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Welkom!

Dit is de workshopgids voor vrijwilligers bij Beweging 3.0, van september 2020  

tot en met februari 2021. 

Bij het samenstellen van deze gids zijn bijeenkomsten op onze locaties 

toegestaan, als we rekening houden met de 1,5 meter afstand en goede 

handhygiëne. De aantallen deelnemers zijn afgestemd op de ruimte en  

de 1,5 meter afstand. Natuurlijk kom je  alleen als je klachtenvrij bent.

We vertrouwen erop dat de situatie op de locaties en in de regio goed blijft. Als het  

toch anders loopt en er lokale maatregelen of maatregelen op de locatie moeten 
 worden genomen, kan dat gevolgen hebben voor de workshops waarvoor je je hebt 

opgegeven. Deze kunnen dan misschien niet doorgaan of worden verplaatst naar een 

andere locatie. We informeren we je daar dan zo spoedig mogelijk over. einde

We hebben de vrijwilligers gemist op de locaties. Gelukkig zijn veel vrijwilligers alweer 

begonnen. Sommigen met een andere soort vrijwilligerswerk, maar allemaal met hart voor 

onze bewoners. We nodigen jullie graag weer uit om mee te doen aan de workshops!

De workshops zijn speciaal voor onze vrijwilligers samengesteld zodat je je met nog 

meer plezier, begrip en kennis kunt blijven inzetten voor onze bewoners. Tijdens  

de workshops krijg je handige tips en adviezen over hoe je om kunt gaan met  allerlei 

 situaties. Er is natuurlijk ruimte om je vragen te stellen. Ook is het leuk om andere 

 vrijwilligers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

Hoe werkt het?
In de gids staan alle workshops die nu bekend zijn van september 2020 tot en met 

 februari 2021. Als er later nog nieuwe workshops komen, krijg je de informatie per 

e-mail van de coördinator welzijn en vrijwilligerswerk op jouw locatie. 

 

Je bent bij alle workshops welkom, op alle locaties. Het enige dat je hoeft te doen is  

je opgeven voor de workshops naar keuze bij je coördinator. Bij voorkeur via de mail. 

Heb je geen e-mail? Gebruik dan het formulier achterin deze gids. Voor alle vragen over 

de workshops kun je terecht bij je coördinator. 

Meedoen aan de workshops is kosteloos. Als je je hebt ingeschreven voor een work-

shop, rekenen we op je komst. Ben je toch verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk 

weten aan je coördinator. Bij de meeste workshops krijg je na afloop de belangrijkste 

 informatie mee naar huis om later nog eens door te kunnen lezen. Ook krijg je een 

 bewijs van deelname. 

We zien je graag bij de workshops!

Hartelijke groet,

Coördinatoren welzijn en vrijwilligerswerk Beweging 3.0

1,5 m
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Dementie

Over de workshop:
Dementie is een aandoening die veel verschillende vormen heeft en vaak voorkomt.  

Bijna iedereen krijgt er tijdens zijn leven mee te maken, van dichtbij of van een afstand-

je. Veel van onze bewoners hebben geheugenproblemen. Dat maakt hun gedrag  

soms moeilijk te begrijpen. Om hen beter te begrijpen geeft deze workshop antwoord 

op de vragen:

u  Wat is dementie?

u  Wat betekent het voor mensen die dit hebben?

u  Hoe werken de hersenen van mensen met dementie?

u  Hoe herken je deze geheugenproblemen?

Wat ga je leren? 
Als je als vrijwilliger werkt met mensen met dementie is het niet altijd makkelijk. Het  

helpt om te weten wat er in onze hersenen gebeurt als de dementie toeslaat. In de 

basistraining dementie word je hierin meegenomen. Op toegankelijke wijze ervaar je 

wat dementie met je doet. Je gaat naar huis met tips om het contact met mensen met 

dementie te verbeteren. Er is ruimte voor vragen en voor het uitwisselen van ervaringen.

