
NIEUWS
UPDATE
1 8  m a a r t  2 0 2 1

 



Informatie over eenzaamheid 
De gesprekken zullen veel informatie opleveren. Met die informatie
kunnen we de persoon zelf ondersteunen als dat nodig is. Daarnaast
halen we objectieve informatie op. Hiervoor gebruiken we een op
maat gemaakte vragenlijst, gebaseerd op het gedachtegoed van
Positieve Gezondheid. Alle leefgebieden komen aan de orde en er
wordt niet uitgegaan van beperking en ziekte. Samen met een aantal
professionals uit het netwerk, voert een groep van ongeveer vijf
vrijwilligers de gesprekken. Zij krijgen hier scholing voor.  

Samen Zevenaar is een samenwerkingsproject van verschillende partners. Het primaire doel is het creëren van
een, zoveel als mogelijk, sluitende aanpak rondom eenzaamheid in de gemeente Zevenaar. 

Subsidie 
Inmiddels is er vanuit ZonMw een mooie subsidie toegekend. Netwerkorganisatie Samen Zevenaar kan
met tenminste 130 ouderen van 80 jaar en ouder in gesprek. We nodigen hen hiervoor actief uit.
Eenzaamheid wordt hierbij een belangrijk onderdeel. Zo krijgen we een goed en actueel beeld van
eenzaamheid onder oudere inwoners. Met die informatie kunnen we eenzaamheid helpen signaleren,
voorkomen en/of verminderen. 
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"MET DIE INFORMATIE KUNNEN WE EENZAAMHEID HELPEN SIGNALEREN, VOORKOMEN EN/OF VERMINDEREN" 

Uitbreiding 
We willen het netwerk graag uitbreiden met minimaal twee nieuwe samenwerkingspartners, zodat er
nog meer organisaties betrokken zijn.

“In 32 jaar vrijwilligerswerk heb ik heel wat meegemaakt. Ik begon met het
bezorgen van maaltijden. Ouderen die niet meer in staat waren om zelf
eten te koken, kregen dagelijks een warme maaltijd. De maaltijden werden
toen nog bereid in het ziekenhuis. Ik draaide samen met een collega-
vrijwilliger diensten van een week. Daardoor had ik veel contact met de
zelfstandig wonende ouderen. Mensen genoten van een dagelijks praatje en
ik ook!  

Toen in 2003 de Open Tafel startte heb ik me ook daar aangemeld. Mijn
leven heeft altijd in het teken gestaan van anderen helpen, ik haal daar
veel voldoening uit. Enige tijd geleden heb ik helaas mijn voet gebroken.
Sindsdien merk ik dat ik het wat rustiger aan moet doen. Maar ik geef niet
alles op hoor. Wekelijks wacht een cliënt vanuit ‘Vriendschappelijk contact’
op mijn bezoek. Daar kan ik toch geen ‘nee’ tegen zeggen”. 
 

ANNIE TE DORSTHORST BESLUIT NA 32 JAAR VRIJWILLIGERSWERK
HET OP 90-JARIGE LEEFTIJD RUSTIGER AAN TE GAAN DOEN 
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"RUIM 60 JONGEREN DEDEN MEE " 

 JONGEREN ORGANISEREN LASERGAME BATTLES

De jongerenwerkers zijn dagelijks te bereiken via Insta, Facebook, WhatsApp en per mail, vaak ook in de
avond. Maar juist nu is live contact erg belangrijk. Daarom zijn er per week 12 verschillende inlopen
waarop jongeren in contact kunnen komen met de jongerenwerker en elkaar. Coronaproof natuurlijk en
ook dan is coaching mogelijk.  
Inloop Heerenmäten:        wo 12.30-14.30 uur 
Inloop Landeweer:            ma t/m vrij 11.00-13.00 uur 
Inloop 4ALL                     wo 19.00-20.30 uur, vrij 14.00-16.00 uur 
Inloop Sfinx                     di 15.00-17.00 uur, do 19.00-2030 uur, vrij 15.00-17.00 uur & 19.00-20.30 uur 

40 lasergame guns, 5 jongeren die alles voorbereiden en begeleiden, voorrondes in 3 plaatsen, 4 avonden
buitensporten en maar liefst 68 deelnemers; een geweldig resultaat van de Winter Games! 

Job, Boris, Senne, Rafael en Jesper zijn jongeren die actief zijn bij het jongerencentrum in Lobith. Al jaren
bedenken en zorgen zij vanuit De Sfinx en samen met de andere vrijwilligers, de tieneractiviteiten.
Dankzij subsidie van Winter Games konden ze nu voor hun eigen leeftijdsgroep (13 t/m 17 jaar) een
sportieve buitenactiviteit organiseren. Na veel vergaderen kozen ze ervoor Lasergame Battles te
organiseren, met voorrondes in Tolkamer, Giesbeek en Oud-Zevenaar.
  
Ruim 60 jongeren deden mee en team Giesbeek won de finale. Zij gingen naar huis met de draadloze
koptelefoon. De verliezende teams mogen de volgende keer gratis meedoen, want het staat al vast dat de
Battles vaker worden georganiseerd. Dan kunnen ook tieners tot 13 jaar en 18plussers meedoen. 

