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Het is een hele tijd geleden dat
de vorige Nieuwsbrief van de
Seniorenraad Waalre van de pers
rolde. Het moeizaam vinden van
een vrijwilliger die de klus van het
ontwerpen en het in elkaar zetten
van dit communicatiemiddel op
zich wilde nemen heeft voor die
vertraging gezorgd. Gelukkig is,
althans voorlopig, dat probleem
opgelost. Ja, meer dan een jaar
geleden! Een jaar waarin weer
heel wat gebeurd is, waarbinnen
zich weer heel wat heeft
afgespeeld. En dat zowel
plaatselijk, landelijk als mondiaal.
Zaken die ons, senioren van
Waalre, interesseerden, raakten
of zelfs opwonden. Ik heb het dan
even niet over de wederwaardigheden binnen eigen familie of
directe leefomgeving wat vaak in
voor- en tegenspoed de meest
ingrijpende zaken zijn. Ik hoop
dat het eenieder op dat niveau
goed gegaan is. Of dat met de
andere niveaus ook zo is hangt
waarschijnlijk af van vele
factoren.
Als voorbeeld kan ik noemen de
Tweede Kamer verkiezingen van
maart jl. en het inmiddels moeizaam tot stand gekomen kabinet.
Ik denk dat niet veel senioren
echt tevreden konden zijn over
het vorige kabinet.

Alhoewel, bij iedere ontwikkeling of besluit vragen wij
(senioren) ons doorgaans op de eerste plaats af (voor
zover van toepassing) of die goed uitpakt voor kinderen
en kleinkinderen.
Indachtig het gezegde “als je jezelf niet eens kietelt dan
lach je nooit ” (verwacht niet dat anderen je altijd
opvrolijken), denk ik dat het toch tijd wordt dat we ook
eens meer opkomen voor ons eigen belang.
Wij zijn van een generatie die geleerd heeft ervoor te
zorgen dat we van een goede en onbezorgde oude dag
zouden kunnen genieten. En die vooruitzichten waren er
ook. We hebben met z’n allen werkende weg een sociaal
verzekeringsstelsel mogelijk gemaakt en opgebouwd
gebaseerd op o.m. solidariteit.
Dan komt er een crisis en moeten we begrijpelijkerwijze
delen in de financiële malaise.
Wij hebben er dan geen moeite mee dat gezegd wordt
“zij (de senioren) een beetje meer dan wij”. Maar de
uiteindelijke resultaten moeten dan geen regelrechte
aanslagen zijn op de welvaart/ het welzijn van senioren.
Voorbeeld:

•
•
•

•
•
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De pensioenen zijn al meer dan tien jaar
bevroren;
Premiemaatregelen: senioren zijn meer premies
gaan betalen;
Belastingen: heel veel ingrepen betreffen vooral
de senioren; bij vele maatregelen zijn het de
senioren die altijd wel de grootste veer moeten
laten;
Voorzieningenniveau is sterk afgebouwd zowel
wat betreft gezondheidszorg als welzijn;
De Sociale Zekerheid is voor een deel omgebogen
naar maatschappelijke participatie.
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Als dan een tijdje geleden in een artikel in de Volkskrant over in de wandelgangen van de Tweede Kamer.
het tekort in de gezondheidszorg het dure laatste levensjaar
En, let wel, het is niet goed te denken in de sfeer van
van ouderen ongenuanceerd in de discussie betrokken wordt,
machtsblokken in de samenleving en zo moet mijn oproep
is er, naar mijn mening, een grens bereikt!
ook niet gezien worden maar meer in de zin van: we zijn
Tijdens een ontspannende zondagmiddagtoer afgelopen
samen de samenleving en als belangrijk deel daarvan mag je
zomer belandden wij bij een klein openluchtmuseum op de
eigenlijk best wel beroepen op tenminste gelijke behandeling.
grens Brabant-Limburg. Het was aardig om daar even rond te
Ja, we hebben best wel iets om ons sterk voor te maken maar
lopen. In een van de ambachtshuizen daar, zag ik een oud
laat dat a.u.b. niet ontaarden in mopperen, klagen en zeuschild aan de muur met het opschrift:
ren. Als we daar beoefenaar van zijn zou het best wel iets zijn
“ ’n Aoj zaeg kân lieelik schêrp zeën”, met als onderschrift:
even te rade te gaan bij Gautama die na zeven jaar mediteren
“Verkijk je niet op oudere vrouwen”. De vertaling was
tot de conclusie kwam dat: “leed vaak veroorzaakt wordt
kennelijk van een tijd dat emancipatie nog geen voet aan de door gedragspatronen in je eigen geest”. On misverstand te
grond gekregen had. Nu zou ik het vertalen als:” verkijk je
voorkomen: gaat natuurlijk niet op voor alle leed ! Maar toch
misschien iets om over na te denken.
niet op de verrassende invloed van senioren”.
Naast mijn oproep aan de senioren om ervoor te zorgen dat
die spreuk ook inhoud krijgt, zou ik dat schild graag ophangen

