
Goed voorbereid op de toekomstOp Tijd Goed Voorbereid

Op een fijne manier ouder worden. Gewoon thuis in het eigen huis. 

Dat is wat de meeste mensen willen. En dat kan vaak ook.  

Het helpt als u zich op tijd goed voorbereidt.  

Hoe? Daarover gaan we graag met u in gesprek tijdens de 

bijeenkomsten van Wonen met Gemak/Op Tijd Goed Voorbereid.

 

Prinsenbeek
Er wonen steeds meer ouderen in Nederland. Ook het aantal kwetsbare 
ouderen neemt toe. Tegelijkertijd zijn er minder mantelzorgers.  
De conclusie is dat we meer voor onszelf moeten zorgen in de toekomst.
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Gelukkig kunt u zich voorbereiden op deze veranderingen.  
Het helpt als u weet wat er allemaal mogelijk is, maar ook wat er van  
u verwacht wordt. Zo kunt u eens kritisch naar uw woning kijken.  
Is de woning geschikt of geschikt te maken? Hoe kan technologie  
u helpen om prettig te blijven wonen? Hoe zijn uw contacten in  
de buurt? Kunt u een beroep doen op mensen in uw omgeving?  
Hebt u een prettige, zinvolle manier om de dag door te komen?  
En vooral: hoe blijft u vitaal van lichaam en geest? 

Om inzicht te geven in deze vragen, organiseren we deze campagne. 
Zodat u op een prettige manier oud wordt en goed voor uzelf kunt 
blijven zorgen. Want dat wilt u toch óók?

• De Drie Linden | Heisprong 15, Prinsenbeek 
• Marktzicht | Markt 10, Prinsenbeek
• De Zilverberk | Schoolstraat 9, Prinsenbeek

Alle bijeenkomsten zijn gratis!

Corona maatregelen
De bijeenkomsten voldoen aan de dan geldende corona-richtlijnen. 
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 Startbijeenkomsten

Tijdens de startbijeenkomsten staat ons brein centraal. Hoe houden 
we het gezond? En wat als u bijvoorbeeld tóch met dementie te 
maken krijgt; u zelf of uw naaste?
Daarna gaan we in gesprek over op een prettige manier zelfstandig 
ouder worden. U maakt dan ook nader kennis met het aanbod van de 
vervolgbijeenkomsten van Wonen met gemak. 

In verband met corona organiseren we de startbijeenkomst twee keer. 
Het programma is beide keren vrijwel gelijk. De bijeenkomst op  
7 maart wordt geopend door wethouder Arjen van Drunen, die op  
8 maart door wethouder Daan Quaars.

Wanneer: 
• De Drie Linden maandag 7 maart | 13.30 - 16.30 uur 
• De Drie Linden dinsdag 8 maart | 13.30 - 16.30 uur 

  Wonen in je eentje
  

Als u alleen woont en ouder wordt, komt er van alles op u af.  
Ook als u al lang alleen woont, merkt u misschien dat sommige  
dingen uitdagender worden. Hoe blijft u in contact met anderen?  
Hoe blijft u zinvol bezig? Hoe gaat u om met veiligheid?  
Wat te doen met alle huishoudelijke klusjes? Allemaal vragen  
die aan bod komen in deze bijeenkomst.

Wanneer:  
• De Drie Linden maandag 28 maart | 14.00 - 16.00 uur
• Marktzicht  dinsdag 5 april | 14.00 - 16.00 uur  
• De Zilverberk dinsdag 12 april | 10.00 - 12.00 uur 
• Marktzicht  woensdag 20 april | 14.00 - 16.00 uur
   

 Vitaal blijven 

Vitaal blijven is belangrijk als u prettig zelfstandig wilt blijven wonen. 
Wat kunt u zelf doen om geestelijk en lichamelijk vitaal te blijven?  
De GGD gaat met u in gesprek over het belang van leefstijl. Tijdens 
deze bijeenkomst gaat u ook zelf aan de slag met een beweegcoach. 