Wie geeft de workshop?
Bureau Ervarea geeft door het hele land trainingen aan vrijwilligers, 

mantelzorgers en beroepskrachten over Dementie. Trainer  

Barbara van Oppelaar en haar collega’s brengen een schat aan  

kennis en ervaring mee die ze graag met je delen. www.ervarea.nl 

Goed om te weten:
u  Deze workshop vindt 4 maal per jaar plaats

u  Maximaal 15 à 20 deelnemers

u  Geen voorkennis nodig

u  Als je hebt meegedaan aan deze workshop kun je je opgeven 

voor de vervolgworkshop

u  Je krijgt een bewijs van deelname en het boekje: de dementie  

van Jet en Harrie

Datum en locatie:
Datum: woensdag 

23 september 2020

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: t Hamersveld, 

Leusden

Datum: donderdag 

26 november 2020

Tijd: 14.00-16.00 uur

locatie: Nijenstede, 

Amersfoort

Datum: donderdag 

4 februari 2021

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: de Lichtenberg 

Verpleeghuis, Amersfoort
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Dementie Plus

Over de workshop:
Het onmisbare vervolg op de workshop basis Dementie. Met veel praktijkvoorbeelden 

duiken we nog dieper in de wereld van dementie. Gedrag kan onvoorspelbaar zijn 

en ook als vrijwilliger kan het moeilijk zijn om daarmee om te gaan. Deze workshop 

helpt je verder op weg.

Wat ga je leren? 
Als iemand met dementie de hele dag vraagt ‘komt mijn man nog vandaag’ terwijl 

je weet dat haar man al is overleden, als iemand zomaar boos op je wordt, of gaat 

huilen. Wat dan?

De vervolgtraining dementie gaat verder waar de basistraining stopt. We zoemen in 

op de situaties waar je in je werk als vrijwilliger zelf tegenaan loopt. Deze situaties 

bekijken we en we gaan aan de slag met het vinden van sleutels om deze situatie  

te beïnvloeden. Bij deelname aan de vervolgtraining is het noodzakelijk om de basis-

training gevolgd te hebben.

Wie geeft de workshop?
Bureau Ervarea geeft door het hele land trainingen aan vrijwilligers, mantelzorgers 

en beroepskrachten over Dementie. Trainer Barbara van Oppelaar en haar collega’s 

brengen een schat aan kennis en ervaring mee die ze graag met je delen.  

www.ervarea.nl 

Goed om te weten:
u  Deze workshops vindt 4 maal per 

jaar plaats

u  Maximaal 15 à 20 deelnemers

u  Je kunt je alleen opgeven als je  

de workshop Dementie Basis hebt 

gevolgd

u  Je krijgt een bewijs van deelname

Datum en locatie:
Datum: dinsdag 

20 oktober 2020

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: Nijenstede, 

Amersfoort

Datum: dinsdag 

17 november 2020

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: st. Joseph, 

Achterveld

Datum: donderdag 

14 januari 2021

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: de Pol, Nijkerk
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Blijven bewegen en slim 
 verplaatsen

Over de workshop:
Een mens is gemaakt om te bewegen. Met het ouder worden kunnen er problemen 

ontstaan in het beweegmechanisme. Hoe kun je bewoners ondersteunen als ze zich 

verplaatsen en wat is bewegingsgerichte zorg? Wat moet je wel doen en wat juist niet?

Wat ga je leren? 
u  Je gaat oefenen met rollator, rolstoel, begeleiden van lopen, opstaan en verplaat-

singen en leren hoe deze hulpmiddelen optimaal werken

u  Bewegingsgerichte zorg – iemand het zelf laten doen als hij / zij het nog kan

u  Samen de bron van de problemen onderzoeken en kijken naar verschillende 

 manieren van verplaatsen

Wie geeft de workshop?
Rick Buitendijk, fysiotherapeut en trainer fysieke belasting Beweging 3.0.

Goed om te weten:
u  Deze workshop vindt 4 maal per jaar plaats

u  Maximaal 10 à 15 deelnemers

u  Geen voorkennis nodig

u  Je krijgt een bewijs van deelname

Datum en locatie:
Datum: donderdag 

24 september 2020

Tijd: 19.00-21.00 uur

Locatie: St. Elisabeth, 

Amersfoort

Datum: maandag 

9 november 2020

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: de Pol, Nijkerk

Datum: dinsdag 

26 januari 2021

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: St. Joseph, 

Achterveld
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Eten & drinken

Over de workshop:
Eten en drinken is voor onze bewoners een belangrijk moment. Samen eten, kleur en 

geur op je bord, de smaak van vroeger. Hoe kun je de eet- en drinkmomenten op de 

dag zo aangenaam mogelijk maken?

