
Beste mensen van Welgelegen en Den Hommel,

Vorig jaar hebben wij de prijs voor Het Beste Idee voor Welgelegen 
gewonnen met ‘Tafelen in Welgelegen’. Een verblijfsplek maken in 
een groeiende wijk. Een tafel waaraan ontmoet, gesproken, gewerkt, 
gegeten én gekeken kan worden. 
Het initiatief van de prijs kwam van het ondernemerscollectief 
Welgelegen. Het ondernemerscollectief wil de wijk nog beter en 
mooier maken.
Graag zouden we alle bewoners en/of werkenden van Welgelegen 
en Den Hommel willen betrekken bij de tafel.
Daarom komen we huis aan huis bij iedereen langs. 
Als we je helaas gemist hebben lees je op de achterkant, hoe je toch 
nog mee kan doen.

Met vriendelijke groet,

Amerentske Koopman & Rob van Dam

Tafelen in 
Welgelegen



En wat zijn dan die voorwerpen op die tafel?
Het basisidee van dit tafelen is dat we alle bewoners, werknemers en 
ondernemers uit Welgelegen en Den Hommel vragen om een klein voorwerp aan ons 
te geven. Dit voorwerp zegt iets over jou en wat jouw verbinding met Welgelegen is. 
Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een sleutel, een speelgoedautootje, een pen etc. 
Deze voorwerpen gaan we in de tafel verwerken.

Hoe gaat dat er uit zien?
De tafel wordt van hout. Het hout komt van een boom die vroeger in Welgelegen 
stond. De voorwerpen gaan we samenvoegen, afgieten en/of afdrukken in en op de 
tafel. Hoe het er uit gaat zien hangt natuurlijk af van de voorwerpen die we van jullie 
krijgen.

Waar komt de tafel te staan?
We kiezen voor een centrale plek in de wijk waar veel mensen langskomen. 
Gedacht wordt aan het grasveld/park op de hoek Ravellaan Chaussonlaan, schuin 
tegenover Garage London.

Hoe kan je meedoen?
Erg leuk als je een voorwerp wilt aanleveren.  Als we je gemist hebben kan je het 
voorwerp ook inleveren bij tennisclub Domstad of Kantien, daar staat een box om het 
in te doen. We zijn benieuwd waarom je dit voorwerp graag op de tafel wilt, dus graag 
een korte toelichting erbij. De maximale afmetingen van het voorwerp zijn 
10 x 10 x 5 cm. Bij grotere voorwerpen zullen we een gedeelte gebruiken.

Waar kan je meer informatie vinden?
Nieuws en ontwikkelingen kan je vinden op www.welgelegen-utrecht.nl.
Op Instagram kan je bij Tafelen in Welgelegen de filmpjes en vorderingen zien.
En dan hopen we snel samen een toost uit te brengen bij de opening van de Tafel.
Vragen en of opmerkingen kunnen naar: tafeleninwelgelegen@gmail.com


