
Wijktafel Noord West 19 mei via MS Teams 
 
Aanwezig o.a.: Rina Vis (Cordaan), Paul Thijssen (Cordaan), Florian Gase (Dock), Gerda van Dijk 
(stadsdeel Noord), Ankie Frehe (Doras), Els van Diemen (Doras) Carina Bijman (diëtist), Karin 
Straatman (OKT), Maaike Kipp (Teamed), Wina Siersema (Roads), Louise Wever (MEE), Els Annegarn 
(Doras), Josien van Santen (Doras) Esmee Claessen (Doras), Juliette (Anergo fysio), Bo de Vos (Evean), 
Sandy van den Berg (Doras), Laura Fruhmann (Beter Buren), Ineke Zwanikken (Cordaan), Terra 
Dakota Stein (Dock), Jolanda Schulze (SAG, tevens vz), Jennie Boer (Wijkzorg Alliantie Noord) 
 
 
Gasten> 

Gezond Noord: Els Annegarn en Ankie Frehe informeren. Zie de link Noord aan Boord, specifiek 
ontwikkeld tijdens corona >    https://youtu.be/jjaHIeXtrqY 

Een aantal buitenactiviteiten zijn weer gestart. Beweeg- en laagdrempelige doe activiteiten. 
Locatie Tolhuisbrug wordt gerund door ervaringsdeskundigen. Nieuwe aanmeldingen van harte 
welkom via  e.annegarn@doras.nl  a.frehe@doras.nl 
 

Mededelingen: 
- Louise: veel online activiteiten. O.a. Brusjes – mantelzorg, gespreksgroepen. 

Zie de website www.meeaz.nl 
Nieuwe aanmeldingen nog geen live contact/afspraken 

- Wina: steeds meer persoonlijk contact met cliënten o.a. loopafspraken 
Cliënten missen structuur. Dagbesteding in de Meeuw weer kleinschalig opgestart. 

- Terra: Huizen van de Wijk gaan vanaf 2/6 weer gedeeltelijk open. Zaalreserveringen via email 
en niet via het verhuursysteem 

- Esmee: nabestaanden café via app. Op facebook pagina over verlies in het algemeen 
- Laura: veel aanmeldingen bij Beter Buren. Afspraken o.a. in het park 
- Karin: ervaringen OKT. Gevoel dat je ervaringen/signalen mist nu je niet op huisbezoek 

gaat/kan. Letten op veiligheid. 
- Florian: Banne Bruist gecanceld en de Banne Hopper rijdt (nog) niet. 
- Gerda: Zomeractiviteiten voor de jeugd worden gepland voor alle 6 weken van de 

zomervakantie. Zie www.sterrenmakers.nl 
Er komt vanuit het onderwijs een aanbod voor zomerscholen 

- Paul: afgelopen tijd wel cliënten bezocht die geen netwerk hebben 
- Jolanda: app vanuit de Hersenstichting   -  ommetje lopen 
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