Wat ga je leren? 
u  Hoe zorg je dat het moment van eten prettig verloopt en wat kun je hieraan 

 bijdragen als vrijwilliger

u  Hoe ontstaan slikproblemen? En wat kun jij doen?

u  Basiskennis rondom voeding bij ouderen

u  Proef zelf Nutri-drink, verdikkingsmiddelen of gemalen eten. En hoe verloopt  

het smeren van een boterham met verschillende hulpmiddelen?

u  Quiz over goede voeding

Wie geeft de workshop?
Marieke Schuiling, logopediste Beweging 3.0 en Annita Kok, diëtiste Beweging 3.0 

zijn experts op het gebied van voeding bij ouderen en slikproblemen. 

Goed om te weten:
u  Deze workshop vindt 4 maal per jaar plaats

u  Maximaal 12 deelnemers

u  Geen voorkennis nodig

u  Je krijgt een bewijs van deelname

Datum en locatie:
Datum: dinsdag 3 november 2020

Tijd: 14.00-15.30 uur

Locatie: de Pol, Nijkerk

Datum: dinsdag 16 februari 2021 

Tijd: 14.00-15.30 uur

Locatie: St. Joseph, Achterveld
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Communicatie en samenwerking

Over de workshop:
Samenwerken hoort erbij. Als vrijwilliger werk je samen met zorgmedewerkers, 

 andere vrijwilligers, bewoners, familie. Voor een goede samenwerking is een open 

communicatie belangrijk. En communiceren doe je niet alleen… 

Wat ga je leren?
De workshop is vooral praktisch. Met eigen ervaringen en leuke oefeningen ga je op 

een ontspannen manier aan de slag met communicatie. Je leert dat je een OEN bent, 

NIVEA moet smeren en dat LSD een goed middel is…

Na afloop heb je meer inzicht in hoe communicatie verloopt en hoe je zelf goed kunt 

communiceren. 

Wie geeft de workshop?
Vanessa Scholtens heeft een achtergrond in psychologie en communicatietrainingen.  

Zij heeft bijna 10 jaar gewerkt als trainer bij FairWork en als freelance trainer voor 

 diverse organisaties zoals het Rode Kruis. 

Goed om te weten:
u  Maximaal 15 deelnemers

u  Geen voorkennis nodig

u  Je krijgt een bewijs van deelname

Datum en locatie:
Datum: woensdag 

7 oktober 2020

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: de Lichtenberg 

Verpleeghuis, Amersfoort

Datum: donderdag 

29 oktober 2020

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: de Pol, Nijkerk

Datum: dinsdag 

2 februari 2021

Tijd: 19.00-21.00 uur

Locatie: St. Elisabeth, 

Amersfoort
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100 activiteiten met bewoners  
op de woongroep

Over de workshop:
Wat kun je doen voor en met bewoners met dementie? Moet je het niet te moeilijk 

maken of is een beetje uitdaging juist goed? Maak je gebruik van materialen die er 

zijn en wat kan er nog meer?

Het kan best lastig zijn om een activiteit te bedenken die past bij jouw bewoners. 

Wil jij ook eens iets anders proberen en ideeën krijgen voor activiteiten op de woon-

groep? Dan is deze workshop perfect!

Wat ga je leren?
Als je vrijwilliger bent op een woongroep of huiskamer krijg je in deze workshop tips, 

adviezen en ideeën voor activiteiten die je met de bewoners kunt ondernemen. Van 

een spelletje tot het raden van hoofdsteden. Binnen en buiten. Ontspannen of juist 

wat uitdagender. We gaan met elkaar op zoek naar de antwoorden. En vaak zijn de 

eenvoudigste ideeën het beste…

Wie geeft de workshop?
Erica Top en Berthe Wolfsen zijn 

 allebei activiteitencoach binnen 

zorgcentrum de Lisidunahof van 

Beweging 3.0. Zij weten als geen 

 ander hoe je bewoners een leuke  

en zinvolle dag laat beleven. 

