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Themabijeenkomst Zorg in de Rivierenbuurt 2015/2016 

Kom! Deel je vragen en laat je informeren. 

 

Zaterdag 12 December 2015 13.00-16.00 uur   

Locatie: Torendael, Veluwelaan 21.   

 

Sinds de vorige Stadsdorp bijeenkomst over Zorg (december 2014) is er veel in ons 

Stadsdeel gebeurd. De zorgaanbieders en de daarbij betrokken gemeentelijke 

instanties in de Rivierenbuurt maken een verandering door. Hoewel er dit jaar door hen 

veel ervaring is opgedaan, valt er nog veel te doen en te ontwikkelen.   

En als je Zorg nodig hebt merk je dat informatie zoeken en de weg vinden nog niet 

altijd eenvoudig is. 

Tijdens de vorige grote bijeenkomst Zorg zijn er veel vragen gesteld. Deze vragen zijn 

beantwoord door betrokken instanties.  

De antwoorden zijn terug te lezen in Nieuwsbrief 3 (maart 2015, 3e jaargang ) of op 

www.stadsdorprivierenbuurt.nl (onder kopje Thema’s in de menubalk het thema Zorg). 
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Ook op de komende bijeenkomst kun je je vragen stellen en opnieuw in gesprek gaan 

met de vertegenwoordigers van de gemeente en de zorgaanbieders.  

Iedere stem uit het Stadsdorp is belangrijk! 

Vooraf heeft de werkgroep Zorg in Nieuwsbrief 8 (september/oktober 2015, 3e 

jaargang) gevraagd welke vragen er zijn rond Zorg. Mede op basis van de opgestuurde 

vragen van Stadsdorpelingen is een programma gemaakt.  

De volgende vragen zullen ter sprake komen in een gevarieerd en interactief 

programma: 

 

 Hoe is de zorg nu geregeld na één jaar invoering WMO in de Rivierenbuurt?  

 Wat is de kijk van de werkgroep Zorg van Stadsdorp Rivierenbuurt op de huidige 

ontwikkelingen? 

 Wat moet je als bewoner doen op het moment dat je Zorg nodig hebt? Want -

‘Tijdens de verbouwing gaat de Zorg gewoon door!’    

 Hoe kun je woningaanpassingen regelen om zo lang mogelijk zelfstandig in je 

eigen huis te kunnen blijven wonen (een hot topic in onze buurt)? 

 Wat kunnen ‘Binnenbuurten’ voor ons Stadsdorp betekenen?  (Voorstel voor een 

pilot met Binnenbuurten!) 

Genodigden van de gemeente zijn: Dideric Immink (Kwartiermaker Wijkzorg Zuid) en 

Chris van der Kroon (Regisseur Zorg & Welzijn Rivierenbuut & de Pijp), zorgaanbieders  

Maatschappelijke Dienstverlening en Wijkverpleging. 

 

Begin december ontvangt iedereen het volledige programma. 

 

Kom! Zorg is een zaak van iedereen! 

 

 

Namens de werkgroep Zorg, 

Marjan Stomph en Maaike Rol 
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Herfst in het Beatrixpark *   
                          

Maandelijkse inloop  
Terugblik op inloop 7 november 

 

Een gewone zaterdag in de herfst, maar te warm voor de tijd van het jaar. Deze 

novemberinloop van het Stadsdorp, met meer dan 20 bezoekers, bracht, zoals wel 

vaker, een leuke combinatie van vertrouwde en nieuwe elementen. Vertrouwd? 

Inmiddels wel: eens in de maand een gelegenheid om andere Stadsdorpers te 

ontmoeten. Bij de thee en daarna, voor wie wil, bij een wijntje. Maar ook dit keer was er 

toch echt weer iets nieuws. Een groepje – Gepke, Marjon, Annemiek – bracht een paar 

liederen ten gehore, en bij het Jiddische lied 'Dos Kelbl' werd het bekende 'Dona, dona, 

dona' refrein meegezongen.  