Voorzitter Ton Friesen

O V E R E E N KOM S T G E M E E N T E W A A L R E
Een wat verouderd convenant vormde sedert 2007 tot nu toe de basis voor het periodieke overleg
tussen de gemeente Waalre en de Seniorenraad Waalre. Begin dit jaar is die basis in een nieuw en
aangepast jasje gegoten. Op 21 maart 2017 (begin van de lente!!) tekenden de burgemeester van
de gemeente Waalre de heer J.W Brenninkmeijer en de voorzitter van de seniorenraad Waalre de
heer A.W. (Ton) Friesen de “Overeenkomst tussen de gemeente Waalre en de Stichting
Seniorenraad Waalre”. In de overeenkomst erkent de Gemeente de Seniorenraad als adviesorgaan
bij de ontwikkeling van het ouderenbeleid. De Seniorenraad legt haar adviezen c.q. voorstellen
(gevraagd en ongevraagd) voor aan het college van Burgemeester en wethouders. Wanneer door
de gemeente wordt afgeweken van een advies of wanneer een advies niet wordt opgevolgd, wordt
hier een schriftelijke motivatie voor gegeven. De Seniorenraad en de verantwoordelijke wethouder
overleggen minimaal 2x per jaar. Daarnaast wordt de wethouder minimaal 1x per jaar uitgenodigd
in de plenaire vergadering van de Seniorenraad. Relevante zaken op het gebied van wonen, welzijn,
preventie, zorg en veiligheid zullen door de gemeente in samenspraak met de Seniorenraad
voorbereid worden. Voordat beleidsplannen openbaar worden gemaakt vindt periodiek, maar
minimaal 1x per jaar, overleg plaats met de gemeenteraad of raadscommissie(s). De Seniorenraad Waalre is blij met de nieuwe
overeenkomst maar beseft terdege dat ze daarmee een behoorlijke verantwoordelijkheid op zich genomen heeft. Ze zal er alles aan doen
die verantwoordelijkheid waar te maken maar onderkent dat ze daarbij zeker de medewerking van andere organisaties als de seniorenverenigingen maar ook senioren van Waalre (in de klankbordgroepen) nodig heeft!

P I ET VAN H O O F O N D ER S C H EI D EN
Op 26 april van dit jaar heeft de heer Piet van Hoof door de burgemeester van de gemeente Waalre, de heer J.W.Brenninkmeijer, een
Koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen. De heer van Hoof ontving de onderscheiding vanwege zijn verdiensten ten behoeve van
het welzijn van inwoners van Waalre in de meest brede zin. Hij had daarvoor al tot tweemaal toe de vrijwilligerspenning van de gemeente
Waalre ontvangen. De heer van Hoof was o.m.:
•
(mede) oprichter en bestuurslid van het diaconaal noodfonds;
•
bestuurslid van de muziekvereniging Harmonie Juliana;
•
penningmeester kerk Waalre en voorzitter commissie van beheer oude kerk;
•
bestuurslid GOW;
•
(mede)oprichter, bestuurslid, voorzitter en tenslotte secretaris/penningmeester van de Seniorenraad Waalre .

