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In dit
boekje
lees je

welke leuke 
dingen 

je kan doen
deze zomer

in 
wageningen 
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ORGANISATIES
Jongerencentrum ‘t Oude Bijenhuis
Churchillweg 3
Tel: jongerenwerker Thijs 06 83939836 (ook WhatsApp)

Wijkcentrum de Pomhorst
Pomona 562
Tel: 0317 41 60 14

Wijkcentrum Ons Huis
Harnjesweg 84 Wageningen
Tel:  0317 41 33 77 

Wijkcentrum de Nude
Kortestraat 2
Tel: 0317 419 171

THUIS Wageningen
Stationsstraat 32
info@thuiswageningen.nl (geen telefoonnummer)

BBLTHK (bieb) Wageningen
Stationsstraat 2
Tel: 0317 - 413 352

Stichting Ver-Binding
Activiteiten bij THUIS Wageningen
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jongeren
centrum

Voor: jongeren tussen 12 en 23 jaar
Opgeven/aanmelden: bij jongerenwerker Thijs 06 83939836
                                                          (mag ook via whatsapp)
Maandag: 
open van 12.00-15.00u voor vragen en hulp 
open van 15:00-17:00u vrije inloop

Dinsdag
open van 12.00-15.00u voor vragen en hulp 
open van 15:00-17:00u vrije inloop

Donderdag
open van 12.00-15.00u voor vragen en hulp 
open van 15:00-17:00u vrije inloop
open van 19.00-21.00u vrije inloop

Vrijdag
open van 12.00-15.00u voor vragen en hulp 
open van 15:00-17:00u vrije inloop
open van 19.00-21.00u vrije inloop

Het jongerencentrum is gesloten van 26 juli t/m 15 augustus
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Kickboksen
Voor: jongeren tussen 12 en 23 jaar
Opgeven/aanmelden: bij jongerenwerker Thijs 06 83939836
                                                          (mag ook via whatsapp)

De buiten kickboks les is op donderdag avond van 19:00 tot 
20:00 op het cruijfcourt in de Pomona op onderstaande data

Donderdag 8 juli
Donderdag 15 juli 
Donderdag 22 juli 
Donderdag 19 augustus
Donderdag 26 augustus  
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Wijkcentrum 
de Pomhorst

Iedereen kan dagelijks binnen lopen voor een kopje koffie, 
een krantje of een praatje!
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Wijkcentrum 
de Nude

Iedereen kan dagelijks binnen lopen voor een kopje koffie, 
een krantje of een praatje!

Open op maandag van 09.00 - 12.00
Open op dinsdag tot en met donderdag van 09.00 - 17.00
Open op vrijdag van 09.00 - 12.00

Ook zijn er op maandagochtend en vrijdagochtend lessen 
Nederlands. Kosten zijn 10 euro per lesjaar
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Wijkcentrum 
Ons Huis

Je bent welkom in het Ons Huis voor informatie, ontmoe-
ting en advies; ook om de krant te lezen, een kop koffie te 
halen of als je het leuk vindt om in Ons Huis te helpen met 
klusjes en activiteiten.

Openingstijden
Maandag  9:30 – 17.00uur
Dinsdag 9:30 – 17.00 uur
Woensdag 13:30 – 17.00uur
Donderdag 9:30 – 17.00uur
Vrijdag  9:30 - 16:30 uur
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THUIS 
Wageningen

Dinsdag tot en met vrijdag open van 09.00 - 17.00
Zaterdag open van 13.30 - 16.30

Bij Thuis kan je binnen lopen en een kopje koffie of thee 
drinken. Dat is gratis, als je af en toe zelf ook iets meeneemt.

