Gilde Wageningen

Jaarverslag 2019

Gilde Wageningen is een organisatie van vrijwilligers die hun kennis
en kunde belangeloos beschikbaar stellen aan de samenleving. In
1984 ging in Amsterdam het eerste Gilde van start. Momenteel zijn er
in ca. 50 plaatsen Gilden actief. Deze Gilden zijn aangesloten bij de
koepelorganisatie Gilde Nederland.
Gilde Wageningen werd opgericht in 1987. Momenteel zijn ca. 120
vrijwilligers bij het Gilde actief. Het zijn mensen met ervaring op allerlei
terreinen. De meesten doen geen betaald werk meer. Allemaal maken
ze graag hun kennis en kunde nuttig voor de samenleving. Zij
verzorgen rondleidingen, of converseren binnen de projecten
SamenSpraak en Digi taal huis met immigranten en laaggeletterden.
Anderen fungeren als coach voor leerlingen in de brugklas.

Foto omslag: Koop Wind (Rondleidingen)
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Inleiding
In 2019 heeft Gilde Wageningen alle activiteiten met inzet gecontinueerd.
Gidsen hebben rondgeleid, SamenSpraakmedewerkers converseerden met
anderstaligen, coaches begeleidden brugklassers, taalvrijwilligers waren actief
in het Digi taal huis.
Meer gedetailleerde informatie is verderop in dit jaarverslag te vinden.
Het bestuur heeft zeven keer vergaderd, waarvan twee keer samen met de
projectcoördinatoren. Verder hebben bestuursleden deelgenomen aan
regionale bijeenkomsten van Gelderse gilden. In deze bijeenkomsten werden
onderwerpen behandeld die voor alle gilden interessant zijn zoals
privacyregels en websitebeheer.
Er werd voor de tweede keer een bijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers
waarin de onderlinge band werd versterkt en informatie tussen de
verschillende ‘takken van sport’ werd uitgewisseld. Deze bijeenkomsten zullen
jaarlijks georganiseerd worden.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun bijdragen aan de doelstellingen
van het gilde: het belangeloos delen van kennis, kunde en ervaring, met tijd
en aandacht.
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Rondleidingen Wageningen
De werkgroep in 2019
Pam Zijlstra
Joke Jansen
Gon van Laar
Leon Verdonschot

-

coördinator
penningmeester
externe zaken en publiciteit
interne zaken

De Rondleidingen
Rondleidingen Wageningen organiseert zeven verschillende rondleidingen en
een virtuele rondleiding d.m.v. een PowerPointpresentatie. En in Hotel De
Wereld een presentatie – met beelden – over dit befaamde hotel.
De deelnemers aan de rondleidingen worden door de gidsen belangeloos
rondgeleid. Voor de kosten van organisatie en publiciteit wordt een bijdrage
van € 3,- per persoon gevraagd. Voor een rondleiding in De Dreijentuinen is
het tarief € 5,- per persoon. Per groep geldt een minimum tarief van € 25,-.
Stadswandeling. Zoals elk jaar is er voor de stadswandeling de meeste
belangstelling. In 2019 hebben 1285 personen daaraan deelgenomen.
Uiterwaardenwandeling. 98 personen hebben met een gids in de
uiterwaarden gewandeld. Als de omstandigheden slecht zijn kunnen de
wandelaars voorzien worden van plastic overlaarzen.
Wandeling Tuin, Architectuur & Kunst. Er hebben 99 personen
deelgenomen aan deze wandeling.
Wandeling De Dreijentuinen. Er was dit jaar 13 keer een rondleiding door de
tuinen van Beeldengalerij Het Depot met in totaal 146 deelnemers.
Wandeling Wageningen in Monte. 79 personen namen deel aan deze
rondleiding.
Rondleiding door het stadhuis. Er is 7 keer een rondleiding door het
stadhuis geweest voor in totaal 47 personen.
Presentaties. Er was dit jaar slechts één virtuele stadswandeling, bijgewoond
door 15 personen.
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Open wandelingen. Hiervoor hoeft men zich niet van tevoren aan te melden.
In 2019 hebben we de open wandeling 49 keer aangeboden. Er waren in
totaal 204 deelnemers.

