Burendag
WA Hoeve
24 maart 2018
Kennismaken met de zorg en
alle andere organisaties op de
Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder

+ Stichting WAardevol

Wat gebeurt er in
de klinieken van
Altrecht en Fivoor?
En welke organisaties
zijn nog meer te
vinden op de Willem
Arntsz Hoeve
en wat doen zij?
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HOOFDINGANG

Tijdens de Burendag
op 24 maart 2018 van
10:00 tot 15:00 uur
kunt u hier alles over
te weten komen.
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U bent van harte
welkom!
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INGANG VOOR FIETSEN EN VOETGANGERS

A. De Wissel
Het centrale gebouw van de Burendag, waar u de catering vindt en in gesprek
kunt met zorgprofessionals, bestuurders en buurtcoaches van Altrecht en Fivoor.
Bij de Wissel starten ook de wandelingen met de buurtcoach over het
terrein. Tijdens de wandeling hoort u direct veel over de doelgroepen en hun
problematiek.
In de Wissel kunt u de Inleiding Forensische Psychiatrie volgen: Chefren ten
Noever, geneesheer-directeur bij Fivoor, vertelt wat we doen in de forensische
psychiatrie en met welke dilemma’s we in de behandeling te maken hebben.

Omdat er beperkt ruimte is
voor de rondleidingen in de
klinieken en de workshops,
willen wij u vragen of u
zich voor de onderdelen
A. tot en met E. wilt opgeven
via www.altrecht.nl/
inschrijven-burendag
of www.fivoor.nl

Ook kunt u hier de workshop ‘Samen verder, gewoon een praatje’ volgen: Hoe
reageer je als iemand, bijvoorbeeld in het dorp, verward gedrag laat zien? Tijdens
deze workshop gaan we eerst in op de vraag waarom mensen soms het gedrag
vertonen dat ze vertonen. Vervolgens krijgen de deelnemers handvatten hoe
zij contact kunnen maken met iemand die verward gedrag laat zien: Hoe ga je
in gesprek? Wat doet jouw gedrag met dat van de ander? Wat zijn de do’s en de
don’ts? Vergeet u niet zich aan te melden?

B. Fivoor, FPA Utrecht
(Roosenburg)
C. Fivoor, Wier+
D. Reynvaan, Altrecht
(voortgezette klinische
behandeling)

In de Wissel kunt u ook naar het verhaal van Janneke en Manuel luisteren: twee
ervaringsdeskundigen van Fivoor, die hun ervaring als patiënt in de psychiatrie
nu inzetten als begeleider in de zorg.

10:00 uur

10:30 uur

De Wissel, hal

11:00 uur

11:30 uur

Workshop ‘Samen verder, gewoon een praatje’

De Wissel, vergaderzaal

Inleiding For.
Psychiatrie

Daarnaast doen we op de Burendag
twee keer een rondleiding, om 11:30
en 13:30 uur.

12:00 uur

12:30 uur

13:00 uur

13:30 uur

14:00 uur

Terreinroute met buurtcoach

Rondleiding

Verhaal van
ervaringsdeskundigen

Workshop ‘Samen verder, gewoon een praatje’

14:30 uur

Verhaal van
ervaringsdeskundigen

Inleiding For.
Psychiatrie
Rondleiding

Reynvaan

Rondleiding

Rondleiding

Rondleiding

Rondleiding

Rondleiding

Wier+, afsluiting in sportzaal

Rondleiding

Rondleiding

FPA Roosenburg

Rondleiding

Rondleiding

Op het terrein, doorlopend

Workshop Muziektherapie: in
deze workshop kunt u ervaren
wat muziektherapie is, volgens
onderstaand tijdsschema.

