Buurtpanel Zuid en Aetsveld
Verslag werkgroep Ouderen op 3 juni 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Marianne Verstijnen, Versa (voorzitter)
- Pauline Knaven
- Gerda Dalmulder
- Rita Timmer
- Cor Draijer
- Elles le Maitre-de Clerk (eerste 20 minuten)
Afwezig:
- Angela van Dril
- Gerard Herderschee

Wat ter tafel is gekomen:















We gaan inventariseren in ons netwerk en bij ouderen die we tegenkomen waar ze
tegenaan lopen en wat voor wensen er zijn.
Cor geeft aan dat de bankjes (3 stuks) op de dam er slecht uitzien en niet uitnodigt
om daar te gaan zitten (brandnetels, verveloos) ook worden de prullenbakken te
weinig geleegd. De vraag aan Elles of dat doorgegeven kan worden.
Vele stoepjes zijn niet te gebruiken voor rolstoelers (werkgroep verkeer en veiligheid)
Cor veel oudere mensen zijn extra eenzaam tijdens de vakantieperiode omdat familie
met vakantie is en veel voorzieningen niet open zijn, zoals de Wintertuin. We gaan
inventariseren wat er wel is (uitstapjes via Zonnebloem, soos Rode Kruis, Inloop
Versa, restaurant Oversingel, activiteiten Oversingel om hier aandacht aan te geven
in Weesper nieuws.
Ouderen weten niet waar ze terecht kunnen met hun vragen, beschikken niet over
een computer
Ook bij de aanleunwoningen is er onderling weinig contact, is daar iets op te
bedenken bv een koffiemiddag
Gerda wil graag weten of er nog budget is, zij en Rita gaan informeren bij mensen
van werkgroep Hogeweij hoe zij hun activiteiten financieren
Mocht Cor uitstapjes willen maken met ouderen, Pauline en Marianne willen
eventueel wel helpen of chauffeuren
Oversingel en Rode Kruis bezitten busjes voor rolstoelers die eventueel te huren zijn
Op de Casparuscollege kunnen mensen 1 keer in de maand een
gezichtsbehandeling,een handmassage krijgen of helpen bij bakken en in
groepsverband is het mogelijk om daar koffie en thee te komen drinken
Pauline gaat Marielle Foppen uitnodigen voor de volgende vergadering om te horen
hoe je aanspraak kunt maken op een geldpotje ten gunste van de leefbaarheid in
Weesp

Voorstel volgende vergadering: woensdag 8 of woensdag 15 juli, afhankelijk wanneer
Angela, Gerard en Elles ook kunnen.
De aanwezigen van vanavond vullen, indien nodig, bovenstaande lijst verder aan.

