
INFORMATIEDAG
Langer thuis in eigen dorp

PROGRAMMA

1    11.00 of 14.00 uur
In gesprek met elkaar….Vitaal oud(er) 
worden in eigen dorp of buurt.   
lokaal 102 << Door Trees Flapper 
>> In je eigen dorp of buurt blijven wonen, ook 
als je ouder wordt en sommige dingen moeilijker 
gaan. Hoe doe je dat? Wat kun je zelf bijdragen 
en wie of wat zou je nodig hebben? Daarover 
gaan we met elkaar in gesprek.                                                                  

2   11.00 of 14.00 uur  
Thuistechnologie van vroeger en nu 
lokaal 103  << Door Mieke Koot
>> In dit thuistechnologiecafé gaat het over 
thuistechnologie van vroeger (koffi ezetapparaat, 
elektrisch stoofje, de eerste zaklamp etc..) en 
thuistechnologie van nu. (tablet, digitale deurspi-
on etc..)
Met de gasten in het café gaat Mieke Koot het 
gesprek aan over de technische producten die ze 
van vroeger kennen en laat hen vertellen welke 
voordelen dit had voor hun dagelijks leven, 
bijvoorbeeld de stofzuiger. Maar vooral gaat ze de 
technologie van nu voor langer thuis belichten: 
een “live”demonstratie van producten of anders 
via beeldmateriaal. Welke voor- en nadelen 
hebben ze, wat kost het, wat zijn ervaringen van 
andere gebruikers. Praktische informatie dus.                                        

3.  11.00 of 14.00 uur 
Op tijd nadenken over langer 
thuis wonen. Hoe doe ik dat? 
lokaal 104  << Door Willie Oldengarm          
>> Nadenken over langer thuis wonen: daar kan 
je niet vroeg genoeg mee beginnen. Er komt meer 
bij kijken dan alleen een comfortabele en veilige 
woning. Er zijn veel vragen: zijn er lichamelijke klach-
ten, hoe en met wie besteed ik mijn vrije tijd, heb ik 
genoeg steun om mij heen, wat wil ik veranderen of 
verbeteren? Na afl oop krijgt u een checklist mee om 
er zelf of met anderen iets mee te doen. 

4  12.00 uur 
 (Levens)testament: goed voorbereid 

op onverwachte situaties (gevolgd 
door een inloopspreekuur) 

lokaal 105  << Door Ytje de Kroon van 
Notariskantoor de Werven 
>> Een lezing, waarin zowel het testament en 
het levenstestament aan de orde komen. Voor 
mensen die geen testament hebben regelt de wet 
hoe hun erfenis wordt verdeeld. Hoe is dat in de 
wet geregeld? En wat nu als je het zelf anders 
wilt bepalen?

In een levenstestament kunt u uw wensen en 
regelingen met betrekking tot verschillende per-
soonlijke en zakelijke belangen juridisch juist laten 
vastleggen. Bijvoorbeeld: wie regelt uw zaken als 
u het zelf niet meer kunt (bijvoorbeeld door ziekte 
of andere onverwachte omstandigheden). U kunt 
zelf in het levenstestament aangeven wanneer de 
regelingen in werking treden. 

13.00 uur Inloopspreekuur
Na deze lezing is er om 13.00 uur een inloopspreek-
uur in lokaal 105. U kunt dan vragen stellen over uw 
persoonlijke situatie. 

5   13.00 uur  Op verhaal komen  
lokaal 102 << door Trees Flapper
>> Er kunnen periodes in je leven zijn waarin veel 
gebeurt en die veel van je vragen. 
Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van mantel-
zorg, het verlies van een dierbare of het hebben 
van een (chronische) ziekte. 
Wat houd je bezig? Wat gaat goed? 
Wat zou je anders willen? 
Tijdens het gesprek is er tijd voor ieders verhaal, 
om te luisteren en aandacht te hebben voor 
elkaar.

Op het Ontmoetingsplein (kantine)
Doorlopend
• In het Brei- en haakcafé:
-  Workshop: papieren doosjes vouwen 

o.l.v. Hannetje Crommelin (tot 13.30 uur) 

- Workshop: prikvilten 
(wol bewerken) o.l.v. Ria Rosenbaum 
• In het Schildercafé: 
-  Workshop: Schilderijtje maken met 

acrylverf op doek of op hout 
o.l.v. Hennie van Helden

Optredens
Van 13.30 – 14.15 uur op 
het Ontmoetingsplein (kantine) 
• De Stuyvesantdansers
Optreden door de Stuyvesantdansers uit 
Wolvega o.l.v. Diny Riemersma.
Er is ook gelegenheid om mee te dansen!

Gedurende de hele dag:
• Twee duo’s: 
Klaske en Titia en Age en Kobus
Lopend op de informatiemarkt komt u ze 
vast wel tegen:  Klaske de Groot en Titia Huis 
in ’t Veld, twee oudere dames, en Age en 
Kobus, twee oudere heren. 
Beide duo’s spelen op humoristische wijze 
in op de onderwerpen van de informatiedag. 
Laat u verrassen!

En verder kunt u op het 
Ontmoetingsplein o.a.:
- Koersballen
- Het shuffl eboardspel spelen
- Uw eigen smoothie shaken op een fi ets
-  Uw ontmoetingswens ophangen in een 

wensboom
- Een Fries lenen  

toekomst
wonen.NU
Opent deuren tot prettig 
wonen en welzijnOverzicht lezingen Workshops 

‘ToekomstWonen.nu’ is een initiatief van de verenigingen van Plaatselijk Belang van  de dorpen De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oosterstreek.
De informatiedag wordt mogelijk gemaakt door een fi nanciële bijdrage van de gemeente Weststellingwerf, de Stichting Bercoop Fonds en Rabobank Heerenveen-ZuidoostFriesland. 
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