
Weesp 2022
Beste Weesper,

Dit is de informatiefolder van Versa Welzijn. Wij stellen ons hierin graag aan u 

voor en vertellen van welke diensten u gebruik kunt maken. U hoeft voor de 

meeste van onze diensten niet te betalen, dankzij gemeentelijke ondersteuning.

Vriendelijke groeten,

Team Weesp

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Facebook: @versawelzijnweesp 

Linkedin: @versawelzijnweesp

Twitter: @versawelzijnweesp 

Instagram: @versawelzijnweesp 

BEWAAREXEMPLAAR 

Waarvoor kunt u verder nog bij ons terecht?

De Vrijwilligerscentrale Weesp stimuleert, verbindt en  

promoot vrijwilligerswerk. We ondersteunen vrijwilligers, 

maatschappelijke organisaties, buurt- en bewonersinitiatieven 

die met vrijwilligers samenwerken. We geven advies op maat 

en organiseren workshops en bijeenkomsten. We verbinden 

organisaties met (toekomstige) vrijwilligers via persoonlijk 

advies en onze digitale vacaturebank. 

Iedere dinsdag (behalve schoolvakanties) is er een inloop-

spreekuur tussen 10:00 -11:00 uur op de Papelaan 99 in 

Weesp. Ook kunnen er op andere momenten advies- 

gesprekken ingepland worden 

Meer informatie: Suzanne Wierenga,  

www.vcweesp.nl, info@vcweesp.nl, 

06 82 60 59 87 

Of volg Versa Vrijwilligerscentrale 

op social media: 

www.facebook.com/versavrijwilligerscentrale en  

www.linkedin.com/versavrijwilligerscentrale.

Weespermop
Soms hebben mensen wat ondersteuning nodig om weer 

op weg geholpen te worden. U kunt met al uw hulpvragen 

terecht bij het Weesper Maatschappelijk Ondersteunings  

Punt = Weesper MOP. Hier werken deskundige medewerkers 

van verschillende welzijns- en zorgorganisaties samen.

Elke woensdagochtend is er spreekuur van 9:30-11:00 uur, 

Versa Welzijn, Papelaan 99.

U moet hiervoor een afspraak maken. Daarvoor kunt u mailen 

naar weespermop@versawelzijn.nl of bellen met 035 623 11 00.

Plusbus
Senioren in Weesp kunnen gebruik maken van de PlusBus. 

Deze organiseert uitjes voor ouderen in groepsverband. 

Versa Welzijn en het Nationaal Ouderenfonds zijn de initiatief-

nemers van deze dienstverlening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen op maandag 

en vrijdag van 10:00-12:00 uur via: 0294 41 06 39 of via  

plusbusweesp@versawelzijn.nl.

Preventief huisbezoek
Als u ouder wordt komt u voor nieuwe vragen te staan. 

Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, vrijetijdsbesteding, 

gezondheid en inkomen. Versa Welzijn biedt preventieve 

huisbezoeken waarin u alle vragen omtrent ouder worden 

kunt stellen. Voor meer informatie kunt u contact  

opnemen met de coördinator, Susan Wognum,  

swognum@versawelzijn.nl of 06 20 31 18 67.

Young Weesp
Young Weesp is een website van het jongerenwerk voor 

jongeren in Weesp. Je vindt hier het online jongerenloket, 

informatie over activiteiten en nog veel meer. Neem gerust 

een kijkje op www.youngweesp.nl.

Wijkwerk
Bewoners weten zelf vaak goed waar in hun wijk behoefte 

aan is en hebben goede ideeën voor activiteiten en  

projecten. Wij helpen u graag om van uw buurtinitiatief of  

idee een succes te maken!

Sociaal werkers van Versa Welzijn denken met u mee en 

kunnen u ondersteunen bij het realiseren van uw buurt- 

initiatief. Het is niet zo dat wij uw idee gaan uitvoeren: dat 

doet u zelf. Wel ondersteunen we op verschillende manieren, 

zoals bij het schrijven van een projectplan, het werven van 

deelnemers, publiciteit maken of het werven van fondsen.  

Als uw buurtinitiatief bijdraagt aan het welzijn in de buurt,  

kunt u wellicht gebruiken maken van één van onze wijkcentra. 

De sociaal werkers hebben een breed netwerk bij u in de wijk. 

Wij kunnen u dus in contact brengen met andere wijk- 

bewoners of organisaties die u ook kunnen helpen bij uw idee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan 

Wognum via swognum@versawelzijn.nl of 06 20 31 18 67.

