
Comfortabel blijven wonen in uw woning

Informatiebijeenkomsten en voorlichting in 
Zandberg en Sportpark
Een slimme senior is op de toekomst voorbereid!
Steeds meer mensen blijven tot op hoge leeftijd in hun eigen huis 
wonen. Prettig oud worden in uw eigen huis of buurt gaat niet altijd 
vanzelf. Uw gemeente organiseert daarom informatiebijeenkomsten 
en workshops over uiteenlopende thema’s die te maken hebben  
met een “leven lang zelfstandig”. Alle bijeenkomsten, inclusief ko!e 
en thee, zijn gratis.

Waar worden de bijeenkomsten gehouden 
De bijeenkomsten worden gehouden in:

• Gemeenschapshuis Zandberg | Zandberglaan 54/bis

Graag van tevoren aanmelden.



 

Comfortabel en veilig blijven wonen in mijn koopwoning 

Wat kunt u doen om 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: maandag 11 maart
Tijd: 09.30 - 11.30 uur

Wanneer: vrijdag 29 maart
Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Wanneer: maandag 8 april
Tijd: 09.30 - 11.30 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. Deze bijeenkomst is ook interessant voor als u  
overweegt een appartement te kopen.

Wanneer: woensdag 10 april
Tijd: 09.30 - 11.30 uur

 Startbijeenkomst

Op het programma staan een korte uitleg over de campagne en  
een inleiding over Positieve Gezondheid.
Positieve Gezondheid is een andere kijk op ziekte en beperkingen.  
Het geeft inzicht in hoe u zo lang mogelijk gelukkig, gezond 
en zelfstandig kunt blijven. Daarna kunt u de verschillende 
informatiestands bezoeken.  Daar vindt u meer informatie over de 
bijeenkomsten die in dit programmaboekje staan.

Wanneer: woensdag 27 februari
Tijd: 09.30 - 11.30 uur

 Workshop Positieve Gezondheid

Gezond ouder worden vinden we allemaal belangrijk. Gezondheid 
is meer dan geen ziekte of beperking hebben. Gezondheid is je 
lichamelijk goed en "t voelen en goed voor jezelf kunnen zorgen. 
Gezondheid is contact hebben met anderen en meedoen. Maar ook 
een doel hebben in het leven en genieten van het leven. Bij het ouder 
worden ligt de focus vaak op klachten en gezondheidsproblemen.  
Bij positieve gezondheid kijken we juist naar wat mensen wel kunnen 
en naar wat het leven betekenisvol maakt. Samen met u gaan we 
aan de slag en in gesprek hoe u meer aandacht kunt geven aan uw 
eigen gezondheid.  

Wanneer: woensdag 15 mei  
Tijd: 09.30 - 11.30 uur



 

Blijven wonen in mijn huurwoning of verhuizen

U krijgt informatie over wat u zelf kunt doen om comfortabel en veilig 
te blijven wonen. Wat de corporatie daarin voor u kan betekenen. 
En welke mogelijkheden er zijn via de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Besproken wordt ook wat de voordelen en de 
nadelen zijn van:

 blijven wonen in uw huidige woning
 of verhuizen naar een woning die geschikt is voor ouderen

Wanneer: vrijdag 12 april
Tijd: 14.00 - 16.00 uur

   

 

Zorg, hulp en inkomensvoorzieningen in Breda

Hoe zit het nu precies? Wat regelt de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en wat biedt de 
zorgverzekering? En hoe werkt ‘Buur voor buur’? Aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk ontvangt u de juiste informatie.

Wanneer: maandag 18 maart
Tijd: 09.30 - 11.30 uur

Wanneer: maandag 15 april
Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Gezond en Vitaal: neem de stap, blijf vitaal en in balans

Gezond ouder worden en "t blijven, hoe doe je dat? Een gezondheids-
voorlichter van de GGD praat u bij over vocht en voeding. De beweeg-
coach vertelt over houding en bewegen. Als we zitten, zitten we dan 
goed? Hoe kom ik uit die stoel? Samen doen we oefeningen met 
evenwicht die iedereen thuis ook kan doen. U krijgt veel praktische 
informatie over wat u zelf kunt doen om lichamelijk zo vitaal mogelijk 
te blijven. Natuurlijk kunt u vragen stellen en u krijgt veel tips over 
hoe u in Balans kunt blijven. Zo kunt u de dingen blijven doen die u 
belangrijk vindt.

Wanneer: woensdag 3 april
Tijd: 09.30 - 11.30 uur

 

Veilig en praktisch wonen met dementie 

Mensen met dementie blijven vaker thuis wonen. Vertrouwd in  
de eigen omgeving. Dat vraagt vaak wel om aanpassingen.  
Twee deskundigen op dit terrein geven informatie over hoe veilig en 
praktisch wonen met dementie mogelijk gemaakt kan worden.

Wanneer: donderdag 28 maart
Tijd: 14.00 - 16.00 uur



 

Wonen in je eentje 

Samen in gesprek over veilig en prettig blijven wonen in je eentje.
Steeds meer mensen wonen alleen. In deze bijeenkomst gaan we in 
op de voors en tegens van alleen wonen. We bespreken hoe je met 
bepaalde situaties kunt omgaan en we geven tips.

Wanneer: donderdag 21 maart
Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Wanneer: maandag 1 april
Tijd: 09.30 - 11.30 uur      

 

Toegankelijke buitenruimte  

Kun je veilig en prettig door de wijk wandelen? Zijn de winkels goed 
bereikbaar? Zijn er genoeg mogelijkheden om in de wijk te sporten?
Geen drempels, goede wandelroutes, veilige oversteken en leuke 
plekken om elkaar te ontmoeten. Praat en denk mee!

Wanneer: woensdag 29 mei
Tijd: 09.30 - 11.30 uur

  
  

Blijf veilig mobiel! Iedereen veilig over straat

We willen allemaal zo lang mogelijk onze eigen boodschappen  
blijven doen. Makkelijk een bezoekje brengen aan een vriend  
of familielid. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid.  
Toch kunnen er met het klimmen van de jaren beperkingen optreden. 
Daarnaast vergt het verkeer veel van onze aandacht.  
Het gaat snel en het kan druk zijn. Tijdens deze bijeenkomst bieden 
wij informatie en adviezen die helpen je mobiliteit te behouden.   

Wanneer: woensdag 12 juni
Tijd: 09.30 - 11.30 

 

Veiligheid

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op brandveiligheid, inbraak-
veiligheid en sociale veiligheid. Met "lmpjes en acteurs laten we zien 
wat er kan gebeuren en waar u op moet letten.

Wanneer: woensdag 17 april
Tijd: 09.30 - 11.30 uur



Vragen en aanmelden voor informatie bijeenkomsten, 
woonscan en workshop:

Telefoon (076) 525 15 02

U kunt zich ook aanmelden via het antwoordformulier bij 
de uitnodigingsbrief of per e-mail:  

voorlichtingbreda@wonenmetgemak.nl

   
 

De Woonscan: gratis advies over woningaanpassing 

Een woonadviseur loopt met u door uw woning en kijkt waar 
aanpassingen nodig zijn. Hij bespreekt met u wat u kunt doen om 
deze aan te pakken. Na a#oop krijgt u een verslag met diverse tips.