Goed om te weten:
u  Maximaal 15 deelnemers

u  Geen voorkennis nodig

u  Je krijgt een bewijs van deelname

Data en locaties:
Datum: donderdag 15 oktober 2020

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: st. Joseph, Achterveld

Datum: maandag 25 januari 2021

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: de Lichtenberg Verpleeghuis, 

Amersfoort
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Kruip in de huid van…  
een bewoner

Korte omschrijving
Hoe voelt het om oud te zijn, om niet goed te kunnen zien, om je niet goed te kun-

nen bewegen? Onze bewoners ervaren dit dagelijks. In deze unieke workshop kruip 

je in de huid van onze bewoners en beleef je zelf wat ouderdom betekent.

Wat ga je leren? 
Met gebruik van ‘ouderdomspakken’ maak je mee hoe het is om ‘oud’ te zijn en hier-

mee om te gaan en te bewegen. Waar loop je tegenaan, hoe voelt het om hulp nodig 

te hebben? Ook leer je om de bewoners te stimuleren om eigen regie en zelfred-

zaamheid te behouden. 

Als je dit meemaakt, kun je je nog beter verplaatsen in onze bewoners. Een ouder-

domspak bestaat uit verschillende onderdelen die je aantrekt om te ervaren hoe het 

is om oud te zijn en een beperking te hebben. Je trekt niet een heel kostuum aan, 

maar bijvoorbeeld een handschoen en een bril.

Wie geeft de workshop?
David Derksen en Maaike Frankema, 

beweegcoaches bij Beweging 3.0.  

Zij helpen onze bewoners om te 

 blijven bewegen en hun vaardig-

heden zo lang mogelijk te behouden. 

Een enthousiast duo waar je een 

 onvergetelijke middag mee beleeft!

Goed om te weten:
u  Maximaal 12 deelnemers

u  Geen voorkennis nodig

u  Je krijgt een bewijs van deelname

Data en locaties:
Datum: dinsdag 9 februari 2021

Tijd: 14.30-16.30 uur

Locatie: St Jozef, Hooglanderveen
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Nieuw: Bewegen met ouderen

Over de workshop
Bewegen is goed voor je lichaam. Maar ook voor je brein! Bij het woord bewegen 

denk je natuurlijk aan sporten. Maar bewegen is veel meer dan sporten alleen. Alle 

soorten van beweging zijn goed en helpen je lichaam en het brein gezond te houden. 

Wat ga je leren?
Tijdens de workshop “bewegen met ouderen” leer je wat bewegen met het brein 

doet en hoe je samen met bewoners kunt gaan bewegen. Met een beetje hulp van 

Dr. Erik Scherder* (hoogleraar neuropsychologie aan de VU in Amsterdam) verzorgen 

we een leuke en interactieve workshop. Een mooie combinatie van theorie, verzorgd 

door Erik, die je meteen in de praktijk brengt met oefeningen en handige tips van de 

workshopdocenten.

In deze praktische workshop nemen wij je mee langs 

meerdere manieren van bewegen en hoe je die kunt 

uitvoeren met één bewoner of een groep. Een posi-

tief effect van bewegen is plezier, in deze workshop 

ga je dat zeker ervaren! 

*Dr. Erik Scherder is digitaal aanwezig (filmpjes). 

Wie geeft de workshop?
David Derksen en Maaike Frankema, beweegcoaches bij Beweging 3.0. Zij helpen 

onze bewoners om te blijven bewegen en hun vaardigheden zo lang mogelijk te 

behouden. 

Een enthousiast duo waar je een onvergetelijke middag mee beleeft!

Goed om te weten:
u  Maximaal 20 deelnemers

u  Geen voorkennis nodig

u  Niet heel sportief? Niet meer zo mobiel? Iedereen kan meedoen!

u  Je krijgt een bewijs van deelname

u  Je krijgt extra informatie mee naar huis

Data en locaties:
Datum: dinsdag 10 november 2020

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: st Jozef, Hooglanderveen
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Nieuw: Muzikale Workout 

Over de workshop:
Muziek is een uitstekend middel om tot contact te komen, en heeft invloed op de 

kwaliteit van leven en sfeer binnen de woongroepen. Tevens kan muziek een mooie 

stimulans zijn om in beweging komen. 

Tijdens deze muzikale ‘workout’ leer je vol vertrouwen muziek te gebruiken bij het 

contact en activiteiten met onze bewoners. 

