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Besteding subsidie Gemeente Wageningen 

 

Het Groene Hofje kreeg een opstartsubsidie van de Gemeente Wageningen voor inrichting van de 

gezamenlijke ruimte en het ontplooien van activiteiten. 

 

Voor de inrichting van het gezamenlijke huis was €2500,- beschikbaar.  

In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze subsidie is besteed. 

 

Inrichting Bedrag 

Vloer, ondervloer en plinten in het hele gezamenlijke huis 1245,50 
Inductiefornuis met oven 672,43 

Dartbord met onderdelen 133,75 

Keukentafel / trolley 99, 00 
Grote tuinbarbecue 153,99 

Pannen en keukeninventaris 195,33 

totaal 2500,00 

 

In het gezamenlijke huis vinden verschillende activiteiten plaats, soms alleen voor bewoners van het 

Groene Hofje, maar regelmatig ook met andere Wageningers.  

Wekelijks wordt er door vrijwilligers gekookt en eten gemiddeld 10 mensen uit het hofje mee. Soms 

sluit ook een ouder, die niet in het hofje woont aan. 

Regelmatig vinden er koffiemomenten plaats - gemiddeld 1 keer per maand (waarbij het vanwege 

Corona/lockdown ongeveer 6 keer is doorgegaan) in kleine kring met 1,5 meter afstand. 

Op kerstavond was er een hapjesavond die bezocht werd door bewoners en familie in Het Groene 

Hofje 

Twaalf mensen (hofje-bewoners en familieleden) hadden 2e kerstdag buiten op 1,5 meter afstand 

een gezellige  kerstbarbecue met een klein kerstvuurtje. 

Op 1e paasdag hadden we een paasbrunch waar acht bewoners samen aten. 

Vanaf de winter vinden er regelmatig creatieve middagen plaats, meestal op een zondagmiddag met 

materiaal van Het Groene Hofje. Dit wordt een maandelijks terugkerende activiteit met ruimte voor 3 

tot 10 personen. 

Een aantal malen zijn er spelletjesmiddagen/avonden geweest in het hofje met gemiddeld 4 

bewoners met twee tot vier inwoners van Wageningen en omstreken erbij. 

 

 

 

 



 

Voor een aantal van deze activiteiten is de subsidie van de gemeente Wageningen gebruikt 

Activiteit Bedrag per keer Totaal Bedrag  

Gezamenlijke Maaltijden €50,- 45 weken:   €2250,- 
Koffiemomenten €7,50 6 keer               €45,- 

Kerstavond                           €75,- 

Kerstbarbecue                         €180,- 

Materialen creatieve middagen                          €125,- 
Spelletjes middagen €10,- 6 keer                €60,- 

totaal                        €2735,- 

 

 


