dewilg.nl/voorlichting/training-werken-met-kwetsbare-vrijwilligers/
https://dewilg.nl/voorlichting/training-eenzaamheid-signaleren-bespreekbaar-maken/