In zijn bestuursfuncties heeft de heer van Hoof zich doen kennen als een zeer actieve, nuchtere, weldenkende bestuurder
die breed inzetbaar is, mensen motiveert tot participatie en hen weet te inspireren. Ook nog langs deze weg feliciteert de
Seniorenraad Waalre de heer van Hoof .
Januari 2018
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M A N T E L Z O RG DAG 20 1 7 TU I N Z A A L E E C KE N R H OD E
Op woensdag 9 november j.l. (daags voor
mantelzorgdag) had de kring KBO met
“medewerking” van de PVGE en de Seniorenraad een middag voor mantelzorgers georganiseerd over mantelzorg.
In de opening gaf wethouder mevrouw H.Balk
andermaal een duidelijke uiteenzetting over
wat er met de voor mantelzorg “beschikbare”
gelden in de gemeente Waalre gedaan wordt.
Als Seniorenraad waren we daar blij mee omdat
de voortdurende smalle discussie over de
hoogte van de mantelzorgattentie een kant
dreigde op te gaan waarbij de indruk gewekt
werd dat bij sommigen de motivatie afhankelijk
is van de hoogte van de attentie.
De wethouder ging verder in de opening in op
het belang van mantelzorg, de zwaarte ervan en
de maatschappelijke waardering. Twee
ervaringsdeskundigen gaven een aardig en
leerzaam beeld van hoe je zorggericht moet
laveren om ook nog iets van een eigen leven te
kunnen leiden. Ze benadrukten dat de spil die
de draagkracht en draaglast in evenwicht weet
te houden het respect over en weer is.
Tijdens de pauze maar ook na het formele
gedeelte van de bijeenkomst konden deelnemers aan de middag voor nadere informatie
terecht bij de diverse stands die aan weerszijde
van de zaal waren ingericht. De bijeenkomst
werd muzikaal opgeluisterd. Al met al: een
heel geslaagde middag!

Op zaterdag 18 november heeft Eeckenrhode in het bijzijn van 200 bewoners
en gasten met een groots feest de Tuinzaal geopend. Met optredens van Lenny
Kuhr, zanggroep De Sas en een verrassingsact van locatiemanager Pascalle
Jacobs, die onder begeleiding van Harry van Hoof het lied “We’ll Meet Again”
ten gehore bracht, werd de nieuwe zaal ingewijd. Vier bewoners onthulden de
nieuwe naam “Tuinzaal”. De zaal heeft een grote serre die uitkijkt op de tuin.
De realisatie van de Tuinzaal maakt onderdeel uit van een grootschalige renovatie van de algemene ruimtes van Serviceflat Eeckenrhode. Eerder dit jaar
werd de nieuwe entree en hal in gebruik genomen.
In 2018 worden een nieuwe bibliotheek en fitnesszaal gerealiseerd. Realisatie
van de Tuinzaal is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranjefonds van 40.000 euro. De Tuinzaal zal in de toekomst worden gebruikt voor
onder meer lezingen, concerten, lunches en cursussen. Op woensdagmiddagen
is de Tuinzaal een eetpunt voor senioren.

Serviceflat Eeckenrhode is een levensloopbestendige
woonomgeving waar senioren zelfstandig een plezier leven kunnen leiden.
Eeckenrhode organiseert diverse activiteiten ook voor mensen die niet op
Eeckenrhode wonen. Meer informatie: www.eeckenrhode.nl.

