De Linde, Wipakker 16.
Infoweek over : Hoe behoud ik de eigen regie?
Hoe bereik ik dat ik zo lang mogelijk zelfstandig kan
blijven wonen ?
Waar krijg in de tijd allemaal mee te maken ?
Info over Wonen, Zorg, Welzijn, ouder worden, enz.
Dinsdag 13 juni

13.30 uur
Directeur Woonstichting Etten-Leur Rob van Son vertelt over wie allemaal
nog in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Aan welke
inkomenseisen moet je voldoen. Hoe werken de woningtoewijzingsregels,
wat kan de WEL nog betekenen voor ouderen.

Woensdag 14 juni

13.30 uur.
Directeur Avoord Martin den Hartog geeft uitleg over wat Avoord te bieden
heeft aan ouderen. Naast verpleeghuis biedt Avoord ook
woonzorgappartementen aan, biedt thuiszorg, welzijnsactiviteiten,
dagbesteding, kortom een geweldige middag met veel informatie.

Donderdag 15 juni

13.30 uur
Wethouder Jean-Pierre Schouw geeft aan hoe de invoering van de Wmo
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vanaf 1 jan. 2015 is verlopen en hoe
de gemeente nu verder wil gaan “schoon en leefbaar huis”.
Geen discussies meer met thuiszorgaanbieders, maar maatwerk leveren en
controleren. Kom luisteren naar wethouder Schouw en groei mee met deze
vorm van ondersteuning.

Vrijdag 16 juni

Margot Emmen neemt u mee in het proces van ouder worden. Hoe ga je om
met inzet van zorg/hulpmiddelen en wat voor invloed heeft dit op je privacy.

Zaterdag 17 juni

Sponsordag: Vele sponsors komen deze dag naar de Linde om hun
producten/diensten te presenteren/adviseren en alle informatie hierover te
geven. U vraagt, de sponsors beantwoorden uw vragen. Kom zeker kijken.
Deze sponsordag wordt mede verzorgd/aangekleed met muziek:
‘s Morgens treedt Pro Musica op en
’s Middags is er een optreden van het Zwanentranenkoor.
Uiteraard proberen we ook nieuwe leden te werven voor de KBO Etten

Dinsdag t/m zaterdag In de lichtstraat van De Linde is er een demonstratie van producten van het
Huis van Morgen. Bezoekers worden hulpmiddelen getoond, die gericht zijn
op eigen regie, zelfredzaamheid en langer thuis wonen.
Van 16.00 – 17.00 uur zijn er ambassadeurs aanwezig van het Huis van
Morgen voor demonstraties.

