
DIRKSLAND - Wat verandert er in 
de zorg per 1 januari 2015? Verzor-
gingshuizen sluiten, ouderen moe-
ten meer een beroep doen op man-
telzorgers. Lukt dat? En lukt het 
om de administratie, inclusief het 
betalen van de rekeningen, gere-
geld te krijgen? Wat kunt u regelen 
in een testament? Over dit soort 
vragen - en vooral de antwoorden 
daarop - gaat de themamiddag 
‘Onbezorgd ouder worden: hoe 
krijgt u dat voor elkaar?’ op vrijdag 
7 november. De bijeenkomst vindt 
plaats in Vroonlande te Dirksland.

50-Plussers krijgen deze themamiddag 
uitleg van een viertal personen. Cor 
Hameeteman, voorzitter van de WMO-
Adviesraad Goeree-Overflakkee, zet 
uiteen wat er per 1 januari 2015 gaat 
veranderen in de zorg. Dat is zeer nut-
tig, want veel mensen hebben er geen 
compleet beeld van en lopen met zor-

gen rond over de veranderingen. Daar-
bij komen ook vragen aan bod als: 
kan ik wel rekenen op mantelzorgers, 
terwijl mijn kinderen ver weg wonen, 
een drukke baan hebben en/of het al zo 
druk hebben in school- en verenigings-
verband?
Christa van Dieren, eigenaar van Orga-
nieQ, begeleiding in organiseren, ver-
telt over de service die ze ouderen kan 
bieden, zeker ook na 1 januari 2015. De 
service ligt op het gebied van admini-
stratie, rekeningen betalen, computer-
gebruik, verhuizen en de organisatie 
van het huishouden. Waar begin ik 
met het organiseren van mijn admini-
stratie? Is er wellicht een steuntje in de 
rug nodig? Of periodieke begeleiding? 
Ook begeleidt zij mantelzorgers in hun 
drukke bestaan.
Sandra Spoon heeft sinds kort in Dirks-
land een notarieel juridische advies-
praktijk: Spoon Notarieel Advies & 
Nalatenschapsplanning. Zij regelt uw 
familiezaken en ondersteunt u bij leven 

(Nalatenschapsplanning). Verder wik-
kelt zij nalatenschappen af. Zij vertelt 
in Vroonlande over de adviezen die ze 
ouderen kan geven in verband met de 
wijzigingen in de zorg. Hoe maakt u uw 
financiële zaken op tijd in orde? Hoe 
is financieel misbruik te voorkomen? 
Weten uw nabestaanden wat uw wen-
sen zijn als u komt te overlijden? Zij 
zal ingaan op het belang van het tijdig 
zaken regelen, zoals een testament en 
levenstestament. Daarnaast besteedt zij 
aandacht aan het goed vastleggen van 
allerhande praktische zaken.
Huib-Jan Bom van Van Loo Advies 
RegioBank in Dirksland sluit af met het 
thema: Financiële dienstverlening met 
persoonlijke aandacht. Hij zal stilstaan 
bij de verschillende diensten die Van 
Loo Advies u kan bieden en de produc-
ten van de RegioBank, waaronder de 
overstapservice die banken onderling 
geregeld hebben.
Floris Zwartbol van Zwartbol Food in 
Middelharnis verzorgt de inwendige 

mens tijdens deze middag. Zijn win-
kel, de vroegere Kaashal, is een zaak vol 
kaas, delicatessen, kant-en-klaarmaal-
tijden en streekproducten. Leerlingen 
van Muziekschool Goeree-Overflakkee 
verzorgen een muzikale bijdrage.
Er is tot slot volop gelegenheid diverse 
stands te bezoeken en door te pra-
ten met de aanwezige deskundigen. 
De middag duurt van 14.00 tot 16.30 
uur. Inloop vanaf 13.30 uur. Adres 
Vroonlande: Staakweg 5 te Dirksland. 

De toegang is gratis. Aanmelden voor 
deze themamiddag kan, liefst per e-mail, 
bij Christa van Dieren: OrganieQ: 
info@organieq.nl of 06-51968610, San-
dra Spoon: Spoon Notarieel Advies & 
Nalatenschapsplanning: info@spoon-
advies.nl of 06-24604624, of bij de 
receptie van Vroonlande: 0187 602001.
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