A L ZH EI M ER O N D ER ZO E K
Een op de vier Nederlanders krijgt te maken met een hersenaandoening. Een op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie.
Twee derde van alle mensen met dementie heeft Alzheimer. Alzheimer heeft zich de laatste jaren “opgewerkt” tot Volksziekte
nr.1. Uit deze globale cijfers blijkt hoe getalsmatig ernstig de situatie is. Naast dat het steeds meer voorkomt is ook de aard van
de ziekte “mensonterend”. Er moet een oplossing komen!
In 1907 schreef de psychiater, neuroloog en patholoog dr. Alois Alzheimer in het Algemeine Zeitschrift fuer Psychiatrie und
psychisch-geriatrisch Medizin: „ueber eine eigenartige Erkrankung der Hirnride“ (over een bijzondere aandoening van de hersenen). De ziekte die hij beschreef bood klinisch zo’n afwijkend beeld dat deze onder geen andere ziekte gerangschikt kon worden. Jaren later besloot zijn baas prof dr.Kraepelin de bijzondere hersenziekte te vernoemen naar zijn ontdekker Alzheimer.
In die tijd denken zijn collega’s nog dat het om een zeer zeldzame aandoening gaat.Anno 2017 weten we wel beter! Volksziekte nr.1 en ook nog de duurste ziekte.
Gelukkig wordt er heel veel onderzoek gedaan naar oorzaken, behandelingen, een eventueel medicijn en hoe de ziekte te voorkomen. En dat mist zijn uitwerking niet. Geregeld worden er ontdekkingen gedaan en de vorderingen zijn van dien aard dat
wetenschappers zelfs hardop durven zeggen dat ze ervan overtuigd zijn dat we vormen van dementie binnen tien jaar kunnen
genezen en voorkomen. Maar voorlopig blijft dat nog een vurige wens en droom!
Januari 2018
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Vier jaar geleden heeft de Seniorenraad samen met de toen nog Ouderen
bonden richting de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die
meededen aan de Raadsverkiezingen 2013 een actie ontwikkeld onder de
benaming “Wat ouderen willen”. Er zijn toen, de partijen speerpunten
aangereikt om het Seniorenbeleid in Waalre te laten aansluiten bij wat
ouderen daadwerkelijk willen. Kort voor de verkiezingen heeft de
Seniorenraad nog een druk bezocht Politiek Forum georganiseerd onder
voorzitterschap van de heer Hans Martin Don (o.m. lid van de Eerste
Kamer der Staten generaal.) Ook dit keer is een vergelijkbare actie
ontwikkeld. Seniorenverenigingen en Seniorenraad hebben gesprekken
gevoerd met de politieke partijen. Zodra de verkiezingsprogramma’s
gereed zijn en beschikbaar, zullen we deze screenen op
“wat ouderen willen” en de uitkomsten inbrengen op ook dit keer weer
een politiek forum. Dat Forum, waarvoor iedereen uitgenodigd wordt,
vindt plaats op 8 maart 2018, 19.30 uur Huis Van Waalre. Maar
daarmee eindigt deze keer de actie nog niet. We zullen objectief,
mede ook naar aanleiding van de presentatie tijdens het politiek
forum, een vergelijkend overzicht opstellen en dat voor de
verkiezingen publiceren op onze website: www.seniorenraadwaalre.nl.
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Vanaf 1 januari 2018 gaan het LIAC,
Vrijwilligers Waalre en Servicedesk
Mantelzorg verder onder de naam
Goedvoormekaar Waalre. Met deze
naamswijziging hebben inwoners,
organisaties en verenigingen met
vragen over vrijwilligerswerk en
informele zorg (zorg die geleverd wordt
door mantelzorgers en vrijwilligers)
voortaan een toegangspoort. Vanaf 8
januari 2018 vindt u Goedvoormekaar
Waalre in het Huis van Waalre, het
nieuwe multifunctionele gemeentehuis
aan de Koningin Julianalaan 19 te
Waalre. De vrijwilligers zijn elke
ochtend van maandag t/m vrijdag
tussen 09.30 en 12.00 uur voor
persoonlijk contact aanwezig in het
Huis van Waalre. Ook zijn zij tijdens die
tijden telefonisch bereikbaar.
Voor verdere informatie zie:
www.goedvoormekaarwaalre.nl
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A F S C H E I D VA N E E N B E S T U U R D E R VA N F O R M A AT
Met een oprecht wee-,dee- of ootmoedig ogende blik kijkt ze ons aan als
we haar een bescheiden inkijk geven in de reden waarom we haar willen
interviewen: een summiere opsomming van haar verdiensten (o.i.) voor de
gemeente Waalre tot nu toe. Maar tegelijkertijd haar twinkelende ogen.
Ongemak, onrust of gewoon berustende, voldane instemming van iemand
die zich behoorlijk ingezet heeft en dat nog doet? In april a.s. neemt ze
afscheid van de gemeente Waalre en Waalre van haar. Ze heeft zich,
vooruitlopende op de raadsverkiezingen in maart, niet opnieuw
beschikbaar gesteld voor nog een volgende periode als wethouder van de
gemeente Waalre. Dat was en is ze nog: wethouder van de gemeente
Waalre met in die periode een behoorlijk zware portefeuille: o.a. de WMO,
langdurige zorg, informele zorg (mantelzorg) gezondheidszorg, vluchtelingen/asielzoekers, jeugdbeleid, ouderenbeleid, openbaar vervoer, lokaal
onderwijsbeleid etc.
Veel beleidszaken die door het Rijk decentraliseerd waren en nu tot het
beleid van de gemeenten zijn gaan horen en die in deze periode
verankerd moesten worden in het gemeentelijk beleid. Transitie noemden
ze dat. Een forse klus!
Tegenover ons zit wethouder mevrouw Hanneke Balk. Ze woont in de
gemeente Cranendonck maar werd door D66, vijf jaar geleden, naar voren
geschoven als kandidaat-wethouder in de gemeente Waalre. In de
dualistische bestuursstructuur van tegenwoordig kan dat ook bij een
gemeente. Ze had destijds keuzemogelijkheden maar koos uitdrukkelijk
voor Waalre omdat haar hier de mogelijkheid werd geboden om de
uitvoering van de nieuwe gedecentraliseerde zorgtaken vanuit een
zorgvuldig gekozen visie in te vullen. “Persoonlijk en dichtbij”was
ambitieus en vormde het hart van deze visie. Ze kon zich daar helemaal in
vinden.

