
  
 
 
 
 
 
Hallo Pleeggrootouders 
 
Hierbij het programma van de Landelijke pleeggrootouderdag van 29-10-2016. 
Onze Pleeggrootouderdag is dit jaar als een autonoom geheel geplaatst in de pleeggezinnen dag van 
de WSP de pleegzorgtak van de Willem Schrikker Groep. 
Deze pleeggezinnen dag wordt gehouden in de Basiliek van Veenendaal en de SBPN is de Willem 
Schrikker Pleegzorg organisatie zeer erkentelijk dat zij ons deze mogelijkheid geboden hebben. 
Pleeggrootouders parkeren in de Basiliek op Parkeerlevel nummer 6 en kunnen zich daarna 
aanmelden op de 2e verdieping (rechtstreekse toegang). Komt u met bus/te voet dan kunt u zich via 
de trap of lift eveneens aanmelden op de 2e verdieping. 
 
Wat kunnen wij onze pleeggrootouders aanbieden deze dag: 
 

10.00 uur Inloop/registratie met koffie/thee en limonade voor de kinderen 
10.30 uur aanvang programma 

11.15 uur Start dialoogcafé ‘s voor Pleegouders en workshops voor kinderen 

12.30 uur Lunch voor pleegouders en pleegkinderen. Voor pleeggrootouders op de 2e 

verdieping. 

13.45 uur Vervolg programma, dialoogcafé ‘s voor Pleegouders en workshops voor kinderen 

15.00 uur Afsluiting van de dag 

 

15.30 uur Drankje en evaluatie voor de SBPN op de 2e verdieping 
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Wat is er voor de kinderen geregeld: 

Doorlopend: 

Schminken 

Film kijken/voorlezen 

Tafels met kleurplaten en stiften 

Afhankelijk van het weer klimwand en/of springkussen 

 

En aan speciale workshops: 

Voorstelling van de CliniClowns 

CliniClowns speelt een muzikale, interactieve, zintuiglijke voorstelling. Deze voorstelling 

prikkelt de zintuigen van de kinderen. Een beleving van ontspanning, plezier en echt 

(individueel) contact. De inhoud van de voorstelling wordt afgestemd op de leeftijd van de 

kinderen die zich inschrijven. 

Sport & Spel 

Lekker sporten en bewegen op muziek! Jamilie (ja dezelfde als vorig jaar in Zwolle) verzorgt 

deze workshop voor kinderen in de leeftijden 6-11 en 12-17 jaar. 

Schilderen 

Kleuren, kliederen, verven…  Deze schilderworkshop is speciaal voor creatieve kinderen die 

graag mooie dingen maken. Maak iets voor jezelf of voor bij ons op de muur. Schilder je 

mee? 

Dans 

Dansen onder professionele begeleiding van docent(en) van dansschool Touchée uit 

Utrecht. 

 

Mr. pBone 

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met de pBone, Een felgekleurde plastic trombone. Hoe zit het 

met ademhalen? Hoe zet je de trombone in elkaar? En vooral; hoe krijg je een goed geluid uit het 

instrument? Muziek draagt bij aan een goede sfeer, maar is daarnaast ook goed voor je motoriek, 

concentratie en creativiteit. In de workshop gaan we bezig met samenspelen, ritme, dynamiek en 

toonhoogte. Het komt allemaal aan de orde onder de energieke leiding van Mr pBone.De workshop 

sluiten we af met een swingend optreden waarbij alle deelnemers samen trombone spelen. Dé kans 

voor jou om even te stralen op een podium en je echt artiest te voelen. Succes verzekerd! 

  

Je kunt je voorkeur op het aanmeldformulier aangeven. 
  



