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Kan het al weer?
Ja wij denken van wel, natuurlijk nog niet voor alle activiteiten maar wij gaan in september
wel weer starten met de damesclub (9 september) en de klaverjasclub (10 september).
Wij gaan er van uit dat vrijwel iedereen van de dames- en klaverjasclub inmiddels
volledig is gevaccineerd en dat we met inachtneming van bepaalde restricties
zoals regelmatig handen desinfecteren, geen onnodig geloop, voldoende afstand
en de dan geldende maatregelen van het RIVM wel weer een kaartje kunnen gaan leggen.
Dus starten maar op 9 en 10 september aanstaande.
Najaarsreis van 28 augustus 2021.
Gezien de groepsgrootte van 50 personen en de informatie die wij hebben ingewonnen
over hoe om te gaan met een groep bij restaurants, musea, in de bus etc. etc. hebben we als
bestuur toch moeten beslissen om de Najaarsreis te annuleren. Er zijn op dit moment bij de
uitvoering van zo'n reisje nog teveel onzekerheden waar we rekening mee moeten houden
en om gedoe en stress te voorkomen kiezen wij er dus voor om het reisje nog een jaar uit te
stellen. Degene die het betaalde inschrijfgeld van deze reis terug willen hebben kunnen dit
via een telefoontje naar dhr. v.d. Ploeg regelen. Als u niet reageert blijft
het geld gewoon in beheer bij dhr. v.d. Ploeg en schuift u als deelnemer
door naar de reis van 2022.
Landelijke “Walk of Peace” op 18 september in Zwolle.
In 2021 vindt de landelijke Walk of Peace plaats in de stadswijk Dieze.
De Walk of Peace is de openingsactiviteit van de Vredesweek en wordt op
zaterdag 18 september om 13.30 uur geopend in/bij de OBS “de Springplank”
aan de Beukenstraat 83.
Na de opening wandelen de deelnemers in kleine groepen door de wijk Dieze. Daarbij
verkennen we de wijk en maken we contact met wijkbewoners en organisaties in een route
van ongeveer 3,5 kilometer. Ook zal er een fietsgroep zijn die de route op de fiets aflegt voor
mensen die minder gemakkelijk lopen.
De deelnemers hopen door contact met de bewoners en organisaties in onze wijk {een zeer
interculturele stadswijk} wat meer te weten te komen over onze wijk. Het thema van dit jaar
is “inclusief samenleven” (Jij hoort er bij). Sluit u dus aan op 18 september en zet deze dag
alvast in uw agenda. De Walk of Peace wordt georganiseerd door Vredesplatform Zwolle, in
samenwerking met Amnesty International, OBS “de Springplank”, Buurtvereniging “de
Bollebieste”, Stichting Focus, Leger des Heils, Woonwagen pastoraat, Vluchtelingen Werk
Nederland, Stichting Present, Saeed en Vizier Oost.
Doe je mee? Graag vooraf opgeven via vredesplatformzwolle@gmail.com
Vitaal & Veilig Thuis van start in Dieze.
Alles is erop gericht om de 70 plusser zo lang mogelijk zelfstandig thuis te
laten wonen en daarom start WIJZ Welzijn nu ook in Dieze met een project
waarbij speciaal getrainde vrijwilligers bij de 70 plussers op bezoek
komen om de thuissituatie in kaart te brengen.
Zij krijgen informatie en advies over Veilig wonen, brand- en inbraakpreventie en over
activiteiten in de buur. Zo wordt er bijvoorbeeld advies gegeven over het voorkomen van
valongelukken. Samen met de vrijwilliger wordt gekeken of hulp of ondersteuning nodig is.
Dit kan bijvoorbeeld ook nodig zijn bij het op orde houden van financiën, WIJZ Welzijn
brengt de deelnemer dan in contact met organisaties die daarbij kunnen helpen.
Het advies is vrijblijvend en men mag er mee doen wat men wil, het verplicht u tot niets.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op via 038-8515700 of via
info@vitaalenveiligthuis.nl

WIJZ Welzijn is voor het project Vitaal en Veilig Thuis ook nog op zoek naar verschillende
vrijwilligers. De adviseur gaat tijdens het huisbezoek met de wijkbewoner in gesprek en
brengt de thuissituatie in kaart d.m.v. een huisscan/vragenlijst. Het betreft een solofunctie
voor minimaal 1 dagdeel per week.
Is dit wat voor u of wilt u graag meer informatie neem dan svp contact op WIJZ Welzijn
telefoon 038-8515700 of via info@vitaalenveiligthuis.nl
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2e Hands Hengelsportmarkt op de Dierenweide Dieze Oost.
Voor degenen onder u die altijd al van plan waren om eens een keer te gaan
vissen maar opzien tegen de aanschafprijs van hengel en andere benodigde
attributen hebben wij de volgende tip.
Dierenweide Dieze Oost organiseert een 2e hands Hengelsportmarkt
op zaterdag 4 september van 10.00 tot 17.00 uur op de Dierenweide Dieze Oost en Stichting
De Knuffelkonijntjes aan de Hogenkampsweg 27 in Zwolle.
Het is toch heerlijk chillen om samen met uw kids aan de waterkant het ene naar het andere
visje binnen te halen.
Een onderdeel van Veilig wonen thuis is bijvoorbeeld zelfredzaamheid bij
verwondingen, breuken of in het ergste geval een hartinfarct/-harstilstand.
De KNV EHBO afdeling Zwolle (sponsor van de nieuwsbrieven) verzorgt
in het kader van de “eerste hulp” een groot aantal cursussen volgens de
normen van het Oranje Kruis zoals:
➢ Eerste hulp bij ongelukken
➢ Eerste hulp aan kinderen
➢ Reanimatie en AED training
De cursussen starten in september/oktober/november.
Leden en donateurs krijgen 25% korting op de geldende cursusprijs. Daarnaast kunt u als
u aanvullend verzekerd bent bij de meeste zorgverzekeraars een gedeelte van uw cursusgeld
terug krijgen.
Wilt u meer informatie mail dan naar: info@knvehbo.nl of bezoek de site: www.knvehbo.nl
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