Eerste vraag van ons natuurlijk: u bent nog jong en strijdbaar, waarom
houdt u het voor gezien? Het blijken dan puur privé redenen (afspraak
met haar man) te zijn maar in combinatie daarmee, zegt ze, ook zakelijk,
op een punt beland te zijn dat het goed is voor de ontwikkelingen het
stokje over te geven.
We hebben de neiging te vragen of haar opvolger dus in een gespreid
bedje komt maar zoiets hebben we eerder in Waalre een bestuurder
horen zeggen en daar waren wij toen niet zo erg van gecharmeerd.
Dus maar over een andere boeg: u hebt de klus geklaard? Nonsens!
Duidelijker kan het niet.
Het openbaar bestuur is een continue-proces, houdt ze ons voor. Wij
ondergaan de voorziene terechtwijzing. Dat hoort een beetje bij dit spel
van vraag en antwoord maar het bevestigt onze mening: met het afscheid
van mevrouw Hanneke Balk verliezen we een kei van een bestuurder.
Natuurlijk waren we het lang niet altijd met haar eens maar ze liet
gedoceerd ruimte voor een andere mening en deed daar uiteindelijk ook
iets mee. Voor haar de toets van redelijkheid en billijkheid. Ze hield niet
van zeuren en ze geeft dat ook duidelijk aan. Vooral ook bij senioren
kwam ze dat tegen. Alleen maar oog voor de eigen zaak. “Dat je weet wat
je rechten zijn is prima, maar we willen ook een beroep doen op
zelfredzaamheid. Die oplossingen zoeken inwoners ook vaak samen met
het CMD. Lukt dat niet, dan is de gemeente het vangnet. Gelukkig begrijpen veel mensen dat ook en de reacties zijn vaak positief als mensen
zelf aan oplossingen kunnen werken”. En verder ter illustratie “Als ik op
vakantie ben en de vakantie verregent volledig kan ik in het hotel op bed
gaan liggen, kan ik klagend naar huis bellen etc. maar de vakantietijd
loopt intussen wel door. Ik kan ook de regenjas aantrekken, naar buiten
gaan en er iets van maken.”
Trots is ze op de keuze die gemaakt is en die in de nota “Persoonlijk en
dichtbij” is vastgelegd hoe in Waalre de nieuw zorgtaken vormgegeven zijn
met de inrichting van het Centrum voor maatschappelijke deelname
(CMD) en een gespecialiseerd Plus-Team. “We hebben met die
vormgeving een unieke keuze op de kaart gezet en een aantal gemeenten
heeft intussen ons model overgenomen. Met de invulling van het Plus
Team hebben we na wat aanvangsperikelen weten te bewerkstelligen dat
specialistische instellingen onderkennen in het Plus Team een goede
gesprekspartner van niveau te hebben. Uiterst belangrijk !”