Buurtbemiddeling 
Ervaart u overlast van uw buren? Onpartijdige bemiddelaars, 

die daarvoor getraind zijn, helpen u om (weer) met uw buren 

in gesprek te komen en samen oplossingen te vinden, waar-

door u weer met plezier woont. Buurtbemiddeling is gratis. 

Kijk voor meer informatie op versawelzijn.nl/buurtbemiddeling 

of bel 035 623 11 00.

Ruilwinkel
De ruilwinkel is een plek waar mensen met een minimum 

inkomen terecht kunnen én is er voor mensen die graag 

duurzaam bezig willen zijn. We willen deze groepen met 

elkaar in contact brengen. De winkel is iedere maandag en 

dinsdag van 13:00 uur-16:00 uur geopend en wordt gedraaid 

door vrijwilligers. De ruilwinkel is gehuisvest in Trainspotting, 

Sportparklaan 2. Voor meer informatie kunt u contact  

opnemen met Elfi Mac-nack via emacnack@versawelzijn.nl 
of 06 30 16 55 87.

 

Agenda

Wees welkom in onze wijkcenta, u kunt hier terecht voor uw vragen, een gezellig kopje koffie of een moment met  
andere inwoners van Weesp. 

Versa Welzijn Papelaan 99

Wijkcentrum De Roskam Papelaan 99

Wijkcentum De Wintertuin Wintertuin 24

Wijkcentrum Trainspotting Sportparklaan 2

Een paar voorbeelden van onze activiteiten ziet u hieronder, voor een volledig overzicht kunt u kijken op  

www.versawelzijn.nl/activiteiten.

Maandag 
Buurtinloop 10:00-12:30 Trainspotting, Sportparklaan 2

Ochtendwandeling 11:30-12:30 Start Versa Welzijn, Papelaan 99

Mantelzorginloop (1e maandag v/d maand) 13:30-14:30 De Roskam, Papelaan 99

Dinsdag  
Huiswerkbegeleiding en sport 14:00-17:00 Versa Welzijn, Papelaan 99

Administratie voor Elkaar 19:00-20:00 uur Versa Welzijn, Papelaan 99

Woensdag  
Ochtendwandeling 10:00-11:00 Start sporthal Aetsveld 

Administratie voor elkaar 9:30-11:30 Versa Welzijn, Papelaan 99

Weespermop 9:30-11:30 Versa Welzijn, Papelaan 99 

Meidenmiddag voor jongeren 15:00 Trainspotting, Sportparklaan 2

Donderdag  
Donderdagmiddag tennis 14:30-15:30 Tennisbaan Weesper Tennisclub

Vrijdag 
Jongereninloop Trainspotting, Sportparklaan 2 

Zaterdag 
Repair café (2e v/d maand) 10:00-13:00 De Wintertuin, Wintertuin 24

     versawelzijn

     @VersaWelzijn 
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035 623 11 00
info@versawelzijn.nl
versawelzijn.nl

© Versa Welzijn, mei 2022



Maak kennis met het team van  
Versa Welzijn Weesp 

Burak Sandikci – Jongerenwerk
Ik stimuleer, motiveer en activeer jongeren om deel te nemen 

aan activiteiten of om deze samen met mij te organiseren. 

Daarnaast begeleid ik jongeren in het soms lastige proces van 

volwassen worden. Je kunt me vinden in het jongerencentrum 

Trainspotting of op hangplekken in Weesp

Contact: bsandikci@versawelzijn.nl, 06 13 96 57 62

Jasper Gerritsen – Jongerenwerk
Elke jongere heeft recht op de beste versie van zichzelf. Wat je 

verleden ook is en wat je ook hebt meegemaakt, ieder moment 

is het juiste moment om de beste versie van jezelf te worden. 

Door mijn open en onbevooroordeelde houding win ik snel het 

vertrouwen van jongeren. Collega’s Burak, Fadoua en ik willen 
er vanuit gelijkwaardigheid zijn voor jongeren. Dit om hen te 

helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, volwassen burgers.

Contact: jgerritsen@versawelzijn.nl, 06 82 56 18 31

Fadoua Haddaoui – Meidenwerk
Als meidenwerker houd ik me vooral bezig met de meiden. 

