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De dagbesteding op 
Stadstuinderij WTG maakt deel uit 
van Woonzorgcentrum De Blinkert.
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De Blinkert
Rockaertshof 66 
2015 ED Haarlem 
Telefoon: 023 510 16 00

Stadstuinderij WTG
Dagbesteding 

Aandacht
  voor ouder worden en ouder zijn

Meer weten over Stadstuinderij WTG?
Voor informatie en aanmelding kunt u mailen naar 
stadstuinderijwtg@shdh.nl of bellen met Wendy Aldewereld:  
023 510 16 00. 

   “Iedereen loopt rond met     

een gezonde blos van de zon”



Stadstuinderij WTG

Handen uit de mouwen in de buitenlucht
Zaadjes zaaien, bessen plukken, bloemen schikken, onkruid wieden, 
schoffelen, kruiden plukken, dieren voederen… u kunt het allemaal doen 
op de biologisch dynamische Stadstuinderij WTG. Bij deze unieke vorm van 
dagbesteding in het Westelijk Tuinbouw Gebied (WTG) ligt de focus niet op uw 
beperkingen, maar juist op uw mogelijkheden: welke werkzaamheden kunt en 
wilt u het liefst doen? Hierbij wordt u begeleid door een ervaren zorgtuinder, 
die de fijne kneepjes van tuinieren kent. Dankzij uw nuttige bijdrage wordt de 
tuinderij draaiende gehouden, én kunt u genieten van de natuur. 

Dagbesteding voor jong en oud
In Stadstuinderij WTG werken (jong)volwassenen van achttien tot ver in 
de tachtig. Als u ervan houdt om in de buitenlucht te werken en graag de 
handen uit de mouwen steekt, is de stadstuinderij geknipt voor u. Naast 
het tuinieren is er gezellig contact met andere deelnemers, de tuinder en 
vrijwilligers. Tijdens de pauze wordt er in de keet gezamenlijk geluncht en 
koffie gedronken.  

Stadstuin
U kunt zelf kiezen waar u mee aan de slag gaat. U kunt werken met 
groenten en fruit, kruiden plukken of bloemen schikken. Er zijn ook 
dieren om te verzorgen, zoals pony’s, konijnen en kippen. De stadstuin  
is rollatorvriendelijk. Een deel van de oogst gaat naar de voedselbank  
in de buurt. 

Hoe kunt u bij ons terecht?
Stadstuinderij WTG ligt in het Westelijk Tuinbouw Gebied, aan de rand 
van Haarlem. De tuin is een gezamenlijk initiatief van stichting 
De Nieuwe Akker, gemeente Haarlem en woonzorgcentrum De Blinkert 
van SHDH. 

Voor deelname heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) nodig. Stadstuinderij WTG is geopend van maandag tot en met 
zaterdag. Het adres is W. van Haemstedelaan, Haarlem, bij De Blinkert.

   “Sinds mijn moeder naar de stadstuinderij gaat,    

is ze een stuk vrolijker geworden”
   “Deelnemers met dementie die eerst erg gesloten waren,    

glimlachen zodra ze de kippen zien”