Overzicht van open wandelingen

Stadswandeling
Uiterwaardenwandeling
Tuin, Architectuur &
Kunst
Wageningen in Monte
De Dreijentuinen
Kerk en Markt
Totaal

2019

2018

wandelingen deelnemers

wandelingen deelnemers

23
9

117
32

17
10

87
35

5
6
6
49

22
19
14
204

5
5
5
11
53

18
28
8
68
244

Deelnemers aan alle activiteiten

2019

2018

2017

Stadswandeling
Uiterwaardenwandeling
Tuin, Architectuur & Kunst
De Dreijentuinen
Wageningen in Monte
Presentaties
Stadhuis
Kerk en Markt

1285
98
99
146
79
15
47
-

1163
61
131
80
83
101
69
98

1126
88
253
20
153
132
176
90

Totaal

1754

1786

2038
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Gidsenbestand
Ellen van Bommel
Jochem Borgesius
Ies Bos
Rieke Bosch
Arnold Braaksma
Barend Deetman
Riet van Dellen
Kees Gast
Gosse Geut
Willem Groenewegen
Nelly Groothuis
Ottolien Haze
Geurt Heijnekamp
Sjef Kauffman
Maarten Koornneef

Gon van Laar
Theo Lubbers
Ger Parlevliet
Popke Miedema
Dries Stortenbeek
Ton Tiemessen
Leon Verdonschot
Mariet Verstegen-Spiertz
Martin Verstegen
Ben van Wijk
Koop Wind
Pam Zijlstra

Na jarenlange trouwe inzet zijn, in 2019, Kees Gast en Gosse Geut gestopt
met rondleiden.

Verslag PR Rondleidingen 2019
De jaarlijkse flyer is aangepast. Voor de Open Rondleidingen is wekelijks
een berichtje gestuurd naar de kranten Stad Wageningen, Gelderlander en
de Recreatiekrant. De redactie van de Stad Wageningen heeft de
opgestuurde berichtjes steeds opgenomen.
Informatie betreffende de rondleidingen is te verkrijgen op de websites:
www.rondleidingenwageningen.nl
www.gilde-wageningen.nl
www.uitinwageningen.nl
www.cultuurinwageningen.nl
www.proefwageningen.nl
De Stad Wageningen publiceerde de start van
de Open Rondleiding op de voorpagina 3 april
2019!
De rondleiding door het Stadhuis werd elke
laatste vrijdag van de maand gehouden. Deze
activiteit wordt in 2020 op aanvraag voortgezet.
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Maatschappelijke activiteiten
- Op verzoek van Nijenoord-Club 65+ werden door Gon van Laar en
Koop Wind presentaties gehouden op 20 maart (Gon met de
Wageningen-quiz) en op 15 mei (Koop met Landschap en
Landgebruik in de Gelderse Vallei).
- Op 9 mei werd voor 74 brugklassers van het Pantarijn een speciale
rondleiding georganiseerd met het thema WOII.
- Op 18 mei is bijgedragen met rondleidingen aan het landgoedfestival
in Belmonte
- Op 25 juni werd bij Thuis (Stationsstraat) voor het Alzheimer Café
een powerpoint-presentatie gegeven.
- Op 6 juli zijn diverse mini-rondleidingen gegeven i.s.m. Hist. Ver.
Oud-Wageningen

Activiteiten op Open Monumentendag - 15
september - thema ‘Plekken van Plezier’:
- Lezing “Aan de Brug - Mies Quint - Onder de
Linden, historie van een Wagenings
Monument en zijn omgeving” door Leo
Eppink.
- Rondleidingen in Hotel de Wereld om 13.30
uur, 14.30 uur en 15.30 uur

Op 26 juli werd voor de gidsen een studiereis georganiseerd naar het
Smalspoor Museum in Heteren, en als afsluiting een borrel in Hemmen
(let wel bij 39 ºC).
Op 19 december hielden we een geslaagde najaarsbijeenkomst in
H41. De quiz werd gewonnen door Theo Lubbers.
Onze voorjaarsbijeenkomst werd op 4 april gehouden bij Joke Jansen.
.
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De migranten
In zijn 31 migranten gekoppeld aan medewerkers (vorig jaar 35). Er hebben
zich 11 meer aangemeld, maar die werden na de intake niet toegelaten
vanwege hun geringe basisvaardigheid Nederlands. We signaleren nog
steeds dat wij een goedkoop alternatief blijken te zijn voor dure opleidingen,
waardoor we vaak na een gesprek moeten afwijzen. De meeste aanmeldingen
komen binnen via migranten die eerder meededen, maar ook via onze
website, Vluchtelingenwerk, Digi taal huis, Social Dutch op de campus en
privédocenten.
65% van de aanmeldingen is vrouw, 35% man. Inmiddels is 71% van de
aanmelders kennismigrant en 25% is bruidsmigrant (via een huwelijk
binnengekomen). Gezien het forse aantal kennismigranten is het niet
verwonderlijk dat 71% met een baan binnenkomt of daarvoor is
gekwalificeerd. De rest is bezig met opleidingen.

