
Kom langs 
bij Burendag 
op de Willem 
Arntsz Hoeve
Zaterdag 28 september 2019 • 10:00-15:00 uur

De zorginstellingen en ondernemers op  
de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder 
openen hun deuren op landelijke Burendag. 
Een dag waarop de buurt samenkomt.

Kijk voor meer informatie op  
www.fivoor.nl/burendag of op www.altrecht.nl
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Wat gebeurt er in 
de klinieken van 
Altrecht en Fivoor? 
Welke organisaties 
zijn nog meer te  
vinden op de  
Willem Arntsz Hoeve  
en wat doen zij?
 
Tijdens Burendag op 
28 september 2019 
van 10:00 tot 15:00 uur 
komt u hier alles  
over te weten. 

U bent van  
harte welkom!



6. De Wissel 

Dit is het centrale gebouw van Burendag. Hier kunt u terecht voor 
een drankje, broodjes en andere lekkere producten. U kunt hier ook 
in gesprek met medewerkers van Fivoor en Altrecht, buurtcoach en 
de wijkagent. 

Bij de Wissel starten ook de wandelingen met de buurtcoach over 
het terrein. 

De Kledingcorner in de Wissel, met tweedehands kleding, is de 
hele dag geopend voor het kopen of inbrengen van kleding. Er is 
een mini-markt waar u zelfgemaakte spulletjes van cliënten kunt 
kopen. Tuinvereniging Eigen Oogst staat hier ook met een stand.

7. En breng vooral een bezoekje aan de 
bloementuin. 

5. & 9. Achter de schermen bij Fivoor en Altrecht

Op de verschillende locaties van Fivoor en Altrecht kunt u binnen 
kijken tijdens burendag. Er worden rondleidingen gegeven bij de 
locaties van Wier en bij FPA Utrecht (de forensisch psychiatrische 
afdeling). Bij Altrecht is de ‘Chillbox’ open. 

PROGRAMMA 10:00 uur 10:30 uur 11:00 uur 11:30 uur 12:00 uur 12:30 uur 13:00 uur 13:30 uur 14:00 uur 14:30 uur

De Wissel, hal Broodjes, drankjes en andere lekkere producten. Kledingcorner, mini-markt, medewerkers Fivoor en Altrecht, wijkagent en buurtcoach.

De Wissel, grote zaal Eerste hulp bij psychische problemen* Verhaal ervarings deskundige* Eerste hulp bij psychische problemen* Verhaal ervarings deskundige*

De Wissel, vergaderzaal 
Wat is 
Forensische 
psychiatrie*

Wat is 
Forensische 
psychiatrie*

De Wissel, buitenterrein Wandeling met 
buurtcoach

Wandeling met 
buurtcoach

Wandeling met 
buurtcoach

Reynvaan Chillbox

Wier+ Rondleiding 
locaties Wier*

FPA Utrecht Rondleiding* Rondleiding*

Het Bezinningshuis ‘Doodgewoon’ 
gesprek

‘Doodgewoon’ 
gesprek

STEKontwikkeling

Houd het 
zomergevoel 
vast in de 
herfst

Houd het 
zomergevoel 
vast in de 
herfst

Odess Mini-workshop 
edelstenen

Klankschaal-
meditatie

Terrein doorlopend Bloementuin. Boerhaave: Fietsenmaker, Houtwerkplaats: vogelhuisje of uiltje timmeren en beschilderen.

Inschrijven: Er is beperkt ruimte voor de rondleidingen 
in de klinieken en de workshops bij De Wissel. 
Inschrijven hiervoor kan via www.fivoor.nl/burendag  

*Inschrijven via www.fivoor.nl/burendag of tijdens de dag zelf bij De Wissel



Wat is er allemaal nog meer te doen...

6. Wat is Forensische psychiatrie

Fivoor biedt forensische zorg. Maar wat is dat eigenlijk precies?  
En wat komt daar allemaal bij kijken? Sophie Koek, manager bij 
Fivoor, vertelt hier alles over.

 Locatie: De Wissel. Tijden: Zie blokkenschema

6. Hoe is het om zelf psychisch in de war te zijn?

Ervaringsdeskundigen Janneke en Manuel hebben zelf ervaring in 
de psychiatrie. Deze ervaring zetten zij nu in om anderen te helpen. 
Zij vertellen hun verhaal.