Sinds kort is er ook in onze ontmoetingsruimte, een vraag-aanbod prikbord van Buuv 

te vinden. Dick legde uit hoe dat werkt.  

Last but not least werd de verzameling “neem maar mee” boeken van Patty flink 

doorgesnuffeld. Wie verwacht ook anders bij auteurs als Grunberg, Roland Holst en 

Simenon? Laatstgenoemde in het Frans (ja, Patty was vroeger lerares Frans). Een en 

ander leverde ook nog de nodige gespreksstof op. Tussendoor zaten een paar 

Stadsdorpers de agenda's af te stemmen. Ongetwijfeld voor een afspraak. Pas rond half 

7 vertrokken de laatste gasten en kon het afwassen en opruimen beginnen.    

 

Inloop 5 december – Sinterklaasviering 

 

De inloop van december valt samen met de viering van Sinterklaas. Daarom geven we 

de bijeenkomst een feestelijk tintje.  

Net als vorig jaar vragen we iedereen die komt om een cadeautje mee te brengen van 
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maximaal € 3,-. Dit keer vragen we géén gedicht maar wél dat het cadeautje is verstopt 

in een kleurige sok, die iedereen zelf meeneemt (niet dichtnaaien). Alle sokken komen 

vervolgens in het Buurtlokaal aan een 'waslijn' te hangen. Zorg er daarom voor dat het 

cadeautje in de sok niet te zwaar is.   

Wat er verder die middag gebeurt, is nog een verrassing. 

Als altijd zorgen we ook voor de inwendige mens. Het zou leuk zijn als een paar 

Stadsdorpers iets hartigs willen bakken. Heb je plannen, neem dan voor de afstemming 

tijdig, uiterlijk 2 december, contact op met Carin Giesen, tel. 6791410 (mobiel 06 

12353676) of email: giesen.cwm@kpnmail.nl  Dit zijn ook de contactgegevens voor 

overige vragen.  

De inloop is op onze vaste plek, Geulstraat 9 (ROC-gebouw), en duurt zoals altijd van 

16.00-18.00 uur met eventuele uitloop.  

In verband met de start van het gezamenlijke gedeelte van de viering: probeer op tijd 

te komen. De deur staat open vanaf 15.45 uur. 

 

De organisatoren, 

Carin Giesen en Herman Melkman 

 

Wijziging inloopdata in 2016 

 

Vanaf 2016 zal de maandelijkse inloop opschuiven van de 1e naar de 2e zaterdag van 

de maand. De nieuwe data zijn:  

9 januari – 13 februari – 12 maart – 9 april – 14 mei – 11 juni  

9 juli – 13 augustus – 10 september – 8 oktober – 12 november – 10 december.  

 

Nieuws kerngroep, klankbordgroep, werkgroepen 

Werkgroep Binnenbuurten 

 

In mei 2014 is er een bijeenkomst over Binnenbuurten georganiseerd. Een bestuurslid 

van Stadsdorp Zuid vertelde ons over Binnenbuurten in hun Stadsdorp. Het idee is: 

mensen, die vlak bij elkaar wonen, met elkaar in contact brengen zodat zij elkaar leren 

kennen. Zo wordt het makkelijker heel dichtbij diensten te ruilen. Na het verhaal zijn 

veel argumenten ter tafel gekomen om elkaar leren kennen op deze manier, maar veel 

meer argumenten om dat nog niet te doen.   

 

Nu anderhalf jaar later lijkt de tijd rijp verder te gaan met het ontwikkelen van 

Binnenbuurten in ons Stadsdorp. Een werkgroep gaat aan de slag. Meer nieuws komt er 

op de bijeenkomst van 12 december.  
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Bijdrage 2015 en groei 

 

Er zijn ruim 170 mensen aangesloten bij ons Stadsdorp. Nog steeds heeft maar een 

derde van dit aantal mensen een bijdrage overgemaakt voor 2015. Grijp de kans en 

voer voornemens uit voor 31 december en betaal een bijdrage voor 2015.  