De activiteiten
Er gingen 4 nieuwsbrieven uit en er werden 4 ontmoetingen georganiseerd, te
weten:
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1e. Op 25 februari kwamen we samen op het adres van onze Will Geenen.
Zij was gastvrouw voor een gezellige avond en hielp ook om wat tips en
ervaringen uit te wisselen.
2e. Op 15 mei in de Casteelse Poort kwam Esra van den Akker van
Hetbegintmettaal ons wat vertellen over welke mogelijkheden er zijn voor
digitale ondersteuning.
3e. Op 30 augustus werd in de tuinkamer van H41 een lunch aangeboden,
terwijl 2 Chinese migranten vertelden over hun band met China en met
Nederland.
4e. Op 24 september waren we te gast in de bioscoop van het
Heerenstraattheater waar alle taalmedewerkers van Het Digi taal huis en
SamenSpraak een mooie film werd aangeboden met daarna hapje en
drankje.

De medewerkers
- Wat mutaties
We moesten afscheid nemen van 4 medewerkers, maar we mochten 6 nieuwe
begroeten, te weten Huub Albreghts, Bert Bouman, Agnes Dekkers, Els
Meijer, Lucienne Veenstra en Simon Santcroos.

- Een paar foto's

Bij H41
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Narges en Els

Teddy en Huub

Goed nieuws uit de krant!
Op 27 november 2018 verscheen een artikel van de hand van Leo Lucassen
(NRC) over het Jaarrapport Integratie van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Er heeft zich een onstuitbaar proces ontwikkeld dat de verschillen
tussen allochtoon en autochtoon steeds kleiner worden. Zo gaat bijvoorbeeld
1 op de 3 Marokkaanse kinderen naar havo of vwo, terwijl dat in 2005 nog 1
op de 5 was. Andere migrantengroepen laten nog mooiere cijfers zien, vooral
de Iraanse groep. Verder is de uitkeringsafhankelijkheid van de kinderen
beduidend lager dan die bij hun ouders.
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Project Coach4you in 2019

Schooljaar 2018-2019
In januari 2019, op de drempel van de tweede helft van het schooljaar, werden
er 9 leerlingen door 7 coaches begeleid (twee coaches hebben meer dan één
leerling). Een zestal daarvan werd aangemeld in juni 2018 door de
basisschool, één in het najaar 2018 door het VMBO Pantarijn en twee
leerlingen waren voordien aangemeld . Er is een beperkte vaste groep
leerlingen die van het begin tot het einde van het schooljaar constant blijft.
Enkele aangemelde leerlingen stopten na enkele maanden in 2018 en andere
hebben een coaching-traject van ruim anderhalf jaar. Onze inzet blijft een
éénjarig traject aan te bieden gedurende het eerste brugklasjaar. De praktijk,
de behoefte evenwel laat zich niet dwingen. Af en toe stopt een leerling en
tijdens het schooljaar komen er ook nieuwe leerlingen (veelal vanuit VMBO
Pantarijn) voor in de plaats. De achterliggende redenen daarvoor zijn divers.
Soms gaat het buitengewoon goed met de leerling en is C4y niet meer nodig.
Soms is het raadzaam om na het eerste brugklasjaar de begeleiding nog
enkele maanden voort te zetten. Meer algemeen: de begeleiding is niet meer
standaard, maar meer toegesneden op de individuele leerling. Aan het eind
van het schooljaar 2018/19 waren er geen voortijdig schoolverlaters en waren
de leerlingen over naar het volgende leerjaar.