 Locatie: De Wissel. Tijden: Zie blokkenschema

4. Kom langs bij de 
Chillbox (Altrecht)

Dit is een kleine huiskamer 
waar patiënten bij elkaar 
komen. Zij eten samen, 
maken muziek en bespreken 
thema’s met gasten van 
buiten. Kom langs voor een 
kopje koffie en stel je vragen 
over de zorgverlening van 
Altrecht in Den Dolder.
En ga het gesprek aan met 
patiënten, een ervarings
deskundige en medewerkers 
van Altrecht. 

 Locatie: Reynvaan

8. Boerhaave 

In het gebouw Boerhaave zijn diverse vormen van dagbesteding 
van WIJ 3.0 gevestigd. Kinderen kunnen een houten vogelhuisje of 
uiltje timmeren en beschilderen bij de hout werkplaats. Laat gratis 
uw fiets controleren bij de fietsenwerkplaats en ontvang een leuke 
verrassing. 

 Locatie: Boerhaave

3. STEKontwikkeling 

Bent u weer druk na 
het genieten van die 
zalige zomer? Bij STEK-
ontwikkeling laat Sabine 
Bataille zien hoe u het 
zomergevoel vasthoudt 
in de herfst. Kom binnen 
lopen en rondneuzen.  
Om 12:00 uur en om 14:00 
uur gaan we in een groepje 
aan de slag. Koffie en thee 
staan klaar. U bent welkom!

 Locatie: Bedrijfsgebouw
 www.stekontwikkeling.nl

11. Carré Atelier/Kom 
onder mijn vleugel

Loop gezellig binnen bij 
het Carré Atelier voor 
een kop koffie of thee 
en maak kennis met 
kunstenaarsechtpaar  
Koen en Dees Wilgehof-
Sodaar. U kunt de ‘Kom 
onder mijn vleugel’ 
bekijken en bespelen,  
maar luisteren mag ook!

 Locatie: Carré gebouw 
 Facebook@CarreAtelier
 www.toevenopdehoeve.nl 

12. Odess (lichaams)bewustZijn

In haar praktijk werkt Odile met energetische therapie, klank-
schalen en edelstenen. Rust uit in de theetuin onder het genot 
van een stuk appeltaart of bezoek het stenenwinkeltje. Om 11:00 
uur is er een mini-workshop edelstenen en om 14:30 uur een korte 
klankschaalmeditatie. Geheel vrijblijvend. 

 Locatie: Carré binnentuin. www.odess.nl

6. Eerste hulp 
bij psychische 
problemen

Wat zijn psychische 
aandoeningen? Welke 
verschillende zijn er en 
hoe kun je het gesprek 
aangaan met iemand die 
(beginnende) psychische 
problemen heeft? Tijdens 
de workshop Mental 
Health, First Aid leer je 
hier alles over.

 Locatie: De Wissel
 Tijden: Zie blokkenschema



1. Ademplek & Vonk maakt Vuur 

Neem een kijkje in de aanbouw van het voormalig hoofdgebouw, 
waarin voorheen onder andere de tandarts, de huisarts en het 
prikpunt waren gevestigd. Sandrien Lammers neemt u mee in de 
wereld van ademen, essentiële oliën, voeding en yoga. Kirsten Vonk 
vertelt hoe u vanuit uw unieke vonk betekenis kunt geven aan uw 
(werkende) leven. Wees welkom tussen 11:00 en 15:00 uur!

 Locatie: Vijverhof 26a
 www.vonkmaaktvuur.nl en www.paintedlady.nl

6. Tuinvereniging Eigen Oogst 

Kom langs bij de stand van Tuinvereniging Eigen Oogst. Leer meer 
over de historie van de tuin en ontdek wat de tuinvereniging doet 
voor de voedselbank in Zeist.  

 Locatie: De Wissel. www.tveo.nl 

2. Gehoorzaal P’Arts 

De Gehoorzaal is gebouwd 
in 1911 en daarmee een van 
de oudste gebouwen op het 
terrein. Stichting P’Arts 
geeft hier letterlijk ruimte 
aan beeldende kunst. 
Bezoek de veelzijdige 
expositie met beelden, 
sculpturen, mozaïek, 
schilderijen, foto’s, 
bouwsels en glas in lood.

 Locatie: Dolderseweg 164
 Facebook @DeGehoorzaal

13. Het Bezinningshuis 

Het Bezinningshuis opent 
haar deuren voor een kijkje 
achter de schermen. Neem 
om 11:00 of 13:00 uur deel 
aan een ‘doodgewoon’ 
gesprek aan de hand van 
de kaarten van betekenis. 
Dit alles onder het genot 
van live muziek. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. 
Wees welkom! 

 Locatie: Bedrijfsgebouw
 www.Bezinningshuis.nl