LIVE CONTACT, JUIST NU! 12 INLOPEN PER WEEK 



Met ingang van 1 april 2021 start bij Caleidoz de Vrijwilligers Advies Raad
(VAR). De VAR bestaat uit vrijwilligers en adviseert onder andere het
Management Team.  

Caleidoz beschikt over een grote groep gemotiveerde en enthousiaste
vrijwilligers. Omdat bij Caleidoz veel vrijwilligers actief zijn, heeft het
Bestuur van Caleidoz vorig jaar besloten vrijwilligers een meer
prominentere plaats in de organisatie te geven. 
Tijdens een informatieve bijeenkomst op 5 februari 2020 heeft Karlijn
Hillen uiteengezet wat een Vrijwilligers Advies Raad inhoudt en welke rol
de VAR gaat spelen in de toekomst van Caleidoz.  
De VAR behartigt de belangen van de vrijwilligers. De vrijwilligers mogen
meepraten over beslissingen die moeten worden genomen binnen Caleidoz. 
 
Wij, Otto Tiemessen (Rijnwaarden50plus en werkgroepen binnen Caleidoz)
en Hanny Posthuma (Caleidoz Doesburg) zijn inmiddels toegetreden tot de
VAR. De VAR zal gaan bestaan uit vijf leden.  
In de komende nieuwsupdates houden wij je op de hoogte van de
voortgang en de verdere ontwikkeling van de VAR.  
  
“Zinvol meedoen, samen goed geregeld!”  
Voor voldoening, gezelligheid, waardering, plezier, sociaal contact. 
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"IEDERE KEER VERZINNEN DE ACTIVITEITENBEGELEIDERS WEER IETS NIEUWS "

START VRIJWILLIGERS ADVIES RAAD - VAR      

 JE BENT NOOIT TE OUD OM TE LEREN

"

 

Lieske, 86 jaar, bezoekt al bijna 15 jaar de dagbesteding in Lobith. Wat maakt het voor
haar zo fijn? 
“Ik ga graag naar de dagbesteding in het Dorpshuis. Het is voor mij een mooie
invulling van de dag, ik heb iets te doen en het geeft mij plezier. Op deze manier
tref ik andere mensen om mee te praten en te lachen. Vooral lachen, want dat is
gezond! Ik vind het heel leuk om mee te doen aan de activiteiten. Iedere keer
verzinnen de activiteitenbegeleiders weer iets nieuws. Schilderen, of bijvoorbeeld
potjes maken waar een lampje in kan. Ik steek er soms zelfs nog wat van op. Zo zie
je maar ‘je bent nooit te oud om te eren’. Door de dagbesteding ben ik ook weer
met haken begonnen. Dat had ik al een tijd niet meer gedaan. 

De activiteitenbegeleiders staan altijd paraat, zijn lief en zorgen goed voor ons. Ik
kijk elke keer uit om naar de dagbesteding te gaan, het geeft mij moed en beurt mij
op. Onlangs heb ik heel goed nieuws gekregen. Ik mag namelijk in plaats van twee,
nu drie dagen in de week naar de dagbesteding!!” 
 



ALGEMENE INFORMATIE
Luciënne Uffing 
Hanny Berendsen
Patricia Groenenstijn
servicedesk@Caleidoz.nl

BESTUURSSECRETARIAAT
Christie Engelberts
c.engelberts@caleidoz.nl

MANAGER 
Maikel Stolte
m.stolte@caleidoz.nl

BESTUURDER 
Karlijn Hillen
k.hillen@caleidoz.nl

TEAMS 
locaties en activiteiten
www.caleidoz.nl

Deze update wordt gedeeld 
met  de gemeenteraden, de
colleges B&W en de ambtenaren
Sociaal Domein van gemeenten
Zevenaar en Doesburg. 
Ook te vinden op de website. 

De Servicedesk vergroot de bereikbaarheid van Caleidoz.  
 

De Servicedesk is aanwezig op 
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur t/m 14.00 uur. 

 
Je kunt de Servicedesk bereiken op nummer (0316) 24 32 04 

of via email servicedesk@caleidoz.nl.

Contactcirkel Rode Kruis  

In samenwerking met het Rode Kruis, verzorgt Caleidoz
de Contactcirkel ‘Iedere dag een goedemorgen’. Dit is
een initiatief dat speciaal is opgericht voor
alleenstaande ouderen, om te voorkomen dat zij op een
dag niemand spreken. Het geeft namelijk een prettig en
veilig gevoel, als er elke dag iemand is die
'goedemorgen' tegen je zegt. Hierdoor blijf je ook niet
onopgemerkt in een noodsituatie. Je maakt deel uit van
een groep mensen die op elkaar let. 

De deelnemers zijn enthousiast. Ze wonen allemaal
alleen en voelen zich door het contactmoment in de
ochtend een heel stuk veiliger. Als de contactcirkel
klaar is, bellen sommige deelnemers elkaar op voor een
gezellig praatje. 
  
Patricia Groenenstijn 
contactpersoon Caleidoz voor Contactcirkel 
 