Wat ga je leren?
Tijdens deze workshop ervaar je op welke manier je muziek kunt inzetten zonder dat 

er aan jouzelf hoge muzikale eisen worden gesteld. Daarnaast krijg je inzicht bij welk 

gedrag, of situatie je muziek kunt gebruiken. De nadruk ligt op muziek als middel tot 

het maken van contact en communiceren in de breedste zin van het woord.

Naast theorie ga je ook zelf aan de slag! 

We verwachten dat het een gezellige actieve bijeenkomst gaat worden. Door deze 

eerste stap, namelijk deel te gaan nemen, is de belangrijkste toon al gezet!

Wie geeft de workshop?
Sandra Breman, logopedist, en Inke Krudde, muziektherapeut, hebben veel ervaring 

met de positieve effecten van muziek. Zij leiden o.a. het Afasiekoor en werken met 

individuele bewoners. 

Goed om te weten:
u  Maximaal 15 deelnemers

u  Geen (muzikale) voorkennis nodig

u  Je krijgt een bewijs van deelname

Data en locaties:
Datum: woensdag 28 oktober 2020

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: de Lichtenberg Verpleeghuis, Amersfoort 
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Zelf aan de slag

Op internet is veel informatie beschikbaar. Hieronder geven we je de beste tips om 

zelf aan de slag te gaan met informatie of een (gratis) e-learning. 

Informatief

Alzheimer Nederland
Veel informatie over dementie, een geheugentest, gratis brochures, nieuws over 

onderzoek en tips. 

www.alzheimer-nederland.nl

Samen Dementievriendelijk
Wat we samen kunnen doen om het leven voor mensen met dementie makkelijker te 

maken. Informatie over dementie en hoe ermee om te gaan. Doe de test ‘GOED Doen’

www.samendementievriendelijk.nl

Dementie
Op deze website staat informatie over de ziekte en tips, hulp en advies voor mensen 

die zorgen voor een naaste met dementie.

www.dementie.nl

Hersenstichting
De Hersenstichting heeft in de webwinkel gratis te downloaden folders over diverse 

hersenaandoeningen, waaronder dementie. Wil je de folders in papieren versie dan 

moet je deze vaak betalen en dan worden ze opgestuurd. Ook staan er op de website 

mooie animatiefilmpjes over de hersenen en de hersenfuncties.

www.hersenstichting.nl/webwinkel/
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Apps en e-learning

Dementiegame
Informatie, filmpjes, tips en ervaringsverhalen. Op een speelse manier word je veel 

wijzer! Je kunt de dementiegame op de laptop gebruiken, maar er zijn ook apps van 

voor de smartphone of tablet. 

www.dementiegame.nl

Alzheimer assistent
Heldere informatie en bruikbare tips over alle praktische zaken rond dementie. Over 

de lichamelijk veranderingen, gedrag, eten & drinken. Maar ook tips over activiteiten. 

Deze app kunt u op uw laptop gebruiken, maar ook op uw smartphone of tablet.

www.alzheimerassistent.nl

E-learning
Op internet zijn diverse (gratis) trainingen te vinden over o.a. dementie. Kijk eens op 

www.free-learning.nl voor trainingen over contact met cliënten, probleemgedrag en 

zelfredzaamheid. 

Op www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers staan gratis trainingen 

voor vrijwilligers over gespreksvoering, omgaan met emoties en grenzen stellen. 

Deze trainingen doe je via de computer op een moment dat het jou uitkomt. 

Omgaan met veranderend gedrag bij dementie
Bij dementie zie je vaak dat het gedrag steeds weer verandert. De nieuwe gratis on-

line training van Alzheimer Nederland en het Trimbos-instituut helpt mantelzorgers 

hiermee om te gaan. Handig om familieleden op te wijzen, maar ook heel nuttig om 

als vrijwilliger zelf te doen. Op een praktische manier behandelt de training verschil-

lende soorten gedrag als onrust, achterdocht en agressie.

https://dementie.nl/online-training

Vrijwilligersacademies in de regio

Kijk ook eens op de websites van de vrijwilligersorganisaties in de regio. Zij bieden 

ook trainingen en workshops aan voor vrijwilligers. Daarnaast vind je op hun websites 

ook online-trainingen van landelijke organisaties. 