In haar portefeuille zat ook het seniorenbeleid. In “wat ouderen willen”
pleiten Seniorenraad en Seniorenverenigingen voor een expliciet maar wel
geïntegreerd seniorenbeleid in Waalre. Toen de Seniorenraad daar met
haar over sprak ontmoetten we een zekere gereserveerdheid en daarom
vragen we haar nu naar de reden daarvan.
Haar antwoord: “Ja, ik heb zeker gereserveerdheid uitgestraald. Het gemeentelijk welzijnsbeleid is er voor iedereen en integraal; daarvoor is m.i.
geen specifiek welzijnsbeleid voor senioren wenselijk zoals dat bijv. Ook
niet nodig is voor mensen met een beperking. De uitvoering kan je natuurlijk wel richten op bepaalde groepen en dat doen we dan ook. De
Prachtdag en Neffe de Kerk is daar een mooi voorbeeld van.
Als we haar vragen of er in die vijf jaren een beleidspunt is geweest waar
ze echt blij mee is dat bereikt/binnengehaald te hebben aarzelt ze niet.
Ze noemt nog wel even het punt dat het Sociaal Domein voor 2018 weer
integraal onderdeel uitmaakt van de ene gemeentelijke begroting maar
laat dat snel volgen door een beleidspunt in het Jeugdbeleid

“Jeugdgezondheidzorg moet volgens mij een doorgaande zorg zijn voor
kinderen van 0 tot 18 jaar. Dat was opgeknipt in 0 tot 4 bij Zuidzorg en
4 tot 18 bij de GGD. In Waalre loopt nu een proef, waarin die gezondheidszorg wordt gegeven aan kinderen van 0 tot 18 jaar door één vaste
verpleegkundige. Deze verpleegkundige is gekoppeld aan een gezin, dus
als er meer kinderen zijn hebben de ouders 1 aanspreekpunt voor de
kinderen. Daar ben ik blij mee”.
Tijdens het interview hebben we mevr. Balk 18 vragen voorgelegd.
Binnen het bestek van deze Nieuwsbrief kunnen we die samen met de
antwoorden niet allemaal publiceren.
Mocht u belangstelling hebben OM HET HELE INTERVIEW TE LEZEN
(en dat bevelen we van harte aan!) dan verwijzen we u naar de website
van de Seniorenraad: www.seniorenraadwaalre.nl waar een verslag van
het interview in het geheel is opgenomen.
We beëindigen het interview met haar dank te zeggen voor alles wat ze
impliciet en expliciet voor de Senioren van Waalre gedaan heeft.. We
wensen haar nog aangename en vruchtbare (resterende) maanden.
Hartelijke dank!
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VERBINDT IN

Begin 2017 heeft de GGD-Zuidoost Brabant een
rapport oftewel een e-book uitgebracht
getiteld:
“Gezondheid verbindt in de gemeente Waalre”.
Het rapport geeft cijfermatig een inzicht in de
stand van de gezondheid van Waalrenaren en
doet aanbevelingen om die gezondheid verder
te bevorderen. Na ontvangst van dit rapport
heeft de Seniorenraad in overleg met de
wethouder besloten een reactie op dit stuk te
schrijven en die reactie te laten uitmonden in
een aantal adviezen aan het College van
Burgemeester en wethouders. De reactie en de
adviezen zijn op 15 augustus 2017 toegezonden
aan het College. Mocht u belangstelling hebben
voor zowel het e-book van de GGD als de
reactie daarop van de Seniorenraad vergezeld
gaande van een aantal adviezen, dan kunt u die
stukken vinden op de website van de
Seniorenraad: www.seniorenraadwaalre.nl

