Uitnodiging informatiebijeenkomst Sleutel tot langer thuis
Hoe houden we Linden met elkaar een fijn dorp om te blijven wonen? Juist ook
als we ouder worden? Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Linden op
37 oktober jl, kwam dit onderwerp al kort ter sprake.
Bent u 50 jaar of ouder en woont u in Linden? Wilt u samen met ons nadenken en praten
over uw toekomst en uw'sleutel tot langer thuis'? Dan nodigen we u vanuit het project
Sleutel tot Langer Thuis van harte uit voor de themabijeenkomst 'toekomstig wonen
begint NU' op maandag 28 november, aanvang 19,3O uur (tot ca 22.00 uur) in De
Burcht. Lindenaren die jonger zijn dan 50 jaar zijn uiteraard ook van harte welkom.

Achtergrond
Wellicht staat u er nog nauwelijks bij stil. De meeste senioren blijven steeds langerfit en
willen vaak zo lang mogelijk in hun veftrouwde woning en omgeving blijven wonen, Toch
is het goed om tijdig na te denken over de eigen woontoekomst, zeker met het oog op de
vergrijzing die gaande is.
Er is steeds minder ondersteuning en zorg vanuit professionele organisaties beschikbaar,
er komt meer en meer verantwoordelijkheid bij u en uw omgeving: wat zou u zelf
kunnen doen en waar heeft u misschien hulp bij nodig? Hoe zorgt u er zelf voor dat u
langer in uw eigen woning kunt wonen? Of wilt u liever verhuizen naar,een geschikte
woning? Hoe en waar dan? En kunnen we die ook in ons dorp realiserèn?
U heeft de regie zelf in handen, Verschillende organisaties uit het Land van Cuijk werken
samen in het project'Sleutel tot langer thuis' en helpen u hier graag mee. Zoals met een
handige huistest en het versterken of opbouwen van een (sociale) netwerk. Zodat we
goed voor onszelf én voor elkaar (blijven) zorgen.

Opzet avond
Tijdens de interactieve bijeenkomst wordt u meegenomen in belangrijke demografische
ontwikkelingen die van invloedzijn als het gaat om wonen en zorg. Een onderwerp dat
ook al geruime tijd onderwerp van gesprek is voor de dorpsraad Linden.
U krijgt informatie over de huistest. Ook staan we stil bij het opzetten van een
Voorzorgcirkel. Dit is een cirkel van mensen waar u een beroep op kunt doen als u
praktische hulp nodig heeft of zelf hulp aan kunt bieden en die u uit voorzorg al met
elkaar opzet.
Maar we kijken ook naar de wens om geschikte woningen voor senioren in Linden te
realiseren. Sander Peters zal uitleg geven over de nieuwbouwplannen aan de Hostert.
En we gaan in op de vraag of het ook mogelijk en haalbaar is om met een aantal mensen
een kleine woon(zorg)gemeenschap of gemeenschappelijk woonproject in Linden te
realiseren, zoals aangestipt tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad op 31 oktober.

Initiatiefnemers
Het project'Sleutel tot langer thuis' is een initiatief van de seniorenorganisaties in het
Land van Cuijk, met ondersteuning van Mooiland, Pantein en Sociom.
De dorpsraad Linden ondersteunt de uitnodiging voor deze informatieavond, en vindt het
belangrijk om stil te staan bij wonen, zorg en welzijn in Linden.

Graag tot ziens op maandag 28 november, 19.30 uur, De Burcht.
Wendy Huijbers (Sociom), Els van Daal en Liesbeth Hopman (KBO), Henk Ermers
(Pantein).
Vooraf aanmelden is niet vereist, maar wel handig voor de organisatie van de avond. Doe
dat bij Liesbeth Hopman, KBO Beers-Linden: hopmanlinden@gmail.com
Voor vragen kunt u contact opnemen met: Wendy

via

of Els via

