
www.vrouwenvannu.nl/overijssel

De zorg is de afgelopen vijf jaar ingrijpend veranderd. Een ding is zeker: je moet ‘t nu vaker 

samen met familie, vrienden, kennissen en buren  zien te rooien. Laat je niet verrassen, maar 

zorg dat je weet waar je aan toe bent als je afhankelijk bent of wordt van zorg. Kom op deze 

themadag alles te weten over het ouder wordende brein, woningaanpassingen, zorgkosten 

en gezond ouder worden.



09.15 uur  •  INLOOP MET KOFFIE EN THEE

09.45 uur  •  WELKOM

De meeste vrouwen werken graag zelf aan het versterken van hun eigen gezondheid. Kom in 

beweging. Hoe kun je zelf jouw eigen gezondheid verbeteren? Louis Overgoor. Big Move. 

Als weduwe van oud politicus Willem Aantjes weet zij dat het van levensbelang is om van jezelf 

te houden. Het hebben van een breed netwerk is nodig: Ineke Ludikhuize

12.15 uur - 13.30 uur  •  LUNCH EN INFORMATIEMARKT

Informatiemarkt met onder andere: Buurtzorg, St. Vrijwillige Thuiszorg, Mantelzorg, IPad cursussen, 

Niet Aangeboren Hersenafwijkingen, maaltijdservice, een expositie over woningaanpassingen, 

Alzheimerstichting, samen een ‘Zorg’ beeld kleien o.l.v. kunstenaar Margreet Hajee

13.30 UUR  •  LEZINGEN  

• Na de lunch met een lach in beweging komen: Henrike Schotman/ De Magische Kracht

• Hoe werkt het ouder wordende brein? Flora Gossink/ psychiater aios en onderzoeker VU A’dam

• Welke aanpassingen aan de woning zijn mogelijk? Met speciale aandacht voor vergeetachtigheid 

  en dementie: Maria Walters/ projectdirecteur ‘Lang zult u wonen’ 

• Wat zijn kosten van Zorg? Wie betaalt wat? Hoe kan ik financieel zelfredzaam zijn? Lisa Borst en 

  Erik Feijen/ accountmanagers Salland Zorgverzekeringen

16.00 UUR  •  EINDE: Het koor van Vrouwen van Nu sluit de dag vrolijk af.

Volg ons ook op facebook: www.facebook.com/VrouwwenvanNuOverijssel

De laatste informatie rondom de themadagen wordt hier ook gedeeld!

programma 1 december

OPGEVEN

Geef je op door een e-mail te sturen naar: 

themazorgvvn@gmail.com

KOSTEN

Voor het bijwonen van deze bijeenkomst, inclusief 

lunch, wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,- 

toegankelijk voor alle vrouwen uit Overijssel

Kun je niet aanwezig zijn op 1 december? Op 1 februari en 1 maart 2017 worden vergelijkbare 

themadagen georganiseerd elders in Overijssel.

DATUM: DONDERDAG 1 DECEMBER

TIJD: 09:45 TOT 16.00 UUR

LOCATIE: LUCKY, MORSWEG 8, 7461 AG RIJSSEN