Schooljaar 2019-2020
Eind februari 2019 begon de schriftelijke werving op de Wageningse
basisscholen voor het schooljaar 2019/20 De behoefte aan C4y is gepeild en
overleg aangeboden. Er zijn folders en affiches rondgebracht en de scholen
zonder reactie opnieuw aangeschreven. De aanmelding vanuit de
basisscholen kwam gespreid op gang. Daarom werd ervoor gekozen om de
aanmeldingsgesprekken met leerlingen/ouders en scholen ook te spreiden.
Half juni werden de laatste gesprekken gehouden. Toen waren de
aanmeldingen bekend en konden we deze koppelen aan passende coaches..
Uiteindelijk kon er maar met zeven nieuwe leerlingen een contract worden
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afgesloten. Gecombineerd met voortzetting van de begeleiding van twee
leerlingen die eerder waren gestart begonnen we het schooljaar 2018/19 met
negen leerlingen. In september bleek een leerling toch af te haken en in het
najaar 2019 droeg het VMBO Pantarijn een leerling voor. Daarmee kwam het
totaal aan leerlingen die in het najaar 2019 begeleiding kregen op negen. We
verwachten de toekomst eenzelfde patroon van aan- en afmelding.
Dit patroon leidt er ook toe dat coaches soms wel en soms geen leerling
(meer) hebben. Doelstelling is om zoveel als mogelijk coaches die
beschikbaar zijn aan leerlingen te koppelen.
Daarnaast hebben enkele coaches een zodanige band met hun vroegere
leerling opgebouwd dat de contacten (zij het minder intensief dan voorheen)
nog jaren wordt voortgezet.
De doelstelling van zo’n 15 leerlingen (enkele jaren gelden gesteld om
grenzen aan de toenmalige groei te stellen) is de afgelopen drie jaren niet
gehaald. Dit staat haaks op onze inschatting van de behoefte aan coaching en
de inschatting van diverse basisscholen. Er zijn verschillende oorzaken aan te
wijzen. Allereerst stellen we vast dat er tussen de Wageningse basisscholen
verschillen zijn in beleving van ‘nut en noodzaak’ C4y. Dit ondanks de
bekendheid met C4y die nagenoeg iedere school wel heeft of zegt te hebben.
Ook is het niet ondenkbaar dat de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen
per ‘lichting’ van jaar tot jaar en wellicht ook per school, verschillend is.
Vervolgens speelt het een rol dat er meer leerlingen worden geïndiceerd die
baat kunnen hebben bij C4y, dan aangemeld. Leerling en ouders dienen te
kiezen voor deze intensieve begeleiding. Soms vinden overigens
aanmeldingen ook niet plaats vanwege het aantal ‘verplichtingen’ van de
leerling (druk, druk), het gebrek aan motivatie bij de leerling en/of de ouders.
Ook wordt er door de middelbare scholen getracht de begeleiding van
leerlingen te intensiveren. Al deze factoren dragen bij aan de beperkte aanmelding. Het aantal leerlingen is overigens al enkele jaren stabiel, rond de 10.
Menigeen is er echter van overtuigd dat begeleiding door een coach voor vele
leerlingen precies dat zetje in de rug kan zijn om op de middelbare school
goed te starten. De wekelijkse individuele begeleiding voor deze leerlingen is
kosteloos en gebeurt in de thuissituatie. Het blijft uiteindelijk een keuze van de
leerling, de ouders en ook de school (basis of middelbaar) om een beroep te
doen op C4y.
In de brugklas blijkt of leerlingen, naast de reguliere schoolbegeleiding,
ondersteuning door C4y nodig hebben. Dit leidt met enige regelmaat tot
aanmelding van leerlingen door Pantarijn met wie een goede samenwerking
tot stand is gekomen.
Er was dit jaar, gezien het geringe verloop onder de coaches en het beperkte
aantal nieuwe leerlingen, geen noodzaak om intensief nieuwe coaches te
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werven. Een aangemelde coach (via de werving bij de Vrijwilligerscentrale)
trok zich vanwege het tijdsbeslag uiteindelijk terug. We hebben ter
ondersteuning van de coaches een Wageningse scholings- en
nieuwjaarbijeenkomst gehouden over de werkzaamheden, de begeleiding op
de basisschool door de individueel begeleider (IB’er). Annemarie van den
Berg (IB’er Alfrinkschool),verzorgde deze boeiende bijeenkomst. Voorts
hebben enkele coaches deelgenomen aan landelijke scholingsbijeenkomsten.
In de zomer werd de gebruikelijke startbijeenkomst gehouden waar het
nieuwe seizoen werd ingeluid. Daarin werd afscheid genomen van Jan van
Nieuwenhuize die vanaf 2015 tot 2019 coach is geweest..
Het projectteam Coach4you Wageningen bestaat uit Arie Cuppen, Esther
Bierhaus en Henk Slegten (coördinator). Er werden dit jaar een drietal
intervisiebijeenkomsten gehouden waarin de coaches hun werk konden
doorspreken.
In het kalenderjaar belegde de projectgroep vier vergaderingen. Gezien het
late tijdstip van aanmelding van leerlingen is geen bijeenkomst koppeling
coach-leerling belegd. In plaats daarvan is het koppelingsvoorstel door de
projectgroep aan de individuele coaches voorgelegd.
Voorts werd er door leden van de projectgroep deelgenomen aan de landelijke
C4y-bijeenkomsten voor coördinatoren.
In de financiering van Coach4you werd in 2019 voorzien door resterende
middelen bij het Gilde vanuit het perspectieffonds van Welsaam.
Wij dragen financieel bij aan de landelijke C4y-organisatie ten behoeve van
scholing, training en het beheer van de website Die ondersteuning is
voorwaarde voor het goed functioneren van de meer dan 20 lokale projecten
zoals C4y in Wageningen.

