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“Langer in mijn
dorp blijven wonen,
hoe doe ik dat?”
Wilt u graag zo lang mogelijk in uw eigen woning blijven wonen? En wilt u
zich hierop voorbereiden? Op woensdag 12 september organiseren we een
bijeenkomst en een zorgmarkt met voorlichting en tips over hoe u dit het
beste kunt doen.
De werkgroep ‘’Positieve gezondheid en zorg’’ organiseert de bijeenkomst
en markt. Dit is onderdeel van de projectgroep ‘’Gemeenschappelijke
voorzieningen’’ Bergharen, Hernen, Leur.

Wat:

Bijeenkomst en zorgmarkt
gericht op het langer in het
dorp blijven wonen

Wanneer: Woensdag 12 september
vanaf 13.30 uur
Locatie:

Dorpshuis ‘’De Zandloper’’
De Weem 1, Bergharen

HET PROGRAMMA
13.30 uur Inloop
14.00 uur Opening

Bergharen, Hernen en Leur werken samen aan
toekomstige leefbaarheid! De twee leefbaarheidsgroepen, de gemeente en inwoners werken samen
aan de toekomst van onze dorpen. Het project heet
‘Gemeenschappelijke voorzieningen Bergharen-Hernen-Leur’. Het doel is om de leefbaarheid te versterken door als inwoners onze krachten te bundelen.

14.15 uur Inleidingen

Uitwerkgroepen

15.30 uur Opening markt

Aan uitwerkgroepen op gebied van Positieve
Gezondheid & Zorg, Sport & Bewegen nemen een
groot aantal inwoners uit de dorpen deel. Er is
samenwerking met de gemeente en enkele externe
partijen. Ook de scholen zijn nauw betrokken bij de
leefbaarheid in de dorpen en werken samen met
onder meer de leefbaarheidsgroepen en dorpshuizen.

De inleidingen gaan over de volgende onderwerpen:
› Bewust wonen; Woonadviezen, domotica, huistest;
› Woningaanpassingen, woningsplitsing, vergunningen,
gemeentelijke leningen;
› Wat kan de wijkverpleging voor mij betekenen;
› Demonstratie robot ’Tessa’; De robot ondersteunt de dagelijkse
structuur en attendeert op afspraken, innemen medicijnen etc.
Op de markt zijn diverse organisaties en bedrijven die u graag informeren
over mogelijkheden om langer verantwoord in uw woning en het eigen
dorp te blijven wonen.
Deelnemers aan de markt zijn onder meer:
Woonstichting De Kernen, Tijssen Maaltijden, Zonnebloem, KBO,
Gemeente Wijchen, Meer voor Mekaar, Sociaal Wijkteam, De Hagert,
Eettafel ’t Zandlopertje, Repaircafé, Huidprofs, Podotherapie, Diëtiste,
Leefbaarheidsgroepen Bergharen en Hernen/Leur, Fysio en domotica.
Het wordt een boeiende en leerzame middag voor alle dorpsgenoten.
Samen zorgen we voor leefbare dorpen voor nu en in de toekomst.
Iedereen is van harte welkom!
Aanmelden is niet nodig.
De werkgroep ‘’Positieve gezondheid en Zorg’’

Gemeenschappelijke voorzieningen
Bergharen-Hernen-Leur

Website en Facebook Bergharen
Hernen Leur
Sinds 2017 zijn de website en facebookpagina
van Bergharen-Hernen-Leur in de lucht. U vindt
daar de agenda met alle activiteiten, nieuws en
informatie van de drie dorpen.
www.bergharenhernenleur.nl
of volg ons op facebook
www.facebook.com/bergharenhernenleur

Meedoen?
Wil je meepraten of meedoen met de leefbaarheidsgroepen of een van de uitwerkgroepen van
‘gemeenschappelijke voorzieningen’, bel of mail
dan met Toon Janssen of Ad van Tilborg.
Toon Janssen
06 10 92 66 46 / toonjanssen1953@hotmail.com
Ad van Tilborg
06 51 61 74 49 / advantilborg@gmail.com

