Themamiddag onbezorgd ouder
worden: schot in de roos
DIRKSLAND - Een schot in de
roos. Zo kan de themamiddag voor
50-plussers, die vrijdag 7 november plaatsvond in Vroonlande te
Dirksland, zonder moeite worden
gekenschetst. Ongeveer 130 geïnteresseerden waren afgekomen op
het thema ‘Onbezorgd ouder worden: hoe krijgt u dat voor elkaar?’.
De bijeenkomst begon om 14.00
uur, maar dertig minuten eerder
zat de zaal al voor een kwart vol.
Tekst Kees van Rixoort

Ouderen krijgen per 1 januari 2015 met
veranderingen in de zorg te maken.
Verzorgingshuizen gaan dicht, de zorg
komt meer in handen van mantelzorgers. Hoe zal dat gaan? Cor Hameeteman, voorzitter van de WMO-Adviesraad Goeree-Overflakkee, was een van
de sprekers in Vroonlande. Hij begon
met drie vragen. Wie heeft er kinderen?
Bijna alle vingers gingen de lucht in.
Tweede vraag: wie heeft er kinderen die
op maximaal dertig kilometer afstand
wonen? Nog aardig wat vingers, maar
wel een stuk minder. Derde vraag: wie
heeft er kinderen die op maximaal dertig kilometer afstand wonen op wie u
een beroep kunt doen als u zorg nodig
heeft? Resultaat: een paar vingers. Na
een korte schets van alle veranderingen
in de zorg werd duidelijk dat de nieuwe
WMO 2015 erop gericht is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven

wonen. Maar hoe krijgt men dit georganiseerd als familie geen mantelzorger
kan of wil zijn?
Christa van Dieren van OrganieQ,
begeleiding in organiseren, ging in op
de service die zij ouderen kan bieden,
zoals begeleiding bij o.a. administratie,
verhuizen en computergebruik. Sandra
Spoon van Spoon Notarieel Advies &
Nalatenschapsplanning vertelde over
het belang van het (tijdig) regelen van
een volmacht en testament. Huib-Jan
Bom van Van Loo Advies RegioBank
Dirksland vertelde over financiële
dienstverlening met persoonlijke aandacht.
Zwartbol Food (kaas, delicatessen,
kant-en-klaarmaaltijden en streekproducten) verzorgde de inwendige mens

en Elles (piano) en Bart (cello) van ‘t
Geloof luisterden de bijeenkomst op
met een muzikale bijdrage.
Meer plaatsen
Tijdens de bijeenkomst kwam de
suggestie naar voren om in meer
plaatsen op Goeree-Overflakkee dergelijke themamiddagen te organiseren. Ook 50-plussers elders hebben
immers behoefte aan informatie over
‘onbezorgd ouder worden’. Ideeën en
mogelijke locaties kunnen worden
doorgegeven aan Christa van Dieren van OrganieQ, info@organieq.nl
of Sandra Spoon van Spoon Notarieel Advies & Nalatenschapsplanning,
info@spoonadvies.nl.

