
ZorgSamenBuurtOost (ZSBO) ter ziele. 
 
De werkgroep Zorg van Ouderen in Regie is in oktober 2016 van start 
gegaan. In de meer dan 5 jaren van haar bestaan heeft zij door middel 
van het telefoonnummer 0630223424 vele hulpvragen van mensen in de 
wijk Oost kunnen beantwoorden. Dit door middel van de bij haar 
aangesloten vrijwilligers. Nu moet ze helaas met pijn in het hart 
mededelen dat zij gaat stoppen. 
Enkele maanden geleden is er een oproep uitgegaan naar alle 
deelnemers en belangstellenden om op een avond gezamenlijk na te 
denken over hoe nu verder met de werkgroep. Door een te kleine 
hoeveelheid aanmeldingen is deze bijeenkomst niet door kunnen gaan. 
Enerzijds blijkt dat sinds de coronaperikelen er weinig vraag meer is naar 
incidentele hulp. Hierdoor was er voor de werkgroep niet veel actie meer 
de laatste tijd. 
Anderzijds is ons bestand aan vrijwilligers door het rijzen van de leeftijd 
nogal gekrompen zonder dat zich, ondanks pogingen van de werkgroep 
om daar verandering in te brengen, nieuwe ‘jongere senioren’ hebben 
gemeld om dit te ondervangen.  
Al met al genoeg aanleiding om de telefonische hulplijn per 1 augustus 
op te zeggen en vanaf die datum niet meer als bemiddelaar op te treden. 
Enkele van de initiatieven die uit de oprichting van de werkgroep zijn 
ontstaan zullen gewoon doorgang vinden zo lang daar nog behoefte aan 
blijft. Zo zal de maandelijkse koffieochtend in de Rots nog steeds 
doorgang vinden, maar dan onder auspiciën van de Rots zelf. De prijzen 
zullen dan conform de regels van de Rots zijn. 
Een ander initiatief dat zal blijven is de tweewekelijkse fietstocht op 
donderdagen. Het fietsclubje zal dan onder de naam Z(oetjes) S(amen) 
B(ewegend) O(ntspannen) zijn tochten verrijden, zodat de oude naam 
niet volledig verloren gaat. 
De werkgroep wil iedereen die zich voor haar heeft ingezet van harte 
bedanken voor hun enthousiasme. 