Wanneer:  
• Marktzicht  dinsdag 22 maart | 10.00 - 12.00 uur
• De Drie Linden woensdag 30 maart | 14.00 - 16.00 uur
• Marktzicht  woensdag 6 april | 10.00 - 12.00 uur
• De Zilverberk dinsdag 19 april | 10.00 - 12.00 uur

 Langer zelfstandig wonen met dementie 

Wat als u te maken krijgt met dementie in de toekomst of misschien 
speelt het nu al. Hoe kunt u zo lang mogelijk uw eigen, vertrouwde 
leven blijven leiden? Waar moet u rekening mee houden?  
Welke mogelijkheden biedt moderne technologie? Deskundigen  
uit de praktijk geven informatie en beantwoorden de vragen van u  
en uw naasten. 

Wanneer:  
• De Zilverberk vrijdag 18 maart | 10.00 - 12.00 uur
• Marktzicht  woensdag 30 maart | 14.00 - 16.00 uur
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  Wil en kan ik in mijn koopwoning 
 blijven wonen? 

Vraagt u zich wel eens af of u in uw huidige woning wilt of kunt 
blijven wonen? Wat zijn de voor- en nadelen? Ook maakt u kennis 
met handige technologie van alledag. Daarmee maakt u uw woning 
comfortabeler en veiliger. Denk aan verlichting voor onder het bed die 
automatisch aangaat als u ’s nachts uit bed moet. Of aan een deurbel 
met camera. U kunt dan vanuit uw stoel zien wie er voor de deur staat 
en deze openen. 

Wanneer:  
• De Drie Linden donderdag 17 maart | 14.00 - 16.00 uur
• Marktzicht  woensdag 23 maart | 10.00 - 12.00 uur
• De Zilverberk vrijdag 1 april | 10.00 - 12.00 uur

 

 Is mijn huurwoning geschikt om ouder 
  in te worden?

Vraagt u zich wel eens af of u in uw huurwoning wilt blijven wonen? 
Wat zijn de voor- en nadelen? Welke mogelijkheden zijn er om 
gelijkvloers te gaan wonen? Waar moet u dan rekening mee houden? 
Hierover gaan we met u in gesprek. De woningcorporatie informeert  
u over de mogelijkheden. 

Wanneer:  
• De Drie Linden dinsdag 22 maart | 14.00 - 16.00 uur
    

  Woonscan:
 advies over woning aanpassing. 

   
De woonscan is geheel vrijblijvend, u gaat dus geen verplichtingen 
aan. Wilt u weten hoe geschikt uw woning is:
• meld u aan voor een afspraak met een woonadviseur bij u thuis

Meer informatie: bel naar telefoonnummer (076) 525 15 02.

  Financiële planning, 
 levenstestament en erfrecht

Notaris Tiemen van Hassel geeft voorlichting over:

• financiële planning;
• levenstestament;
• erfrecht. 

Wanneer:  
• De Drie Linden donderdag 7 april | 14.00 - 16.00 uur
• Marktzicht  woensdag 13 april | 10.00 - 12.00 uur
• De Drie Linden vrijdag 22 april | 14.00 - 16.00 uur
• Marktzicht  dinsdag 10 mei | 10.00 - 12.00 uur
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 Veiligheid

U leest en hoort veel over ouderen die worden opgelicht. Hoe zit het 
nu echt? Waar moet u in ieder geval op letten? Hoe zorgt u dat zoiets  
u niet overkomt? Tijdens deze bijeenkomst gaan we hierop in.  
We vertellen ook meer over: 

• brandveiligheid
• inbraakveiligheid 
• babbeltrucs 
• pinpasfraude 

Wanneer:  
• De Drie Linden maandag 4 april | 14.00 - 16.00 uur
• Marktzicht  dinsdag 12 april | 14.00 - 16.00 uur 
• Marktzicht  dinsdag 26 april | 10.00 - 12.00 uur 

    
    

 Mobiliteit
Het is belangrijk om mobiel te blijven. Dan kunt u zelf erop uit. 
Vrienden en familie bezoeken, dagjes uit, sporten en winkelen. 
Misschien rijdt u niet meer graag verre afstanden, of heeft u nooit een 
auto gehad. We staan stil bij veilige verkeersdeelname en het gebruik 
van de e-bike. Ook bespreken we hoe u prettig reist met het openbaar 
vervoer en hoe de OV-chipkaart werkt.