Je kan bij thuis ook boeken lezen en kleding ruilen

Taalcafé
bij THUIS Wageningen

Elke dinsdagavond van 19.30 - 21.00

Tijdens het Taalcafe kan je oefenen met het praten in de 
Nederlandse taal. Verschillende onderwerpen worden be-
sproken en worden er spelletjes gedaan. Iedereen is welkom, 
ongeacht het niveau! Of je nu Nederlands wilt oefenen of 
wilt meedoen als vrijwilliger. Je kan reserveren via de 
website van thuis
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Stichting 
Ver-binding

Theaterdialoog

Elke vrijdag van 19.00 - 22.00 bij Thuis Wageningen

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt: iedereen kan 
meedoen. Momenteel hebben we al een zeer diverse groep 
spelers met Colombiaanse, Ethiopische, Turkse, Ghanese. 
Surinaamse en Duitse achtergrond, autochtone Nederlan-
ders, jong en oud. Voor de meesten is toneelspelen en the-
ater maken nieuw. Gezamenlijk leren we wat toneelspelen 
eigenlijk is en wat daar allemaal bij komt kijken: het gebruik 
van je lichaam, je stem, de ruimte op de speelvloer. We 
werken niet met bestaande toneelteksten, maar vanuit onze 
eigen verhalen. Thema’s die daarbij tot nu toe voorbij zijn ge-
komen, zijn: vrijheid, discriminatie, gelijkheid/ongelijkheid, 
misverstanden en miscommunicatie. Dat klinkt misschien 
heftig, en ja, dat is het soms ook. De verhalen kunnen heel 
persoonlijk zijn. Maar het is regelmatigook hilarisch, bij-
voorbeeld als we gedrag gaan uitvergroten. Er wordt ook erg 
veel gelachen.
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Bij de Bieb kan je goedkoop gebruik maken van computers 
met internet, of bijvoorbeeld gratis de krant lezen.

Openingstijden:

Maandag 09.00 - 17.30 uur
Dinsdag 09.00 - 20.00 uur
Woensdag 09.00 - 17.30 uur
Donderdag 09.00 - 17.30 uur
Vrijdag 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag 11.00 - 17.00 uur

Gratis online lezen en luisterboeken

Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de 
mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of tablet. 
Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste 
e-books en luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 jaar. 
Ook als je nog géén lid bent van de bieb.
De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus.

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html

bblthk 
de bieb
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Spreekuren en 
informatie

Heb je een vraag?
Wil je weten welke spreekuren of 
activiteiten er nog meer zijn in Wageningen?
Wil je weten wie je kan helpen?

Op de website van Gids Wageningen staat veel informatie 
over organisaties en activiteiten in Wageningen:

https://gidswageningen.nl
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Stichting 
SAMAH

Ken je Stichting SAMAH al?

SAMAH is een organisatie speciaal voor jonge
vluchtelingen. 
Je kan bellen of een Whatsapp sturen als je een vraag hebt of 
gewoon even wil praten.
Je kan ook meedoen met onze SAMAH-community, een 
groep jonge vluchtelingen uit heel Nederland die samen 
andere jongeren helpen. 
Je kan ook ons vragen om samen met jou iets te 
organiseren in Wageningen.

https://www.samah.nl



de SAMAH helpdesk 
luistert... en helpt

Heb je een probleem en weet je niet hoe je dat moet 
oplossen? Wil je gewoon even met iemand praten? 
Bel of app dan met SAMAH: 

“Ik moet mijn 
huurachterstand 
betalen. Maar ik heb 
het geld niet. Moet ik
                nu mijn huis 
                uit?”

“Mijn familie komt 
eindelijk naar Nederland. 
Maar zullen zij mijn 
nieuwe vriend(in) 
accepteren? Hoe moet 
ik dat aanpakken?”

“Ik ben bang voor 
wat er allemaal 
verandert als ik 
straks 18 jaar word. 
Wie gaat mij
helpen?”

“Ik voel mij vaak 
verdrietig en alleen. 
Wat kan mij helpen 
om me beter 
te voelen?”

06 360 594 21
SAMAH is er voor jongeren van 12 tot en met 
25 jaar, die zonder hun ouders naar Nederland 
zijn gevlucht. Je hoeft geen status te hebben 
om te mogen bellen. Je hoeft je naam en 
adres niet te zeggen. SAMAH luistert 
naar iedere jongere en kan je vertellen naar 
wie je toe kunt gaan om hulp te krijgen.

Kijk ook eens op de website van 
SAMAH: www.samah.nl ongewoon gewoon


