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Gewoon welkom

Programma Veenendaal 2022



Programma 3 oktober 2022 Programma 5 en 6 oktober 2022

Maandag 3 oktober
Foto-expositie  ‘Sporten met een 
beperking in the picture’
Foto-expositie van Veenendaler Anco 
van den Berg. Hij laat hierin zien hoeveel  
plezier mensen met een beperking beleven 
aan het sporten zelf en aan het samen zijn 
en samen doen met anderen.

Om 14.00 uur is de officiële opening.

Deze expositie is vrij te bezichtigen van 
dinsdag 4 oktober t/m 4 november 2022. 

Van 14.30 uur tot 17.00 uur is het rolstoel-
parcours open. Ervaar het rolstoelparcours 
zelf. Kom jij een drempel wel goed over 
met een rolstoel? 

  Locatie
Gemeentehuis Veenendaal, 
Raadhuisplein 1, 3901 GA Veenendaal

Toegang: tijdens openingsuren; 
toegang gratis.

Maandag 3 oktober 
De Geschiedenis van Veenendaal –
lezing door Jaap Pilon, met schrijf- 
en gebarentolk!
Jaap Pilon is een echte Veenendaler en 
heeft er ook zijn beroep van gemaakt: hij 
vertelt namelijk graag verhalen over de 
geschiedenis van Veenendaal. Deze avond 
heeft hij hulp van een schrijf- en gebaren-
tolk en belooft hij rustig te praten. Speciaal 
voor mensen met een gehoorbeperking, 
maar ook andere belangstellenden zijn 
natuurlijk van harte welkom. 

20.00 – 22.00 uur
Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee

  Locatie
Ontmoetingshuis, Spiesheem 54, 
Veenendaal-Oost

Toegang: € 2,50 p.p.; 
opbrengst voor het Hoorcafé.
Aanmelden via: 
www.ontmoetingshuis.nl/activiteiten

Woensdag 5 oktober
Ochtend
Training ‘Omgaan met mensen 
met een beperking’
Speciaal voor medewerkers van de  
gemeente Veenendaal waar we ingaan 
op hoe je mensen met een beperking te 
woord staat en helpt.

Woensdag 5 oktober 
Middag
Mini-conferentie ‘Gewoon welkom -  
hoe toegankelijk is Veenendaal?’
Deze mini-conferentie is voor bedrijven 
en organisaties uit Veenendaal voor be-
wustwording en de mogelijkheden voor 
toegankelijkheid zichtbaar maken.

Woensdag 5 oktober 
14.00 - 16.00 uur 
Beleef het zelf - winkelen als  
je een beperking hebt!
Ervaar zelf hoe het is om te winkelen als je 
rolstoelafhankelijk bent of weinig tot niets 
ziet of slecht hoort. Waar krijg je mee te 
maken? Waar loop je ‘letterlijk’ tegenaan? 

  Locatie
Plein Zuid, Dr. Colijnstraat 70, 
3904 ET Veenendaal

Toegang: gratis, deelname vanaf 10 jaar. 
Van 10-14 jaar onder begeleiding. 
Aanmelden vooraf niet nodig.

Woensdag 5 oktober 
19.30 - 21.00 uur
Workshop ‘Gebarentaal, 
Nederlands met gebaren!’    
In deze workshop laten we zien hoe ver-
helderend gebaren kunnen zijn voor 
mensen met een hoorbeperking, die deze 
hulp nodig hebben bij hun gesprekken. Na 
een korte inleiding gaan we oefenen met 
standaard gebaren en eenvoudige zinnen, 
die je meteen kunt gaan gebruiken.

  Locatie
Ontmoetingshuis, Spiesheem 54, 
Veenendaal-Oost

Deelname gratis, aanmelden via: 
www.ontmoetingshuis.nl/activiteiten

Donderdag 6 oktober 
10.00 en 14.00 uur
Tour Toegankelijkheid
Gemeenteambtenaren gaan met rol- 
stoelen en simulatiebrillen en blinden-
tast-stokken een ronde maken door het 
centrum van Veenendaal om te ervaren 
waar mensen met een beperking letter-
lijk en figuurlijk tegenaan lopen. En met 
welke aanpassingen ze geholpen kunnen 
worden.

De Week van de Toegankelijkheid is dit jaar van 3 t/m 8 
oktober 2022. Tijdens deze week zijn er allerlei activiteiten 
waar je aan kunt mee doen.

Wil jij ervaren hoe het 
is om te leven met een 
beperking?

Doe mee aan de activiteiten tijdens de Week van de Toegankelijkheid! 
Doel van deze week is om mensen bewust te maken hoe het is om te 
leven met een beperking. 

Mensen met een beperking kunnen – net als ieder ander – volledig 
en volwaardig meedoen aan de samenleving. Zij moeten – net als 
ieder ander – zelfstandig gebruik kunnen maken van openbare 
gebouwen, de openbare weg, woningen, vervoer en het internet.  
En dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. 

Daag jezelf uit en doe mee!

Besloten activiteit voor medewerkers  
van de gemeente Veenendaal

Besloten activiteit voor genodigden  
in het gemeentehuis van Veenendaal

Besloten activiteit voor genodigden  
in het gemeentehuis van Veenendaal

Voor iedereen die geïnteresseerd is  
in gebarentaal voor doven en slechthorenden.



Gelijkwaardig meedoen aan de samenleving is een mensenrecht 
dat is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap. De Week van 
de Toegankelijkheid is een initiatief van Ieder(in) en is ieder jaar in 
de eerste week van oktober.

De Week van de Toegankelijkheid in Veenendaal werd mede 
mogelijk gemaakt door: 

O N T M O E T I N G S H U I S

Vrijdag 7 oktober
12.00 - 15.00 uur
Lunch In the Dark
Doe mee aan deze bijzondere activiteit 
en ervaar hoe het is om uit lunchen te 
gaan als je weinig of niets ziet. Met een 
oogmasker ga je geblindeerd aan tafel 
genieten van een vegan-lunch in het 
donker. 

  Locatie
Theater Lampegiet, foyer, 
Kerkewijk 10, 3901 EG Veenendaal

Deelname: € 17,50 p.p. excl. drankjes; w.v. 
€ 7,50 voor de Stichting Oog voor Iedereen. 

Ga naar www.lampegiet.
nl/agenda om tickets te 
bestellen of scan de QR-code.

Zaterdag 8 oktober
10.00 - 12.00 uur 
Beleef het zelf - winkelen als 
je een beperking hebt!
Ervaar zelf hoe het is om te winkelen als je 
rolstoelafhankelijk bent of weinig tot niets 
ziet of slecht hoort. Waar krijg je mee te 
maken? Waar loop je ‘letterlijk’ tegenaan? 

  Locatie
Plein Zuid, Dr. Colijnstraat 70, 
3904 ET Veenendaal

Toegang: gratis, deelname vanaf 10 jaar. 
Van 10-14 jaar onder begeleiding. 
Aanmelden vooraf niet nodig.
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standaard gebaren en eenvoudige zinnen, 
die je meteen kunt gaan gebruiken.

  Locatie
Plein Zuid, Dr. Colijnstraat 70, 
3904 ET Veenendaal

Deelname: gratis, aanmelden via:
lorraine.vanderkuij@veens-welzijn.nl
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