Mijn doel is om hun een veilige omgeving te bieden, waar zij 

zichzelf kunnen zijn. Ik organiseer activiteiten en huiswerk- 

begeleiding. Daarnaast kun je bij mij terecht voor allerlei  

vragen en zaken die meiden bezig houden.

Contact: fhaddaoui@versawelzijn.nl, 06 29 43 44 47

Petra Bekkers – Algemeen Maat- 
schappelijk Werk
U kunt bij mij terecht met persoonlijke vragen en problemen 

in uw thuissituatie, uw relatie met anderen of werk. Bent u het 

overzicht kwijt, voelt u zich eenzaam of bent u somber? Neemt 

u dan contact op. Dan kunnen we samen werken aan een 

oplossing, zodat u weer zelf verder kunt. Zo nodig verwijs ik u 

naar andere passende hulp.

Contact: pbekkers@versawelzijn.nl, 06 16 39 22 78  

Lisette Bavelaar – Algemeen Maat-
schappelijk Werk/Schuldhulpverlening
Als maatschappelijk werker kunt u mijn collega Petra en mij 

altijd vragen om hulp, advies of gewoon een luisterend oor. 

Soms kan het verlichting geven om even met iemand te  

praten. Ik ondersteun u o.a. bij vragen of problemen op het  

gebied van: scheiding, opvoeding, depressie, relaties, een-

zaamheid, psychische klachten, financiën, rouw en huis- 
vesting. Samen met u zoek ik dan naar een oplossing. U kunt 

zonder verwijzing en kosteloos bij het maatschappelijk werk 

terecht. Komt u er zelf even niet meer uit dan ben ik er voor u.

Daarnaast ben ik ook schuldhulpverlener, dus schroom niet om 

mij ook daarvoor om hulp of advies te vragen.

Contact: lbavelaar@versawelzijn.nl, 06 82 26 87 71

Susan Wognum – Wonen/Welzijn/
Mantelzorg (WWM) & Wijkwerk
Ik geef als WWM consulent hulp en advies aan ouderen en 

mantelzorgers op het gebied van wonen en welzijn. Verder zet 

ik mij als wijkwerker in voor kwetsbare groepen en organiseer 

ik diverse activiteiten in Weesp waarbij ontmoeting en gezellig-

heid centraal staat. U kunt mij onder andere tegenkomen bij de 

buurtinloop en het Alzheimercafé. 

Contact: swognum@versawelzijn.nl, 06 20 31 18 67

Annabel Sol – WWM, Vrijwillige  
Thuishulp en Coördinator Taalcoach
Net als mijn collega Susan zet ik mij als consulent WWM in 

voor hulp en advies aan ouderen en mantelzorgers. Daarnaast 

verleen ik als coördinator Vrijwillige Thuishulp advies over de 

inzet van een maatje/buddy voor mensen met een beperking 

door b.v. ouderdom, een chronische ziekte, een lichamelijke of 

verstandelijke beperking en hun mantelzorgers. Bovendien kan 

ik praktische ondersteuning in en om huis door een vrijwilliger 

voor u regelen. U kunt daarbij denken aan zaken als vervoer, 

Susan Wognum en Annabel Sol

Lisette Bavelaar en Petra Bekkers

Lisa van ‘t Pad Bosch en  
Elfi Mac-Nack

Ingmar Kolbrink, Arlinde Plomp  
en Bastiaan Tuenter

Jerrel Oron

Priyani Dittner, Wilma Knops 
en Taschana Brunst

Arlinde Plomp – Buurtsportcoach
Ook ik organiseer en begeleid laagdrempelige sport- en 

beweegactiviteiten, zowel individueel als in groepsverband. 

Bovendien bied ik ondersteuning bij hulpvragen van inwoners 

en sportverenigingen op het gebied van een gezonde leefstijl.

Contact: aplomp@versawelzijn.nl, 06 82 99 38 64

Jerrel Oron – Opbouwwerker Duur-
zaamheid/Energietransitie
Als opbouwwerker ben ik de schakel tussen u, de gemeente, 

de woningcorporatie en ook de energiecoaches van Weesp-

Duurzaam. Samen met u organiseer ik collectieve duurzame 

energiebesparende initiatieven. Mijn doel is uw energieverbruik 

naar beneden te krijgen en uw woonomgeving te verbeteren. 

Mail mij met uw vragen en/of ideeën!

