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ZORG, WELZIJN EN WONEN

Wonen en Zorg voor ouderen Uit allerlei onderzoeken blijkt dat er (ook) grote behoefte is aan 
geschikte woningen voor ouderen. Daarvan de groeiende groep 85-plussers. Van die laatste groep 
woont een heel hoog percentage “gewoon” zelfstandig, met of zonder hulp, thuis. Maar lang niet 
altijd in een geschikte of passende woning. Welzijn en leefbaarheid liggen in het verlengde daar-
van. Belangrijk.

De opgaven liggen vooral op lokaal niveau. Van gemeenten wordt verwacht, beter gezegd geëist, dat zij een zoge-
noemde woonvisie maken. In overleg met onder andere de corporaties en de zorginstellingen. Er is dus nog een 
lange weg te gaan. De Taskforce Zorg en Wonen heeft 2020 benoemd als het jaar waarin zij de gemeenten aanjaagt, 
stimuleert en hulp biedt. Ook is een platform gemaakt waarin knelpunten worden gemeld, oplossingen worden aange-
dragen en, heel belangrijk, goede voorbeelden worden uitgewisseld. Hardnekkige vraagstukken worden via werkses-
sies aangepakt. Hiervoor wordt menskracht beschikbaar gesteld om de gemeenten te ondersteunen. En wat doet u? 
In het ideale plaatje zijn er voldoende, ook bij u, passende woningen. Verhuizen wij dan ook? De verhuisbereidheid 
van ouderen is te laag. Het voorbereiden op het ouder worden zit niet bepaald in onze genen. Aanpassen van de 
woning heeft geen prioriteit en verhuizen doen wij als het echt niet anders kan. Vaak is dat ook het moment dat er ge-
zondheidsproblemen zijn. 2 Wellicht schetsen wij het wat zwart-wit en bent u er wel mee bezig. Het overgrote deel is 
zich echter onvoldoende bewust van het tijdig plannen maken en die plannen ook uitvoeren. Tijdig de woning aanpas-
sen of tijdig verhuizen naar een passend huis of woon-zorgcomplex met bijvoorbeeld geclusterd of gemeenschappelijk 
wonen kan u veel opleveren.
 Commissie Zorg, Welzijn en Wonen.
Beste mensen daarom is het ook van zo groot belang dat wanneer u vragen heeft langs het zorg/service loket te 
gaan, dit zorg/service loket is er gekomen voor u zodat u bij uw vertrouwde mensen en in uw eigen omgeving raad 
kunt vragen
Goeds en groet Jos hommel

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Oud ijzer

Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u weet daar geen raad mee, dan is hier de oplossing!  U 
belt een van onderstaande telefoonnummers en wij komen het ophalen. De opbrengst komt ten 
goede aan onze vereniging.
Bellen met: Jos Hommel   0166 672105 / 06 18227403  of Leen Oostdijk   06 43770865
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Uitslag puzzel nieuwsbrief juli 2020

De oplossing van de puzzel juli was: “Gezondheid” 
Deelname:  60 leden (bedankt allen)”.

De winnaars van de 4 gevulde boodschappentassen zijn.:
1e Marina Geuze
2e Harry Havermans
3e Izak Potappel
4e Lenie v Wezel

Ook werden 6 dozen bonbons verloot onder de goede oplossingen.
Daarnaast kregen de resterende deelnemers een kleine troostprijs.

 Vosmeerzorgt (11 augustus)

Deze maand opent het zorgloket weer haar deuren.
Dit vanouds in de bieb in de Vossenkuil. 
Deze maand op dinsdag 11 augustus van 10 tot 12.00 uur zitten de vrijwilligers weer voor u klaar. 
(corona 1,5 m )

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  10 - 50 - 63 - 68 - 72

 Dikke dames schilderen (4 september)

Op vrijdag 4 September organiseren we de workshop dikke dames schilderen. Dit wordt in de 
grote zaal van de Vossenkuil georganiseerd, zodat er voldoende ruimte is voor iedereen. Vanwege 
de corona maatregelen(1,5 m). De aanvang is om 19.00 uur. 
Degene die zich al hebben opgegeven kunnen zich indien nodig afmelden. Degene die hier wel 
aan meedoen hoeven niets te laten weten. 

Ook is er de mogelijkheid om u als nieuwe deelnemer te kunnen opgeven. Dit voor 5 augustus a.s. (kosten € 10,-).
Opgeven/afmelden Leen en/of Tonnie Oostdijk tel.0166-672419 of via leen50@zeelandnet.nl                                  

Fietsen

Dit voor degene die willen fietsen, neem met elkaar contact op als u een ritje wilt gaan ma-
ken. Wij als vereniging kunnen hiervoor de verantwoording niet nemen, nu het coronavirus 
weer de kop op steekt. Ook de 1,5 m wordt moeilijk. Helaas, wij zien het ook liever anders.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           

Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken
Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie
Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken
Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden
 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel
 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow
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Puzzel nieuwsbrief augustus 2020

Ook voor Augustus hebben we weer een puzzel. Ditmaal weer een woordzoeker. 

De oplossing kunt u weer inleveren bij:
Leo Hartman tel. 0166 672937, via nelleo@zeelandnet.nl of in de bus: Pr.Mauritsstraat 3 Oud-Vos-
semeer

Inleveren voor 12 augustus a.s.   


