Behandelaar: Pernell Criens
Telefoonnummer: 088-3821024
Mail: pernellcriens@abg.nl

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 16uit16396
Zaaknummer: 16ZK11475

Verzonden op: 10 november 2016
Onderwerp: Uitnodiging ‘Thuis in Molenschot’

Aan alle 65-plussers in Molenschot

Beste mevrouw, mijnheer,
In deze brief nodigen we u uit voor de informatiebijeenkomst ‘Thuis in Molenschot’ op 25 november.
Deze uitnodiging geldt ook voor uw partner, kinderen of andere naasten.
Informatiebijeenkomst vrijdag 25 november
Als u met plezier in Molenschot woont, dan wilt u hier vast nog vele jaren blijven wonen! Om dit te
bevorderen, organiseert Stichting Dorpsbelang samen met enkele organisaties en de gemeente een
speciale bijeenkomst voor alle senioren in Molenschot. De onderwerpen die aan bod komen zijn:
•
Langer thuis wonen
•
Mobiliteit: nieuwe vervoersmogelijkheid in Molenschot
•
Wonen met Gemak in Molenschot
•
Informatie vanuit de kerngroep Dementievriendelijke Gemeente
Er zijn vrijwilligers en professionals van verschillende organisaties aanwezig om informatie te geven
en vragen te beantwoorden.
U bent welkom in De Molenwiek, Schoolstraat 5 in Molenschot.
Vanaf 09.00 uur is er inloop met koffie, het programma is gepland van 09.30 uur tot 12.00 uur.
Mobiliteit
Bij de bezoeken die de buurtvertegenwoordigers aan de 75-plussers brachten, kwamen meerdere
keren vervoersproblemen aan de orde. Dit is aanleiding geweest om ons te oriënteren op allerlei
vervoersmogelijkheden. Het resultaat hiervan wordt tijdens de ochtend gepresenteerd.
Dementievriendelijke Gemeente
De gemeente Gilze en Rijen is gekwalificeerd als Dementievriendelijke Gemeente. Omdat mensen zo
lang mogelijk thuis moeten blijven wonen worden familie, buren en vrienden ook steeds meer
geconfronteerd met mensen met dementie. De Kerngroep Dementievriendelijke Gemeente (DVG
Gilze en Rijen) legt in het kort uit hoe u hier zo goed mogelijk mee om kunt gaan.
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Vervolgbijeenkomsten Wonen met Gemak
Sommige ongemakken, die horen bij het ouder worden, kunnen er voor zorgen dat u minder
makkelijk in uw huis woont. Vaak kunnen kleine aanpassingen het woongenot al flink verbeteren!
Denk aan een extra trapleuning of een beugel op het toilet of in de douche. Zo woont u nog
comfortabeler.
Seniorenplatform Gilze en Rijen houdt samen met Wonen met Gemak voorlichtingsbijeenkomsten
om u te informeren over de mogelijkheden om zo lang mogelijk prettig in uw vertrouwde huis te
blijven wonen. Tijdens deze bijeenkomsten komen praktische voorbeelden en concrete oplossingen
aan bod: hoe kunt u obstakels aanpakken, wat voor materialen en hulpmiddelen zijn er en welke
ondersteuning kunt u krijgen? We laten zien hoe u met eenvoudige maatregelen al veel kunt
bereiken. Ook de meer ingrijpende mogelijkheden om uw huis aan te passen worden besproken.
Advies aan huis: de Woonscan
Wist u dat u ook een gratis Woonscan kunt aanvragen? Een woonadviseur loopt met u door uw
woning en kijkt welke obstakels er zijn. Na afloop krijgt u een verslag met diverse tips.
Aanmelden
Voor de informatieochtend van 25 november hoeft u zich niet aan te melden, iedereen is welkom
vanaf 09.00 uur. U kunt zich wel aanmelden voor de vervolgbijeenkomst Wonen met Gemak en /of
een Woonscan. Dit is heel gemakkelijk: u stuurt de bijgevoegde antwoordkaart terug of u stuurt een
e-mail naar servicepunt@wonenmetgemak.nl. U kun de antwoordkaart ook in de bus stoppen bij De
Molenwiek.
Mocht u problemen hebben om bij De Molenwiek te komen, bel dan naar Cees Oomen 06-30153054
of Ad Boemaars 06-22794629 en u wordt opgehaald.
Mede namens Stichting Dorpsbelang en de overige organisaties heten wij u van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,

Piet Sprangers
Domeinmanager Sociaal
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