Jaarverslag Samen Veerallee
Samen Veerallee is er voor iedere wijkbewoner die
incidenteel een hulpvraag heeft. Daarnaast proberen we door
bepaalde activiteiten mensen bij elkaar te brengen en met
elkaar te verbinden. Dit doen we onder andere door de
maandelijkse koffieochtenden bij Deksels, het restaurant van
De Kringloopwinkel aan de Veerallee.
Door corona zijn de koffieochtenden bij Deksels in het
voorjaar en de zomer van 2021 niet doorgegaan. Vanaf
dinsdag 21 september waren er weer koffieochtenden, alleen
toegankelijk voor mensen met een QR-code om de veiligheid
van de veelal oudere bezoekers zoveel mogelijk te
waarborgen. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten en bij
te praten. Mede door de gastvrijheid van de medewerkers
van Deksels wordt het koffiedrinken door de wijkbewoners,
zo'n twaalf bezoekers, erg gewaardeerd. Ook op 19 oktober,
16 november en 21 december was het mogelijk om elkaar te
zien.
De kerngroep, bestaand uit: Sylvia Beets, Corinne Burgman,
Riet Janssen-Sloot, Wies Brinkhof en Richard Veldkamp, heeft
regelmatig vergaderd om hulpvragen en verdere activiteiten
rondom buurthulp te bespreken. Sinds november loopt
Jacqueline Schunselaar mee als aspirant-lid om met deze
groep om kennis te maken en te zien wat wij doen. Ze is al
een aanwinst voor de groep. Op 7 december, de dag van de
vrijwilliger, is een attentie bezorgd bij alle vrijwilligers die zijn

ingeschreven bij Samen Veerallee, zo’n zesendertig
wijkbewoners.
Het aantal hulpvragen, met name boodschappen doen voor
oudere bewoners en een aantal verzoeken om gezelschap zijn
opgepakt, eveneens met inachtneming van de
coronaregels. Verder hebben we iemand gevonden die bij
een mevrouw gaat voorlezen.
Onderdeel “Blijf in de benen” is vanaf juni 2021 weer actief
bezig geweest bij de ZLTB kantine op de maandagmorgen. Er
zijn zeven trouwe, actieve en enthousiaste deelnemers. Niels
werkt bij Topfit Fysiotherapie en onder zijn enthousiaste
leiding houdt hij deze groep soepel. Vanaf half december
heeft het een maand stilgelegen o.a. door angst, daar
sommigen nog geen booster hadden gehad en door de
lockdown. Half januari zijn ze gelukkig weer gestart. Indien u
ook belangstelling heeft hiervoor, ga gerust op maandag
kijken bij de kantine van de ZLTB, ze starten om 10.30 uur.
We danken alle vrijwilligers voor hun beschikbaarheid. Er is
meer inzet mogelijk dan waar nu een beroep op wordt
gedaan, dus mensen die hulp nodig hebben kunnen contact
opnemen met Richard Veldkamp of Wies Brinkhof, zie voor
hun contactgegevens de colofon voorin het Kwartaaltje.
In april willen we weer een activiteit voor de vrijwilligers en
de oudere bewoners organiseren. Deze is nu in ontwikkeling,
we denken aan een puzzelwandeltocht (ook voor mensen

met rollators, scootmobielen en mensen in een rolstoel) door
de wijk om vervolgens te eindigen op een gezellige locatie
waar we met elkaar een hapje/drankje kunnen nuttigen om
zo elkaar verder te leren kennen. Dit alles nog onder
voorbehoud natuurlijk van de geldende coronamaatregelen
en andere omstandigheden. Meer informatie zullen we op de
Gele Nieuwsbrief van maart en april zetten.
Samen Veerallee