Coach4you helpt kwetsbare kinderen door de brugklas
(Bron: www.coach4you.org)
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Digi taal huis

Het Digi taal huis wordt gecoördineerd door de Wageningse bibliotheek. De
kernpartners van het Digi taal huis zijn Gemeente Wageningen,
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Solidez, TopTaal, Gilde Wageningen,
Vrijwilligers Centrum Wageningen, en de bblthk. Ondersteuning wordt
geboden door stichting Lezen & Schrijven.
De doelstelling is om de vaardigheid van laaggeletterden in taal, rekenen en
digitale vaardigheden te verbeteren.
Elke week wordt er tweemaal een spreekuur gehouden in de bibliotheek, waar
onder andere 2 leden van het gilde de bezoekers te woord staan. Dat waren
er afgelopen jaar 185, een stijging van 39% t.o.v. 2018. Ca. 84% van de
bezoekers was van buitenlandse afkomst. De vraagstellers zijn zeer divers,
variërend van analfabeten tot universitair geschoolden. De meeste vragen
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gingen over taal (89%) en vervolgens over digitale vaardigheden (15%).
Omdat sommige bezoekers zowel een taal- als digitale vraag hadden is het
totale percentage iets hoger dan 100.
Vaak zijn bezoekers doorverwezen naar een der partners of naar cursussen.
De anderen zijn door vrijwilligers van het Digi taal huis geholpen met hun
vragen.
Eind 2018 is het Taalcafé van start gegaan: elke maandag van 10.00 – 11.30
uur (1e verdieping in de bibliotheek). Het Taalcafé is voor iedereen die al een
beetje Nederlands spreekt en veel meer wil oefenen. Er wordt alleen
Nederlands gesproken. Er worden taalspelletjes gedaan en allerlei
onderwerpen besproken, en natuurlijk een kopje koffie of thee gedronken.
Twee gildevrijwilligers vormen de drijvende kracht achter het Taalcafé.
Het totale aantal vrijwilligers van het Digi taal huis bedroeg in 2019 38, 6 meer
dan in 2018. Diverse van deze vrijwilligers zijn ook lid van het Gilde.
Naast de basistraining die elke vrijwilliger heeft gevolgd zijn er extra trainingen
die verzorgd worden door de professionele taalhuisdocent. Ook nieuwe
vrijwilligers beginnen met de basistraining. Verder is er de gelegenheid tot het
volgen van diverse webinars en andere trainingen.
Enkele malen per jaar is er een intervisiebijeenkomst voor alle vrijwilligers, en
verder zijn er gedurende het jaar voor iedere vrijwilliger en deelnemer
evaluatiemomenten om na te gaan of men op goede weg is.
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Contacten
Gilde Wageningen heeft zijn plaats te midden van de Wageningse
vrijwilligersorganisaties. Het is aangesloten bij het Vrijwilligers Centrum
Wageningen. Gilde Wageningen onderhoudt goede contacten met het
gemeentebestuur. Wij maken deel uit van Welsaam, een
samenwerkingsverband van dertig partners in het sociaal domein.
Voor het project SamenSpraak zijn de contacten het Vrijwilligers Centrum
Wageningen gecontinueerd. Zo ook met het taalinstituut van de WUR, het
UAF en ReconnAct in Wageningen. SamenSpraak is samenwerkingspartner
bij de ‘ontwikkeltafel Vluchtelingen’ en Digi taal huis.
Het project Coach4you onderhoudt contacten met veel basisscholen in
Wageningen en Pantarijn.
Rondleidingen Wageningen werkt incidenteel samen met de historische
vereniging ‘Oud-Wageningen’. Goede contacten zijn er met Wageningen
Universiteit, het stadsbestuur, de Wageningse horeca en de
binnenstadmanagers.
In het kader van het Digi taal huis wordt onder coördinatie van de Wageningse
Bibliotheek samengewerkt met de kernpartners die in dit jaarverslag zijn
vermeld.
Met acht andere gilden in de regio Gelderland en omstreken is regelmatig
contact. Vertegenwoordigers hiervan komen twee keer per jaar bijeen in de
regiovergadering. De laatste jaren hebben deze bijeenkomsten een
thematisch karakter.
Museum De Casteelse Poort is de plaats van de Gildevergaderingen, het
vertrekpunt van de meeste rondleidingen en tevens ons postadres. De door
het museum geboden faciliteiten en gastvrijheid worden zeer op prijs gesteld.
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Bestuur
Cox Merkelijn, voorzitter
t. 0317-410148, e: cox.merkelijn@upcmail.nl
Gerrit Walstra, secretaris
t: 0317-417638, e: gewalstra@cs.com
Roy Gunther, penningmeester
t: 06-52058401, e: rogunther53@gmail.com
Gon van Laar, publiciteit
t: 0317-410826, e: gonvanlaar@hetnet.nl

