
Comfortabel blijven wonen in uw woning

Zorg voor elkaar Breda is een netwerk waarin Bredase inwoners samenwerken met vrijwilligers en professionals van  
36 Bredase instellingen en de gemeente Breda. Samen zorgen ze ervoor dat er voor iedereen goede hulp en zorg is.

Steeds meer mensen willen graag tot op hoge leeftijd in hun eigen huis 
blijven wonen.
Dat gaat niet altijd vanzelf.
Met de campagne Wonen met gemak willen wij u daarbij helpen. Dat doen 
we door voorlichting en advies te geven. Per thema organiseren we een 
bijeenkomst bij u in de buurt.
De bijeenkomsten worden begeleid door vrijwilligers en professionals met 
kennis van de verschillende thema’s.
Alle bijeenkomsten, inclusief koffie en thee, zijn gratis. 

Veiligheid
De wijkagent neemt u mee in de wereld van dieven en oplichters.
Zo komen babbeltrucs, pinpasfraude, zogenaamde phishing-mails en 
inbraakpreventie tijdens deze bijeenkomst aan de orde.
In korte sketches worden een aantal voorbeelden van oplichting getoond.
Wanneer: dinsdag 12 december van 10.00 tot 12.00 uur
Let op! Andere locatie: Stadskantoor Gemeente Breda,  
Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda

De Woonscan: gratis advies over woningaanpassing
Wilt u prettig blijven wonen in uw vertrouwde huis? Vraag dan een 
woonscan aan. Een woonadviseur loopt met u door uw woning en kijkt waar 
zich obstakels bevinden. Hij bespreekt met u wat u kunt doen om deze aan 
te pakken. Na afloop krijgt u een verslag met diverse tips. 

Vragen en aanmelden voor informatiebijeenkomsten en woonscan
Telefoon (076) 525 15 02
E-mail: voorlichtingbreda@wonenmetgemak.nl 
U kunt zich ook aanmelden via de antwoordkaart bij de uitnodigingsbrief.

Informatiebijeenkomsten en voorlichting in 
Stadshart / Valkenberg



Waar worden de bijeenkomsten gehouden
De bijeenkomsten worden gehouden in De Nieuwe Veste aan de Molenstraat 6. 
Graag van tevoren aanmelden.
In deze folder vindt u een korte uitleg per informatiebijeenkomst en  
informatie over de woonscan.

Startbijeenkomst
Tijdens de startbijeenkomst hoort u meer over de campagne en de 
verschillende informatiebijeenkomsten. Er is veel ruimte voor vragen.
Na de pauze verzorgt de brandweer een presentatie over brandveilig leven.
Er zijn diverse informatiestands aanwezig die u kunt bezoeken in de pauze  
en na afloop van de bijeenkomst.
Wanneer: donderdag 2 november van 10.00 tot 12.00 uur

Comfortabel en veilig blijven wonen in mijn koopappartement
De inhoud van deze bijeenkomst is hetzelfde als ‘Comfortabel en veilig  
blijven wonen in mijn koopwoning’. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van  
de VvE bij het zorgen voor een goede toegankelijkheid van het complex:  
wat zijn de verantwoordelijkheden én mogelijkheden van de VvE om de 
bewoners zo lang mogelijk prettig te laten wonen.
Wanneer: dinsdag 7 en donderdag 16 november van 10.00 tot 12.00 uur

Comfortabel en veilig blijven wonen in mijn koopwoning
Wat kunt u doen om zo lang mogelijk in uw koopwoning te blijven wonen. 
Tijdens deze bijeenkomst worden praktische voorbeelden en concrete 
oplossingen aangedragen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en 
onderling tips uit te wisselen.
Wanneer: donderdag 9 november van 10.00 tot 12.00 uur
Woont u in een koopappartement? Kies dan voor de bijeenkomst Comfortabel 
en veilig blijven wonen in mijn koopappartement.

Veilig en praktisch wonen met dementie
Mensen met dementie blijven vaker thuis wonen. Dat vraagt veel van henzelf, 
de partner en familie. De Geheugenwinkel Breda en de ergotherapeut geven 
informatie over hoe veilig en praktisch wonen met dementie mogelijk  
gemaakt kan worden.
Wanneer: dinsdag 14 november van 10.00 tot 12.00 uur

Aantrekkelijke openbare ruimte 
Naar buiten gaan is een belangrijk onderdeel van ons leven. Buiten ontmoet 
u mensen en blijft u in beweging. Eenzaamheid en weinig beweging zijn 
veel gehoorde gezondheidsproblemen; ook in onze wijk. Een prettige 
openbare ruimte kan er voor zorgen dat we makkelijker naar buiten gaan. 
Hoe kunnen we met z’n allen werken aan een openbare ruimte die 
toegankelijk is voor iedereen? Geen drempels, goede wandelroutes, veilige 
oversteken en leuke plekken om elkaar te ontmoeten. Praat en denk mee!
Wanneer: dinsdag 28 november van 10.00 tot 12.00 uur

Gezond en Vitaal: neem de stap, blijf vitaal en in balans
Gezond oud worden en blijven, hoe doe je dat? Voorlichters van de GGD en 
Zorg voor elkaar Breda vertellen u wat u zelf kunt doen om zowel lichamelijk  
als geestelijk zo vitaal mogelijk te blijven. Zo kunt u de dingen blijven doen  
die u van belang vindt.
Wanneer: donderdag 30 november van 10.00 tot 12.00 uur

Zorg en hulp in Breda
Informatie over zorg en hulp in de gemeente Breda. Hoe zit het nu precies?  
Wat regelen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet 
langdurige zorg (Wlz) en wat biedt de zorgverzekering? En hoe is het met de 
onderlinge hulp gesteld in Stadshart / Valkenberg?
De wijkverpleegkundige en de klantmanager van de Wmo vertellen er meer 
over aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
Wanneer: dinsdag 5 december van 10.00 tot 12.00 uur

Wonen in je eentje
Steeds meer mensen wonen alleen. Hoe kunt u er voor zorgen dat u in uw 
eentje veilig en comfortabel kunt blijven wonen? In deze bijeenkomst gaan 
we in op de voors en tegens van alleen wonen. We bespreken met u hoe u met 
bepaalde situaties kunt omgaan en we geven u allerlei tips en handvatten.
Wanneer: donderdag 7 december van 10.00 tot 12.00 uur