Contact: joron@versawelzijn.nl, 06 82 86 04 23

Taschana Brunst – Sociaal Juridisch 
Dienstverlener
Heeft u hulp en/of ondersteuning nodig op sociaaljuridisch 

vlak? Of komt u er niet uit met een instantie? Aarzel dan niet 

en neem contact op met mij. Bent u het niet eens met een  

beslissing van de gemeente? Ik kan u helpen bij het opstellen 

van een bezwaarschrift. Heeft u een vraag over belastingen 

en/of toeslagen? Ik geef advies en informatie over wet- en 

regelgeving en voorzieningen.

Contact: tbrunst@versawelzijn.nl, 06 82 29 47 21

Priyani Dittner – Sociaal Juridisch 
Dienstverlener
Mijn hoofdtaak is korte zakelijke informatieverstrekking en  

probleemoplossing met betrekking tot sociaal juridische 

thema’s. Heeft u hierover een praktische vraag, dan kunt u 
contact met mij of mijn collega Taschana opnemen en bekijken 

we in hoeverre wij u hulp kunnen bieden. Denk aan zaken als 

bezwaarschriften, klachtbrieven, aanvragen bij overheids- 

instanties, invullen van allerlei type formulieren, vreemdelingen 

zaken, schulden en nog veel meer. 

Contact: pdittner@versawelzijn.nl, 06 82 85 47 43

Wilma Knops – Administratie voor  
Elkaar 
Samen met vrijwilligers zorg ik ervoor dat vragen over uw 

administratie en/of financiën, gemeentelijke regelingen voor 
minima, toeslagen, woningnet, de voedselbank etc. beant-

woord worden. Ook helpen wij met het invullen van (digitale) 

formulieren. Dit kan tijdens het gratis Administratie voor Elkaar 

spreekuur of bij u thuis. Administratie voor elkaar is elke  

dinsdag van 19:00 – 20:00 uur en elke woensdag van 9:30-

11:30 uur bij Versa Welzijn op de Papelaan 99 (graag van 

tevoren aanmelden).

Contact: wknops@versawelzijn.nl, 06 33 95 18 92

Burak Sandikci, 
Fadoua Haddaoui en 
Jasper Gerritsen

klusjes, tuinhulp, computerhulp etc. Daarnaast verleen ik als 

Coördinator Taalcoach advies over de inzet van vrijwilligers op 

het gebied van taal.

Contact: asol@versawelzijn.nl, 06 13 96 56 25

Elfi Mac-Nack – Projectleider Harmoni-
satie schuldhulpverlening & Wijkwerk
Mij zie je als wijkwerker wanneer je gezellig langskomt bij de 

buurtinloop. Dit is een leuke theeinloop voor iedereen op de 

maandagochtend om gezellig de week te starten.

Daarnaast ben ik projectleider schuldhulpverlening. U kunt 

bij mij en mijn collega’s Lisa en Lisette terecht voor hulp bij 
schulden.

Contact: emacnack@versawelzijn.nl, 06 30 16 55 87

Lisa van ‘t Pad Bosch – Schuldhulp- 
verlener
U kunt bij mij terecht voor al uw financiële vraagstukken. Als 
schuldhulpverlener zorg ik ervoor dat u weer overzicht en 

inzicht krijgt in uw financiële situatie. Samen zoeken we naar 
een oplossing bij uw geldproblemen. Wij bieden een integrale 

oplossing. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor het 

oplossen van financiële problemen, maar ook voor psychosoci-
ale problemen of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, 

gezinssituatie of verslaving.

Contact: lpadbosch@versawelzijn.nl, 06 82 05 54 25 

Bastiaan Tuenter – Buurtsportcoach
Als buurtsportcoach ondersteun ik inwoners bij het vinden van 

een geschikte sport- of beweegactiviteit. Daarnaast organiseer 

ik o.a. ochtendwandelingen en fietstochten. Ook kunt u mij 
tijdens sport- en spelactiviteiten zien op de bakfiets!
Contact: btuenter@versawelzijn.nl, 06 13 26 66 03

Ingmar Kolbrink – Buurtsportcoach 
Net zoals collega’s Bastiaan en Arlinde organiseer ik  
verschillende fysieke activiteiten voor inwoners van Weesp, 

bijvoorbeeld sport voor de jeugd of tennis voor volwassenen  

en ouderen op de donderdagmiddag. Daarnaast ondersteun  

ik verenigingen bij het organiseren van activiteiten voor de 

inwoners van Weesp en verzorg ik huiswerkbegeleiding.

Contact: ikolbrink@versawelzijn.nl, 06 27 62 19 43


