
 

 

 

 

 



Onbezorgd ouder worden, hoe krijgt u dat voor elkaar?! 

 

       Aan deze middag werken mee: 

Cor Hameeteman – voorzitter WMO-

Adviesraad Goeree-Overflakkee 

Christa van Dieren – OrganieQ, 

begeleiding in organiseren 

Sandra Spoon – Spoon Notarieel Advies & 

Nalatenschapsplanning  

Floris Zwartbol – Zwartbol Food 

(voorheen Kaashal) Middelharnis 

Huib-Jan Bom – Van Loo Advies 

RegioBank Dirksland 

Onderwerpen die aan bod komen: 

Wat houden de veranderingen in de zorg precies in per 1 januari 2015?  U maakt zich vast bezorgd: 

over de veranderingen in de maatschappij, over het sluiten van verzorgingshuizen, over het rekenen 

op mantelzorgers, terwijl vaak kinderen ver weg wonen, drukke banen hebben en al zoveel ingezet 

worden in school- en verenigingsverband. Mantelzorg, administratie, rekeningen betalen, 

computergebruik, krijgt u het allemaal georganiseerd? Weet u niet waar u moet beginnen? Heeft u 

een steuntje in de rug nodig of periodieke begeleiding? Hoe voorkomt u verder financieel misbruik 

als u ouder wordt en dement raakt? U krijgt van ons tips om uw financiële zaken op tijd in orde te 

maken. Wat is een volmacht of levenstestament, schenken aan (klein)kinderen en wat kunt u regelen 

met een testament? Wat is financiële dienstverlening met persoonlijke aandacht? 

Voor en na de inhoudelijke onderwerpen kunt u kennismaken met Zwartbol Food uit Middelharnis 

(de vroegere ‘Kaashal’) van de energieke en jonge ondernemer Florus Zwartbol: een winkel vol kaas, 

delicatessen, kant-en-klaar maaltijden en streekproducten van ‘De Smaak van Flakkee’. Ook zullen 

leerlingen van muziekschool Goeree-Overflakkee deze middag een fraaie muzikale bijdrage 

verzorgen. Verder kunt u diverse stands bezoeken en doorpraten met de inhoudelijke deskundigen. 

Aanmelden het liefst per e-mail:  
Bij Christa van Dieren: OrganieQ: info@organieq.nl of 06-51968610 of bij Sandra Spoon: Spoon 

Notarieel Advies & Nalatenschapsplanning: info@spoonadvies.nl of 06-24604624  Aanmelden in de 

Serviceflat Vroonlande is ook mogelijk bij de receptie: hier kunt u zich inschrijven. 

 

Locatie: Serviceflat Vroonlande 
Staakweg 5, 3247 BV Dirksland, tel.: 0187-602001 
Aanvang: inloop: 13:30 uur, start 14:00 uur, einde 16:30 uur 

Toegang: gratis, wel graag aanmelden i.v.m. organisatie 

Parkeren: gratis, naastgelegen parkeerplaats bij Vroonlande 


