Onbezorgd ouder worden, hoe krijgt u dat voor elkaar?!
Aan deze bijeenkomst werken mee:
Cor Hameeteman – voorzitter WMOAdviesraad Goeree-Overflakkee

Christa van Dieren – OrganieQ,
begeleiding in organiseren

Sandra Spoon – Spoon Notarieel Advies
& Nalatenschapsplanning

Jan-Peter Robijn – Adviesgroep De Vogel
Jack Verkamman – Duisenburgh
Vermogensregie

Ton van der Schelde – Zilver Wonen Fonds
Buurtzorg Goeree
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? Wat kan de landelijke thuiszorgorganisatie Buurtzorg voor u betekenen? Hoe
voorkomt u verder financieel misbruik als u ouder wordt en dement raakt? Wat is het belang van een
volmacht en een testament? U krijgt van ons tips om uw financiële zaken op tijd in orde te maken. Wat is
nu een veilig alternatief voor de vrij opneembare spaarrekening? Geld op een spaarrekening kost namelijk
alleen maar geld. Of zit u (spaar)geld in de woning? En wilt u in uw woning blijven wonen, maar wel de
beschikking krijgen over de (over)waarde van uw woning? Ook uw verzekeringen en preventiemaatregelen bij inbraak, brand en ongevallen komen aanbod. Over dit soort vragen – en vooral de antwoorden
daarop – gaat de themabijeenkomst ‘Onbezorgd ouder worden: hoe krijgt u dat voor elkaar?’
Hotel Duinzicht verzorgt de inwendige mens tijdens deze bijeenkomsten. Leerlingen van Muziekschool
Goeree-Overflakkee verzorgen een muzikale bijdrage. Verder is er volop gelegenheid diverse stands te
bezoeken en door te praten met de aanwezige 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 (m.v.v. middag of avondvoorkeur)

Locatie: Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht
Oud Nieuwlandseweg 13, 3253 LL Ouddorp
Aanvang: Middag: inloop vanaf 13:30, start 14:00-16:30. Avond: inloop vanaf 18:30, start 19:00-21:30.
Toegang: gratis, wel graag aanmelden i.v.m. organisatie
Parkeren: gratis

