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Geen wijktafel, maar inloop Foutje!
Dit jaar verlopen een aantal zaken anders dan normaal vanwege wisselingen in het bestuur van zowel de gemeente als de Stichting Antilopespoor. Dit, samen met het feit dat het erg lastig is om met alle
betrokken partijen een datum te vinden dat iedereen een avond
“vrij” is, heeft ons doen besluiten om dit jaar geen wijktafel meer te
organiseren, maar twee keer een inloop.
De eerste inloop is op 9 november van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens
de eerste inloop kunt u
in gesprek met de wijkagent, de heer Jan
Koetsier en de leden
van wijk– en bewonerscommissie Antilopespoor. De avond
wordt gehouden in de
Ark in Duivenkamp
844.
De tweede inloop is op 23 november. Dan kunt u vanaf 19.30 tot
20.30 uur in gesprek met de wijkbeheerder van de gemeente de
heer Mario van Dijk, de gebiedsadviseur van Portaal, de heer Peter
van den Berg en de leden van de wijk– en bewonerscommissie Antilopespoor, ook weer in de Ark. Vanaf 20.30 uur is er een overleg van
de Werkgroep Wijkbeheer Antilopespoor.
Helaas kunnen we niet meer terecht in het kantoor van Portaal aan
de Safariweg. Portaal is per 1 september verhuisd naar de Willem
van Hoornhof in Zebraspoor.
Voor de Werkgroep Wijkbeheer Antilopespoor was op het moment
dat deze nieuwsbrief werd gemaakt nog geen agenda bekend, maar
één van de bespreekpunten zal in ieder geval de slechte communicatie van Portaal naar de bewonerscommissie en de bewoners zijn
over het lopende onderhoud. Als u een onderwerp graag besproken
wilt hebben, mag u dat altijd doorgeven aan het secretariaat via
email: carla@antilopespoor.nl.

Op 5 oktober ontvingen de bewoners van 539 tot 720 een
brief van Portaal waarin hen
werd medegedeeld dat men als
huurder moet meewerken door
bijvoorbeeld bij onderhoud toegang tot het pand te verschaffen en dat men dit niet had gedaan. Veel van de ontvangers
van de brief hadden alle medewerking verleend en reageerden
erg boos naar Portaal en de
aannemer. Portaal heeft de bewoners een excuusbrief gestuurd en beloofd de gewraakte
brief uit de woondossiers te verwijderen. Slordig van Portaal,
zeker omdat zij zich zelf niet aan
haar verplichtingen houdt, zoals
vooraf overleggen met de bewonerscommissie.
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Zichtbare schakel: wijkverpleegkundige
In Maarssenbroek werken de wijkverpleegkundigen mee aan het project “Zichtbare Schakel”.
Dankzij dit project kunnen de wijkverpleegkundigen nog meer aandacht besteden aan vragen en
(gezondheids-)problemen van bewoners.
De wijkverpleegkundigen verlenen niet alleen zorg
in de wijk. Ze zijn ook een aanspreekpunt voor
bewoners en professionals.
Ook als u geen indicatie heeft voor thuiszorg, kunt
u terecht bij de wijkverpleegkundigen. U kunt een
beroep op hen doen met vragen op het gebied van
gezondheid, veiligheid, welzijn en wonen. Samen
met u kijkt de wijkverpleegkundige wat er aan de
hand is. Zij wijst u de weg naar de juiste voorzieningen. Of zij regelt voor u de nodige hulp. Als dat
wenselijk is, blijft de wijkverpleegkundige voor u
het aanspreekpunt en houdt zij de regie.
Er hoeft geen probleem te zijn om met de wijkverpleegkundige in gesprek te gaan. Ook als u wilt
weten wat u kunt doen om problemen te voorko-
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men, kunt u de wijkverpleegkundige om advies
vragen.
De wijkverpleegkundigen werken nauw samen
met andere professionals in de wijk. Zo zijn er contacten met huisartsen, ouderenadviseurs en wijkregisseurs. Met de gemeente zijn de wijkverpleegkundigen ook in gesprek. Bijvoorbeeld om te bespreken hoe Maarssenbroek een gezonde en fijne
wijk kan zijn om in te wonen.
In dit project richten de wijkverpleegkundigen zich
op chronisch zieken, kwetsbare ouderen en volwassenen en mantelzorgers. De jeugdverpleegkundigen in Maarssenbroek werken ook mee aan
het project Zichtbare Schakel. Zij zijn het aanspreekpunt voor (ouders van) kinderen en jongeren, bijvoorbeeld bij opvoedingsvragen.
Wilt u dat de wijkverpleegkundige bij u langs
komt? Heeft u vragen of zorgen waarover u met
haar zou willen praten? Bel dan gerust om een afspraak te maken met nummer 0346-586450 .
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Kinderactiviteiten 2011: nat en koud
Dit jaar zou het speciaal worden, want we organiseerden voor
de tiende keer de activiteiten. We hadden flink gespaard om
Circus Tadaa! te kunnen laten komen. Helaas heb je niet alles
in de hand en zeker het weer niet. De opkomst was dan ook
een stuk lager dan gehoopt, maar het was
zeker niet minder gezellig op een paar voorvalletjes na. Alle foto’s zijn via de website te
vinden in ons digitale fotoalbum.

Je ziet de plassen nog liggen.