Wanneer:  
• De Drie Linden maandag 25 april | 14.00 - 16.00 uur
• Marktzicht  dinsdag 10 mei | 14.00 - 16.00 uur 
 

  Zorg, huishoudelijke hulp en 
 inkomens regelingen 

Wat als u zorg of hulp nodig hebt bij dagelijkse activiteiten?  
Welke hulpmiddelen zijn er en wat zijn de kosten? En wanneer  
komt u in aanmerking voor hulp en zorg van een zorgverlener?  
Waar maakt u zich zorgen over? Welke vragen heeft u?

In deze bijeenkomst gaan we daarover in gesprek. Deskundigen  
uit de praktijk geven informatie en beantwoorden uw vragen. 

Wanneer:  
• Marktzicht  dinsdag 29 maart | 10.00 - 12.00 uur 
• De Zilverberk dinsdag 5 april | 10.00 - 12.00 uur
• De Drie Linden maandag 11 april | 14.00 - 16.00 uur
• De Drie Linden donderdag 14 april | 14.00 - 16.00 uur
• De Drie Linden woensdag 20 april | 14.00 - 16.00 uur

Aantekeningen:
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  Veilig online

Oplichters worden steeds slimmer. Ook via internet kunt u bestolen 
worden. Een vervelend idee, want tegelijkertijd wordt er wel van u 
verwacht dat u digitaal vaardig bent. In deze interactieve bijeenkomst 
gaan we samen aan de slag en ontdekt u op een leuke manier hoe u 
veilig online gaat. U gaat naar huis met handige tips. Hebt u meer hulp 
nodig? In Breda zijn talloze betrouwbare vrijwilligers die u wegwijs 
willen maken. 

Wanneer:  
• Marktzicht  woensdag 23 maart | 14.00 - 16.00 uur
• Marktzicht  woensdag 13 april | 14.00 - 16.00 uur
• De Drie Linden donderdag 21 april | 14.00 - 16.00 uur 
• De Drie Linden dinsdag 10 mei | 14.00 - 16.00 uur 

  Langer zelfstandig thuis wonen met EHealth
 

Tijdens deze presentatie gaat Ledenvereniging Thebe Extra met u  
in gesprek over de mogelijkheden die EHealth te bieden heeft.
Wat is het? En hoe helpen technologische ontwikkelingen u om zo 
lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen? 

Wanneer: 
• De Drie Linden maandag 9 mei | 14.00 - 16.00 uur

  De Inspiratiebus

Techniek kan u misschien helpen om veiliger, comfortabeler én langer 
thuis te wonen. Maar voor welke zorgproblemen biedt techniek een 
oplossing? Hoe werkt het allemaal en ook wat kost het?
In de Inspiratiebus maakt u kennis met praktische technologie voor 
alledag. De hulpmiddelen zijn in de bus aanwezig. U kunt ze dus 
bekijken en sommige ook uitproberen. Benieuwd geworden?  
Kom dan een kijkje nemen in de Inspiratiebus en ervaar hoe techniek 
úw leven makkelijker kan maken.

Wanneer: 
• Parkeerterrein Woonzorgcentrum Thebe | Hagedonk
 donderdag 12 mei  | op afspraak     
 vrijdag 13 mei  | op afspraak 

Aantekeningen:



Vragen en aanmelden: telefoon (076) 525 15 02

Alle bijeenkomsten zijn gratis. Wilt u één of meerdere van de 
bijeenkomsten bijwonen? Meld u dan aan!

• bel naar (076) 525 15 02 óf
• vul bijgaand antwoordformulier in en stuur het op per post naar
 Wonen met Gemak, Antwoordnummer 10772, 4800 WB  Breda óf
• stuur een e-mail naar voorlichtingbreda@wonenmetgemak.nl
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