Coördinatoren
Rondleidingen:

Pam Zijlstra,
t: 06-12889197,
e: info@rondleidingenwageningen.nl

SamenSpraak:

Bert van Dorsten,
t: 0317 - 411777,
e: ehd@xs4all.nl
Kees Folkertsma (uitvoering),
t: 0317 - 423566,
e: kafolkertsma@gmail.com

Coach4you:

Henk Slegten,
t: 0317 - 410550,
e: slegten.kingma@hetnet.nl

Digi taal huis:

John van der Mast,
t: 0317-460273
e: john.vandermast@gmail.com

Notulist
vergaderingen:

Mies Gerbrands,
e: m.gerbrands@hetnet.nl

Websitebeheer:

Betty van Lith en Herman Thunnissen

Postadres:

Museum De Casteelse Poort,
Bowlespark 1a,
6701 DN Wageningen

E-mail:

gildewageningen@hotmail.com
info@rondleidingenwageningen.nl
www.gilde-wageningen.nl
www.rondleidingenwageningen.nl

Websites:
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Gilde Wageningen
is één van de vele gilden in Nederland
Bij deze gilden, verspreid over heel Nederland,
dragen mensen belangeloos hun kennis en
ervaring over aan anderen.

Project Samenspraak
Sinds 2000 houdt het Gilde Wageningen zich bezig met het
project SamenSpraak: Converseren met anderstaligen.
Bij Gilde SamenSpraak wordt een Nederlandstalige
vrijwilliger gekoppeld aan een anderstalige. Wekelijks komen zij
bijeen om op persoonlijke en informele wijze Nederlands te
spreken. Daarbij gaat het om de communicatie: onze vrijwilligers
geven géén les.
Project Coach4you
Een begeleidingsproject met als doel schooluitval te voorkomen.
Vrijwilligers (coaches) bieden individuele ondersteuning aan
schoolkinderen bij de overgang van basisschool naar het voortgezet
onderwijs. Het Coach4you project helpt niet alleen de leerlingen van
groep 8 bij deze overstap, maar betrekt er ook de ouders bij.
Project Digi taal huis
De doelstelling is om de vaardigheid van laaggeletterden in taal, rekenen en digitale
activiteiten te verbeteren. De partners zijn: gemeente Wageningen, de bblthk,
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Vrijwilligers Centrum Wageningen, Solidez en
TopTaal. Het Digi taal huis wordt ondersteund door de stichting Lezen & Schrijven.

Werkgroep Rondleidingen in en om Wageningen
(www.rondleidingenwageningen.nl)
Gedurende het zomerseizoen worden wekelijks Open Rondleidingen georganiseerd.
Aankondigingen staan in de lokale weekbladen en op de website.
Als groep kan men zich het gehele jaar aanmelden voor de volgende Rondleidingen
(e-mail: info@rondleidingenwageningen.nl; tel: 06 12889197):
• Stadswandeling
• Wandeling door de Uiterwaarden
• Wandeling Tuin, Architectuur & Kunst
• Wandeling De Dreijentuinen
• Wandeling Wageningen in Monte
• Rondleiding door het stadhuis