Waar dient die bijdrage ook weer voor? De bijdrage dient om onkosten te dekken voor 

zaalhuur, website -onderhoud en -ontwikkeling, drukkosten, printkosten e.d.  Als 

iedere Stadsdorper een bedrag van € 10,- voor 2015 overmaakt, kunnen wij deze 

zaken goed bekostigen.  

Omdat wij geen vereniging zijn, is er geen rekening bij een bank te openen. 

Twee leden van de kerngroep hebben daarom een en/of rekening geopend. 

De bijdrage kan op het volgende rekeningnummer worden gestort:  

NL57 ASNB 0708 8895 22 t.n.v. J.A.M. van Sijl en/of M.Stomph.  

 

Divers nieuws 
Vertelkring 

 

Dit najaar is een vertelkring gestart. Acht Stadsdorpers komen regelmatig bijeen in de 

Geulstraat waar zij onder leiding van Joan van Esveld en Carin Giesen iets vertellen over 

een van tevoren met elkaar gekozen onderwerp. Het gaat bij een vertelkring om het 

ophalen van herinneringen en om die te delen in groepsverband. Herinneringen die 

iedereen heeft, maar die bij de een wat dieper weggezakt zijn, terwijl die bij de ander 

zo opborrelen. Daarom is het luisteren naar elkaar ook zo belangrijk. Vaak blijkt dat 

iemands herinnering aan bijvoorbeeld zijn of haar lagere schoolperiode bij een ander 

een ‘vergeten laatje’ opent. Regelmatig hoor je dan ook reacties als: “…toen zij dat net 

vertelde, herinnerde ik me ineens weer…” De bedoeling van een vertelkring is dus 

behalve het vertellen aan elkaar ook het luisteren naar elkaar. Degene die vertelt, heeft 

het woord en wordt niet onderbroken door de anderen.  

In het begin soms lastig, maar de praktijk leert dat iedereen hier al snel aan gewend is 

en ervaart hoe prettig het kan zijn om én herinneringen op te halen én om naar elkaar 

te luisteren. Je maakt op een bijzondere wijze kennis met elkaar en herijkt vroegere 

belevenissen. 

De bedoeling is dat in 2016 een nieuwe vertelkring van start gaat. Data worden later 

bekend gemaakt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Joan van Esveld, 

joanverves@gmail.com of Carin Giesen, giesen.cwm@kpnmail.nl   
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Foto gemaakt tijdens wandeling in het Amerongse Bos bij Rhenen  door Carolien van 

den Handel coördinator Wandelclub. Wil je mee wandelen? Meld je bij Carolien van den 

Handel ccvdhandel@hetnet.nl 
 

Bereikbaarheid Stadsdorp 

 

Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is informatie over het Stadsdorp te 

vinden. Heb je een nieuwtje of iets waar je anderen attent op wilt maken? Geef het door 

via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij “Voor het prikbord”.  

Heb je een vraag aan anderen om samen iets te doen, iets te ondernemen, ergens heen 

te gaan, heb je informatieve vragen, wil je hulp of wil je iets aanbieden, etc. meld het 

voor de Bruggetjes via info@stadsdorprivierenbuurt.nl   

Heb je geen computer en wil je wel meer weten over activiteiten of iets melden? 

Bel dan Marian Klauwers en spreek een bericht in op nummer 6426954. 

Aan- /afmelden als belangstellende, vragen over ons Stadsdorp, kun je doorgeven via:  

info@stadsdorprivierenbuurt.nl 

 

 

Tot slot 

                                                                                               
Tot ziens op de inloop 5 december of op de themabijeenkomst 12 december  

Kerngroep: Marjan Stomph, Willem Deken, Hanneke van Sijl, Carolien van den Handel 

 

 

*Foto Carolien van den Handel 
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