 

 

En voor het volwassenen programma in de Dialoogcafe’s                            

- Gedeeld opvoederschap 

- Juridische zaken door Mariska Kramer 

- Seksualiteit 

- 18 + 

- Samenwerking met professionals door Mirte Loeffen 

- Eens wordt je nalatenschap een erfenis door 

nalatenschapsmakelaar Henk Voerman samen met notaris Douwe 

Postma 

 

Op de 2e etage kan er na de lunch eventueel in een persoonlijk gesprek ingegaan worden op vragen 
n.a.v. de voordracht van dhr. Voerman. 
(Het kan mogelijk zijn dat onderwerpen en/of uitvoerende personen gewijzigd worden) 
 
 
Grootouders die zich via de WSG hebben aangemeld en er prijs opstellen geregistreerd te worden bij 
de SBPN mogen zich ook op de 2e verdieping aanmelden. 
 
 
 
  



                                                                                             
 

Hoe kom je bij de Basiliek? 

Wiltonstraat 56, Veenendaal 

De Basiliek beschikt over meer dan voldoende gratis parkeergelegenheid. 

Vanaf de A12, afrit 23 (vanuit beide richtingen): 

Ga rechtsaf richting Veenendaal-West. U rijdt nu op de Rondweg-West (N233). Houdt links 

aan. Sla bij het eerste kruispunt linksaf naar Grote Beer. Neem de eerste afslag links en ga 

gelijk rechtsaf naar de Fokkerstraat. Neem de derde weg links, dit is de Wiltonstraat. U vindt 

de Basiliek aan uw linkerhand. Parkeren kan gratis in onze parkeergarage. 

Vanaf de A12, afrit 23a: U gaat bij de verkeerslichten richting Veenendaal-West. De twee 

volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor. Vervolgens slaat u de eerste weg rechts 

(Wiltonstraat). Vervolgens eerste links en dan eerste rechts. U vindt de Basiliek aan uw 

linkerhand. Parkeren kan gratis in onze parkeergarage. 

Vanuit Rhenen: Vanaf de Cuneraweg neemt u op de rotonde net voor Veenendaalde eerste 

afslag (richting o.a. industrieterrein Nijverkamp). U rijdt dan de Rondweg-Oost op. Deze volgt 

u rechtdoor over 3 rotondes tot u bij de verkeerslichten komt. Hier slaat u linksaf. De twee 

volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor. Vervolgens slaat u de eerste weg rechts 

(Wiltonstraat). Vervolgens eerste links en dan eerste rechts. U vindt de Basiliek aan uw 

linkerhand. Parkeren kan gratis in onze parkeergarage. Voor de SBPN level 6 

Treinstation Veenendaal-De Klomp is op loopafstand (10 minuten). Als u het station af loopt, 

slaat u linksaf op de Veenendaalseweg. Blijf deze weg volgen. Na het viaduct onder de A12 

door, gaat u schuin rechtsaf het rode fietspad op (u kunt twee fietspaden kiezen aan de 

rechterkant, neem het tweede, dus niet het pad direct langs de A12!). Na 167 meter komt u 

bij een Y-splitsing en kunt u zowel links als rechts kiezen voor de Wiltonstraat. Ga hier 

rechts. Na ongeveer 100 meter buigt de weg af naar links, blijf de weg volgen. De Basiliek is 

nu het derde gebouw aan uw rechterhand (Wiltonstraat 56). Wij proberen te zorgen voor 

route-aanwijzers op deze route. 

Buslijnen 80 en 81 vertrekken vanaf halte busstation halte centrum Kerkewijk (1 minuut 

lopen vanaf station Veenendaal Centrum) naar halte Stationsstraat, vanaf daar is het 2 

minuten lopen naar de Wiltonstraat. 

Het advies is om de actuele reisinformatie te raadplegen voor uw reis. 

Tot slot:  



U kunt zich tot 30 september opgeven met het bijgesloten inschrijfformulier.(openen in word 

en bewerking inschakelen)  

Wij verwachten u weer allemaal te mogen begroeten 

Het bestuur van de SBPN 
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