Amersfoort: www.indebuurt033.nl/vrijwilligers/vrijwilligersacademie

Nijkerk: www.sigma-nijkerk.nl/vrijwilligers/vrijwilligersacademie

Leusden: www.sociaalplein-leusden.nl
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Locaties en coördinatoren

Lichtenberg Woonzorgcentrum, Amersfoort
Coördinator Welzijn & Vrijwilligers: Lisa Wallbrink

lisa.wallbrink@beweging3.nl

Utrechtseweg 299

3813 EJ Amersfoort

Tel: 033-469 6101

Nijenstede, Amersfoort
Coördinator Welzijn & Vrijwilligers: Marloes Migchelsen 

marloes.migchelsen@beweging3.nl

Heiligenbergweg 84

3816 AM Amersfoort

Tel: 033-469 6500

Monseigneur Blom, Amersfoort
Coördinator Welzijn & Vrijwilligers: Christa van Worcum

christa.vanworcum@beweging3.nl

Barchman Wuytierslaan 55

3819 AB Amersfoort

Tel: 033-469 8100

St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Amersfoort
Coördinator Welzijn & Vrijwilligers: Tiny Jansen

tiny.jansen@beweging3.nl

St. Brandaenstraat 4

3814 WZ Amersfoort

Tel: 033-476 3763

Lichtenberg Verpleeghuis, Amersfoort
Coördinator Welzijn & Vrijwilligers: Sophie van Cappellen

sophie.vancappellen@beweging3.nl

Utrechtseweg 293

3818 EH Amersfoort

Tel: 033-469 6100

’t Hamersveld, Leusden
Coördinator Welzijn & Vrijwilligers: Ilona de Bruijne

ilona.debruijne@beweging3.nl

Asschatterweg 24A

3831 JR Leusden

Tel: 033-469 2800
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Lisidunahof, Leusden

Coördinator Welzijn & Vrijwilligers: Janet de Oude Mooi

janet.deoude@beweging3.nl

Lisidunalaan 18

3833 BS Leusden

Tel: 033-432 6159

Huize St. Jozef, Nijkerk

Coördinator Welzijn & Vrijwilligers: Erna Vromen

erna.vromen@beweging3.nl 

Huserstraat 6

3861 CK Nijkerk

Tel: 033-247 7666

De Pol, Nijkerk

Coördinator Welzijn & Vrijwilligers: Annika de Jong

annika.dejong@beweging3.nl

Vetkamp 85

3862 JN Nijkerk

Tel: 033-469 2030

St. Joseph, Achterveld

Coördinator Welzijn & Vrijwilligers: Marjan Kramer

marjan.kramer@beweging3.nl

Hessenweg 218

3791 PP Achterveld

Tel: 0342-451 644

St. Jozef, Hooglanderveen

Coördinator Welzijn & Vrijwilligers: Kim van Breukelen

kim.vanbreukelen@beweging3.nl 

van Tuyllstraat 25

3829 AB Hooglanderveen

Tel: 033-257 1944
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Aanmeldingsformulier 

Workshops vrijwilligers september 2020 t/m februari 2021

Naam ...............................................................................................................................................

Telefoonnummer ..........................................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................

Vrijwilliger bij locatie ....................................................................................................................

Ik neem deel aan de volgende workshops

1 Naam workshop: .....................................................................................................................

 

 Datum/locatie ..........................................................................................................................

2 Naam workshop: .....................................................................................................................

 

 Datum/locatie ..........................................................................................................................

3 Naam workshop: .....................................................................................................................

 

 Datum/locatie ..........................................................................................................................

Je bent van harte welkom bij alle workshops. Ook wanneer ze op een andere 
locatie plaatsvinden.

Per mail opgeven heeft onze voorkeur! 

Stuur dan een e-mail aan de coördinator Welzijn en Vrijwilligerswerk van jouw locatie. 

De mailadressen staan in deze workshopgids. 

Noteer je de data in de agenda? Wij rekenen op je komst!



Beweging 3.0
Computerweg 6

3821 AB Amersfoort

Postbus 2633

3800 GD Amersfoort

www.beweging3.nl/informatie-voor-vrijwilligers/


