
Fietstocht
zaterdag 

8 september 2018 
13.00 - 16.00 uur

Afstand 
fietsroute
ca. 21 km

Fietsen, proeven en genieten van het landschap en 
kennismaken met ouderen en mensen met een beperking in 
West-Friesland. Je kunt op 4 locaties starten met fietsen tussen 13.00 
en 16.00 uur. Bij iedere plaats kun je iets lekkers eten en drinken en 
voor kinderen zijn allerlei activiteiten georganiseerd.
Kosten: € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen.

1. Wilgaerden, locatie Zandhove
    Spanbroekerweg 168, 1715 GV Spanbroek
    www.wilgaerden.nl

2. LeekerweideGroep, locatie Wognum
    Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC  Wognum
    www.leekerweidegroep.nl

3. Ygdrasil, zorgtuinerij
    Westerstraat 8, 1655 LA  Sijbekarspel
    www.zorgtuinderij-ygdrasil.nl

4. LeekerweideGroep, locatie Broerdijk
    Broerdijk 13-19,  1678 HA  Oostwoud

Georganiseerd door:

Westfriese 
‘Smaakmakers’



Zorgtuinderij Ygdrasil is een kleinschalige woonvorm in Sijbekarspel. 
Er wordt zorg verleend aan 14 mensen met ondermeer een 
verstandelijke beperking. 

Bij Ygdrasil mag je fruit plukken van de vele fruitbomen en struiken 
in de boerderijtuin en lekker opeten op het terras. De bewoners 
serveren daar koffie en thee en laten graag zien wat hun werkzaam-
heden zijn en de producten die zij maken. 

LeekerweideGroep is een Westfriese organisatie voor zorg en dienst-
verlening aan mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig 
hebben.

Bij de locatie Verlengde Kerkweg in Wognum ben je van harte 
welkom bij het restaurant of terras, de boerderij en de speeltuin. 
Kinderen mogen hun ijsje versieren.

Bij de locatie Broerdijk in Oostwoud kun je een rondleiding krijgen en 
op het terras heerlijke sandwiches eten met koffie. thee of limonade. 
De bewoners laten graag hun appartement zien. Kinderen krijgen 
een glittertattoo. 

Verlengde Kerkweg
Wognum

Broerdijk
Oostwoud

Deelnemers F ietstocht Westfriese ‘Smaakmakers’

Wilgaerden biedt ouderenzorg in West-Friesland.

Bij locatie Zandhove in Spanbroek kun je genieten van koffie , thee, 
limonade met iets lekkers. De medewerkers en vrijwilligers laten 
graag de maquette zien van de nieuwe locatie die in 2019 gebouwd 
wordt in de Heerenweide in Spanbroek. De kinderen kunnen 
grabbelen in de grabbelton.        
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