Catering, stands, contact bestuurders, wijkagent en buurtcoach. Om 14:15 uur: muziek door patienten

De Wissel, grote zaal

Boerhaave

In het gebouw Boerhaave zijn
diverse vormen van dagbesteding
van WIJ 3.0 gevestigd. Zo kunt u op
de Burendag naar het ICT-project
op de 1e etage, waar u terechtkunt
met computervragen. Kinderen
kunnen een mezenkastje timmeren
bij de houtwerkplaats of gratis
hun fiets laten controleren bij de
fietsenwerkplaats.

Rondleidingen door patiënten
en medewerkers volgens
onderstaand tijdsschema.

De Kledingcorner in de Wissel, met tweedehands kleding, is de hele dag geopend
voor het kopen of inbrengen van kleding.

PROGRAMMA

E. Boerhaave (WIJ 3.0)

Rondleiding

Rondleiding

Workshop
Muziekther.

Workshop
Muziekther.

Kledingcorner, bloemenkas
Boerhaave: ICT Project, Fietsenmaker, Houtwerkplaats: mezenkastje maken voor kinderen

Bij de volgende activiteiten kunt u gewoon langs- of binnenlopen.

1. Stichting WAardevol
Stichting WAardevol is begin december 2017 opgericht en heeft als doel het
vergroten van de leefbaarheid in Den Dolder. Nadruk ligt op de leefbaarheid,
toegankelijkheid en de bruikbaarheid van het Willem Arntsz Hoeve-terrein.
Dit doet de stichting door activiteiten te bedenken en uit te voeren die bewoners
van Den Dolder en omgeving verbinden met het WA-terrein. Zij werken hierbij
samen met de gemeente Zeist, Altrecht en Reinaerde. Tijdens de Burendag
is er een luchtkussen voor kinderen en sportieve activiteiten voor stoere
meiden en jongens.

Tijdens de Burendag is het filmhuis open voor bezoekers van 10:00 tot 15:00 uur.
Er worden korte films vertoond van ongeveer een halfuur. Toegang is gratis.
Er worden films vertoond van Buurman & Buurman, over de geschiedenis van de
WA Hoeve en het Utrechts Landschap.
filmhuisdd@gmail.com, www.facebook.com/FilmhuisDD

Het Bezinningshuis biedt deze dag een
kijkje in de keuken. Er is live muziek,
meditatie, tekenen, massage, een
rondleiding, lekkere koffie en een goed
gesprek. En verder: Korte meditaties door
Hilda Zuidam om 11:00, 12:00, 13:00 en
14:00 uur. Live-muziek rond 12:15 en 13.15
uur, buiten bij mooi weer. Doorlopend:
mandela’s in de creatieve ruimte en een
masseur die u graag meer vertelt over
de heilzame werking van lichaamswerk
(misschien kunt u het zelfs even aan den
lijve ondervinden!). Plaats: Bedrijfsgebouw,
links op de begane grond.
www.bezinningshuis.nl, 06 - 26 16 60 44,
Info@bezinningshuis.nl

Altijd al eens je eigen bier willen
brouwen? Dan is dit je kans.
Beleef en bewonder het proces
tijdens de brouw-demonstraties
en bier-proeverijen in de compleet
ingerichte minibrouwerij bij het
BrouwTheater onder leiding van
Sander de Graaf. Binnenlopen
vanaf 10:00 uur. Sander de Graaf,
www.brouwtheater.nl,
info@brouwtheater.nl

6. BBQ

2. Filmhuis Den Dollywood

3. Stichting Het Bezinningshuis

5. BrouwTheater

4. Zangles of
gitaarles bij Merel
Merel Gray geeft sinds kort
ook les op De Kameleon.
Vandaag geeft ze je graag
een proefles in het filmhuis,
tussen 13.00 en 15.00 uur.
Kom er gewoon bijzitten,
ook als er al iemand les krijgt
wanneer je binnenkomt!
Merel Gray, 06 - 40 85 84 89,
www.muzieklesdendolder.nl,
hallo@muzieklesdendolder.nl

Farm Griller zijn aanwezig met
hun Green Egg-barbecues. Geniet
van een heerlijk rijkelijk gevuld
broodje pulled pork of een gegrilde
Angus burger. Farm Griller is
een authentieke bbq-ervaring:
bijzondere stukken vlees en verse
ingrediënten en kruiden.

