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Lees voor

vrijdag 20 september 2013
WOUDENBERG, 20 september 2013
Met veel plezier zijn de cliënten van Reinaerde dinsdag 17 september begonnen met het vullen
van een paar honderd “Woodiebags”. De Woodiebags worden op zaterdag 28 september
uitgedeeld tijdens de officiële opening, tussen 10.00 en 15.00 uur, van het gemeentehuis in
Woudenberg. Winkeliersvereniging DES heeft de inhoud van de Woodiebags voorzien van vele
coupons. Burgemeester Cnossen kwam speciaal langs bij het Loket de Kleine Schans om de
cliënten te bedanken voor hun inzet.
Plek in de samenleving
Carla Varkevisser en Aletta Bos begeleiden het
team van De Schans. Carla: 'We zijn erg blij met
zulke werkzaamheden. Je ziet dat cliënten veel
uit zichzelf kunnen halen. Samenwerking met
mensen in de gemeente en anderen is volgens
ons dé manier om ervoor te zorgen dat mensen
met een beperking hun plek in de samenleving
kunnen innemen. Het is heel waardevol dat de
gemeente de mensen betekenisvol werk biedt.'
Gemeente Woudenberg
Het is niet voor het eerst dat de gemeente
Woudenberg samenwerkt met de cliënten van
Reinaerde. Drie dagen per week verzorgen zij de
koffie en thee op het gemeentehuis en doen incidenteel andere werkzaamheden. “Voor de opening van
het gemeentehuis op 28 september hebben we de cliënten van Reinaerde ook gevraagd koffie en thee
te schenken. Het is belangrijk dat zij een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de samenleving,
daarnaast is het ook heel gezellig samenwerken”, aldus burgemeester Cnossen die voor iedereen een
vrolijke pet had meegebracht als beloning.
‘Woodiebags’
De Woodiebag is gevuld met leuke kortingsbonnen, een tijdschrift en een handgemaakte fakkel die is
gemaakt door mensen met een beperking van Atelier De Loeff. Tijdens de feestelijke opening van het
gemeentehuis op 28 september in Woudenberg, Parklaan 1, worden de tasjes uitgereikt aan de
bezoekers. Naast de Woodiebags is er voor jong en oud een feestelijk programma tussen 10.00 en 15.00
op en rondom het gemeentehuis. Inwoners en belangstellenden zijn van harte welkom om het
gemoderniseerde gemeentehuis van binnen te bekijken. Meer informatie over de feestelijke opening is te
vinden op de www.woudenberg.eu.
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