Buurtpanel Zuid en Aetsveld
Verslag werkgroep Ouderen op 9 september 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Marianne Verstijnen, Versa (voorzitter)
- Pauline Knaven
- Gerda Dalmulder
- Gerard Herderschee
- Cor Draijer
- Angela van Dril (verslag)
- Rita Timmer

Agendapunten:
1. verslag vorige vergadering
2. Mededelingen
3. Evaluatie zomerprogramma ouderen in het Weespernieuws
4. burendag op 26-09
5. Jeu de boulesbaan
6. Mariëlle Foppen over het leefbaarheidsbudget van Ymere.
7. Rondvraag
1. Verslag vorige vergadering
Notulen vorige vergadering zijn akkoord.
In de vorige vergadering is gesproken over het ‘leefbaarheidsbudget’ van Ymere waar een
activiteit mee kan worden georganiseerd. Dit blijkt iets complexer te liggen.
Fijn dat de activiteiten in de krant hebben gestaan, dat werd gewaardeerd. Pauline Knaven is
niet gebeld door mensen die een individueel bezoekje wilden, of hulp nodig hadden om naar
een activiteit te gaan.
Gerda Dalmulder heeft mevrouw Popal gebeld. Zij geeft aan de Vrouwen van Weesp zelf al
veel doen voor (met name) allochtone dames die weinig contacten hebben. Hierin is geen
extra ondersteuning nodig. Werkgroep spreekt af om mevrouw Popal op de hoogte te
houden van de activiteiten.
Marianne: In Huizen was er een zomerinloop, dit was niet heel druk bezocht, maar wel
succesvol. Misschien volgend jaar ook hier doen?
Rita Timmer voegt dat er ook al veel activiteiten zijn. Het is soms zelfs moeilijk om
activiteiten vol te krijgen. De werkgroep concludeert dat er een groep mensen is die aan veel
activiteiten meedoet, maar dat er daarnaast een grote groep is die niet bereikt wordt. Rita
Timmer vertelt dat zij voor een activiteit waar weinig deelnemers voor waren, mensen heeft
gebeld die wel donateur van de Zonnebloem zijn, maar nooit op activiteiten komen. Dit werd
door veel mensen gewaardeerd. Onder deze groep was veel eenzaamheid.
De werkgroep concludeert: als we iets voor eenzame mensen willen doen, moeten we niet
(alleen) activiteiten organiseren, maar vooral nadenken hoe we mensen kunnen bereiken.

De gemeente geeft aan dat Versa en de gemeente binnenkort een conferentie organiseren
met ‘Coalitie Erbij’. Zij zijn een landelijke organisatie met expertise op het gebied van
eenzaamheid. Zij kunnen gemeenten en lokale organisaties helpen om een actieplan te
maken. Marianne Verstijnen gaat de bijeenkomst organiseren met de gemeente. Ook de
wijkverpleging wordt hiervoor uitgenodigd.
Actie: Pauline Knaven en Gerard Herderschee willen meedenken over de organisatie van de
bijeenkomst met ‘Coalitie Erbij’. De conferentie wordt voor de feestdagen georganiseerd.
2. Mededelingen
Een van de families in de aanleunwoningen op de Hugo de Grootlaan wil graag een
kennismaking organiseren met de buren, een koffiemiddag o.i.d.. Marianne pakt dit op.
3. Evaluatie zomerprogramma in de krant.
Was positief, volgende jaar weer doen. Wel op tijd beginnen.
4. Burendag
Het is nu te laat om iets te organiseren. Volgend jaar wel.
5. Jeu de boulesbaan
Op het volgende buurtpanel wordt ingebracht of er in de buurt animo is om iets te doen met
de baan. Hij wordt nu amper gebruikt en wordt niet meer goed bijgehouden. (actie voor
iedereen).
6. Leefbaarheidsbudget van Ymere.
Mariëlle Foppen is helaas niet aanwezig om toelichting te geven. De groep huurders van
Ymere die een uitje wil organiseren, moet eerst een begroting opstellen voordat zij budget
van ymere krijgen. Zij vinden dat lastig, en weten ook niet precies wat voor activiteit
georganiseerd moet worden. Aan Versa is gevraagd om mee te denken.
Actie: Marianne Verstijnen, Cor Draijer en Rita Timmer denken mee over de organisatie van
de middag.
7. Rondvraag
Rita Timmer geeft aan dat zij vanuit de Riki-stichting een aantal kadopakketten (met
etenswaren) mogen uitdelen. Er zijn pakketten voor ouderen en pakketten voor gezinnen.
Actie: Angela vraagt aan het sociaal wijkteam of zij gezinnen weten die dit leuk zouden vinden.