7. Expositie P’Arts
Diverse kunstenaars tonen hun werk in
ateliers van P’Arts. Veel van hen zetten
hun deuren op de Burendag open!
Hans Doortmont: Open inloop.
www.hansdoortmont.nl, 06 - 40 01 18 79
Lucia van der Velden keramiek:
Kom kijken in mijn atelier in het
bedrijfsgebouw, ik ben daar op de
Burendag aan het werk! www.facebook.
com/vanderveldenkeramiek
Marga Damman: Ik ontvang u graag
in mijn atelier bij P’Arts, boven in
de voormalige apotheek, ingang bij
het Bezinningshuis. Daar kunt u zelf
komen tekenen en schilderen, en mijn
werk zien (natuurfoto’s, lichtobjecten,
tekeningen en schilderingen).
margadamman@zonnet.nl,
www.stichtingparts.nl/Damman.html,
06 - 47 97 69 09

8. Bouwsels
Kom en bouw samen mooie en ingenieuze knikkerbanen. Banen zigzaggend
of door elkaar heen, met hindernissen, doorgangen of zelfs een looping.
De knikkerbanen worden voortdurend getest, bijgesteld en zijn eigenlijk
nooit af. Open inloop tijdens deze Burendag.
Marije Baas, www.bouwsels.com, 06 - 13 13 58 39, bouwsels@xs4all.nl

9. Historische Vereniging Den Dolder
U vindt ons op historischeverenigingdendolder.nl, en op de Burendag met een
stand bij het Hoofdgebouw. Van daar starten om 11:00 en 13:00 uur rondleidingen
over het terrein, waarin aandacht is voor de geschiedenis van de Willem
Arntsz Stichting en de Willem Arntsz Hoeve. Frits Stuurman, 030 - 228 01 63,
fritsstuurman@casema.nl, www.historischeverenigingdendolder.nl

10. Cosmic Design
Mooie, oude meubels, lampen en curiosa. Vintage design en art-deco. Eenmalige
voorwerpen en designklassiekers die je niet vindt in grote warenhuizen. Een
groot deel van de collectie is online te vinden in de webshop. Maar in de winkel
zijn ook zeker schatten te vinden die nog niet online staan. Koffie heb ik ook!
Rob de Boer, www.cosmicdesign.nl, 06 - 50 45 64 68, rob@cosmicdesign.nl

11. Mozaïek Peter
In mijn atelier in het Ketelhuis bewerk ik torso’s met glasmozaïeksteentjes en
daarnaast schilder ik en bewerk glazen schalen met mozaïeksteentjes.
www.mozaiekpeter.exto.nl

12. Carré Atelier Café
Kunst, muziek en meer. www.facebook.com/Carré-atelier-148863389149750

13. Maxima manege
Kom kijken bij de Maxima manege! Vanaf de Middenas rijdt er deze Burendag
een huifkar naar de manege.

14. Kunstenaarspaviljoen
Het Vijfde Seizoen
Professionele kunstenaars werken
één seizoen in het paviljoen en maken
een nieuw werk gericht op geestelijke
gezondheidszorg. De kunstprojecten
van Het Vijfde Seizoen agenderen issues
over de positie van mensen met een
psychische ziekte en vertellen het verhaal
van de patiënten. Van 11:00 tot 15:00 uur
bent u van harte welkom de kunst te
komen bekijken.

15. Liz van Munster
Loop vandaag gezellig binnen
in mijn atelier (Bedrijfsgebouw,
Bovenatelier 15) om kennis te
maken met de verschillende
schildertechnieken die ik
hanteer: olie, acryl, bitumen,
pigmenten, en materie.
Liz van Munster,
e.a.vanmunster@planet.nl,
030 - 693 10 40