WAALRE

De adviezen van de Seniorenraad hadden, hier kort samengevat,
betrekking op:
•
een integraal, samenhangend gemeentelijk seniorenbeleid;
•
aanpak van de punten waarop Waalre t.o.v. de regio zowel
positief als negatief afwijkt;
•
signalering van onveilige situaties;
En binnen het kader van het veiligheidsbeleid zaken als:
-toegankelijkheid openbare gebouwen
-adequate sportactiviteiten voor mensen met een langdurige
beperking
-toegankelijkheid bushaltes
-leesbare en voor eenieder hanteerbare digitale
formulieren
-veilige oversteekplaatsen
-begaanbaarheid trottoirs
-bereikbaarheid openbaar vervoer/adequaat openbaar vervoer
-wijkcentra/ontmoetingsruimte op “loopafstand”
•
preventief beleid.
Naar de mening van de Seniorenraad loont een preventief beleid!
Voordelen van preventie in het ouderenbeleid zijn:
•
ouderen leven langer in gezondheid;
•
fysiek actief zijn, gezond eten, niet roken en verstandig
omgaan met medicijnen en alcohol voorkomt ziekten en
beperkingen. Het verbetert de kwaliteit van leven en verhoogt
de gezonde levensverwachting;
•
preventie helpt ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven
en regie over hun leven te behouden door inzet op het
voorkomen of uitstellen van ziekten, aandoeningen en
beperkingen
-ouderen maken zich langer nuttig in de maatschappij
-de samenleving profiteert van gezonde ouderen
(vrijwilliger, mantelzorger, oppas)
-preventie beperkt de stijgende kosten van de gezondheidszorg
-ouderen worden zich meer bewust van gezondheidsrisico’s.

De Seniorenraad Waalre beraadt zich momenteel over de
vervolgstappen.
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NIEUW

V ER P L E EG H U I S I N

W A AL R E

RSZK Zorgprofessionals heeft de ambitie om in Waalre, op de locatie van ’t Laar, een nieuw verpleeghuis
te realiseren. Duidelijk is dat RSZK er voor kiest om het huidige pand te slopen en nieuwbouw te realiseren. Op dit moment worden de plannen hieromtrent uitgewerkt .

SOCIALE

WO N I N G B O U W

Besloten is op het terrein van ‘t Hazzo woningbouw te verwezelijken. Tenminste 80% daarvan moet
sociale woningbouw zijn. Er is tevens voor gekozen de inrichting van de appartementen zo uit te
voeren dat in geval er b.v. senioren komen te wonen niet alsnog aanpassingen nodig zijn.
(levensloopbestendig bouwen)

VOOW
Alhoewel de VOOW (Voorzittersoverleg ouderenorganistatie
Waalre) gedurende een lange tijd een min of meer slapend
bestaan kende, hebben de diverse voorzitters van seniorenverenigingen en die van de Seniorenraad Waalre (SRW)
besloten om het VOOW weer nieuw leven in te blazen. Op
9 mei 2017 heeft de hervatting gestalte gekregen met een
aantal afspraken in de vorm van een duidelijke agenda, een
besluitenlijst en de belangrijkste afspraak het gezamenlijk
optrekken richting onze gemeente via de Seniorenraad.

V ERVO ER S MI D D EL

IN

W AA L R E

Mensen blijven langer thuis wonen, worden ouder en willen mee blijven doen aan de activiteiten
buitenshuis. Goed geïnformeerd zijn over welke vervoersmogelijkheden er zijn in Waalre helpt om
op een prettige veilige manier daar te komen waar je moet zijn. Om u goed te informeren over die
mogelijkheden wordt op dinsdag 13 maart 2018 een informatiemiddag georganiseerd in Het Huis
van Waalre van 14.00 uur tot 16.00 uur. Aan deze informatiemiddag werken mee: KBO Brabant,
Seniorenvereninging Waalre, Hermes, Buurtbus, CMD, het GOW welzijnswerk en de gemeente
Waalre. U bent van harte welkom !

Wilt u graag de Nieuwsbrief van de Seniorenraad Waalre per email ontvangen?
Meld u dan aan via het menu Contact op onze website seniorenraadwaalre.nl, of bij het secretariaat:
p/a Klaprooslaan 11, 5582GN WAALRE Telefoon: 040 22 14 873 e-mail: secretariaat@seniorenraadwaalre.nl
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