NIEUWSBRIEF
zomer 2015
-----------------------------------------------------------------Beste stadsdorpers
In de afgelopen zomer- en najaarperiode hebben we
diverse activiteiten georganiseerd, zoals een lunch,
clinic bij de Boerderij op IJburg, gecombineerd met
koffie en lunch en een paar borrels, de zomer- en najaarsborrel.
Wat we terug horen is dat de deelnemers de bijeenkomsten waarderen en vragen om herhaling van dit
soort bijeenkomsten. (Dit geldt overigens niet voor de
zomerborrel bij Blijburg, daar waren alleen de kartrekkers, zoiets doen we dus niet weer….) .
Graag nodigen we je nu uit voor een bijeenkomst in de
FlexBieb, welke het Stadsdorp IJburg samen met andere partijen op IJburg organiseert.
VIND JE WEG IN DE ZORG op 19 november
Er is vorig en ook dit jaar veel over de zorg te doen
geweest in de media i.v.m. nieuwe wetgeving en dat
heeft veel mensen zorgen gebracht. Dat maakte ons
nieuwsgierig hoe de zorg en welzijn op IJburg geregeld is en we namen het initiatief om samen met de
FlexBieb hierover iets te organiseren. Dat heeft er in
geresulteerd dat er samen met nog meer partijen op
IJburg, zoals het stadsdeel, Dynamo en het Huis van de
Wijk deze bijenkomst wordt gehouden
Op donderdag 19 november kan je alles te weten komen over zorg en welzijn op IJburg. Er wordt door diverse mensen vanuit de praktijk en de gemeente informatie gegeven en er is volop gelegenheid tot vagen
stellen.
Deze bijeenkomst is meteen de start van de FlexBieb
als offline infopunt voor IJburg, waar iedereen terecht
kan met allerlei vragen.
Het geheel wordt afgesloten met een borrel .
PROGRAMMA: VIND JE WEG IN DE ZORG
Datum: Donderdag 19 november
Plaats: FlexBieb , Talbotstraat 46
Tijd: 15 tot 17 uur
Toegang: gratis
Programma
15.00 uur: Opening en welkom (Stadsdorp)
15.05 uur: George Oomen, voorzitter FlexBieb: voor
wie is de FlexBieb en aankondiging lancering infopunt
15.15 uur: Danielle Velkovic: toelichting Wijkzorgnetwerk in licht van veranderingen in de zorg en de
introductie van de WMO, toegespitst op IJburg.

Daarna een ronde in groepjes rondom thema's, begeleid door praktijkmensen::
-Het zorgloket IJburg ( Eveline Hubert).
-Maatschappelijke dienstverlening ( Cintha Tubbing/
Moniek Witte)
-Ouder en kindteam op IJburg ( Anneke Bijl)
-WMO en Ouderenadviesraad( Tunny Jongejan)
-Anders ( stadsdeel mensen: Ellen Weers, Maureen
Linthout, Sacha Schoonhoven, Lian Doodeman)
16.30 uur: lancering infopunt IJburg ( Michel Vogler,
George Oomen en FlexBiebmedewerkers)
Hierna: feestelijke borrel
We hopen op je komst. En verzoeken je mensen in je
netwerk op deze bijeenkomst te attenderen.
Zie ook:
https://www.facebook.com/events/16484185053737
90/
OPROEP VOOR IDEEEN
We roepen stadsdorpers op om ons te laten weten,
wat naast borrels interessant of leuk zou zijn om te
organiseren. Mail ons op info@stadsdorpijburg.nl
FLEXSOOS
De FlexSoos is weer twee keer per maand:
elke tweede dinsdag en elke laatste donderdag van de
maand.
Voor november betekent dat: 10 november en donderdag 26 november van 16 tot 18 uur in De FlexBieb,
Talbotstraat 46.
Kom ook eens langs en heb leuke ontmoetingen met
andere stadsdorpers.
Wil je samen met anderen iets ondernemen?
Fotograferen, samen puzzels oplossen, wandelen, gezamenlijk museumbezoek, bridgen, een schrijfgroep
of wat dan ook? Laat het ons weten en wij zorgen ervoor dat geïnteresseerden met elkaar in contact gebracht worden.
Mail: info@stadsdorpijburg.nl
Hartelijke groet van de kartrekkers Bep en Evelien
***
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