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Zorgen om de zorg
In deze Senior vindt u een indruk van onze poging om meer zicht te
krijgen op de visie en ambities van de mensen die we inmiddels hebben
gekozen als leden van de gemeenteraad van Wageningen. Bij die poging, het zogenaamde seniorendebat, dat op 6 maart in de bblthk werd
gehouden, draaide het om de onderwerpen die van belang zijn voor de
5000 huidige senioren en de minstens zoveel toekomstige senioren in
Wageningen: zorg, welzijn, wonen en mobiliteit. Ook landelijk besteden
de ouderenbonden als behartigers van de belangen van de senioren
veel aandacht aan deze onderwerpen.
Met ingang van 1 januari 2015 worden de ouderenzorg (AWBZ) en de
jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de gemeente. De landelijke overheid hoopt dat hiermee de zorg dichter bij de burgers zal worden georganiseerd en dat er minder geld blijft hangen in procedures en bureaucratie. Maar succes is niet gegarandeerd en het risico dat de kwaliteit
van de voorzieningen minder wordt, blijft bestaan.
Het gemeentebestuur van Wageningen zal zich snel moeten inwerken
want het is zo 1 januari. En veel burgers zullen dan wèl duidelijkheid
willen hebben over wat er verandert voor mensen die hulp nodig hebben, welke zorg wordt verleend of waar seniorenwoningen zijn.
Zorgelijk is dat op dit moment nog teveel onduidelijk is.
Als ouderenbonden in Wageningen willen we investeren in het bewustwordingsproces bij senioren zodat ze actief omgaan met de veranderingen en de eigen positie daarin versterken. Naast informatie over wat
organisaties je kunnen bieden wordt het goed in het oog hebben van de
eigen positie en de eigen mogelijkheden steeds belangrijker.
Om bij te dragen aan die bewustwording zullen we samen met Solidez
voor de Wageningse senioren zogenaamde stadsgesprekken gaan organiseren over diverse onderwerpen, zoals woonmogelijkheden voor senioren, participeren in stads- en wijkactiviteiten, het organiseren van
mobiliteit, enzovoort.
Op 3 oktober organiseren we in Junushoff weer een leefbeurs voor
senioren. De voorbereidingen zijn gestart. Op die beurs willen we de
relevante informatie voor de huidige en toekomstige senioren (wie is
dat niet?) kunnen presenteren, maar we zullen ook ontspanning en
cultuur in het programma opnemen.
En zeker zullen we met het nieuwe gemeentebestuur in gesprek blijven
om de positie van de Wageningse senioren permanent op hun agenda te
houden.
M.F. Tazelaar, voorzitter CSWO

www.cswo.org
Lay-out en druk:
Drukkerij de Goede
Wageningen
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Gemeenteraadsfracties:
geen visie zolang er geen wet is
Er wonen vijfduizend 65-plussers in Wageningen. Die
zijn allemaal stemgerechtigd. En dus waren alle politieke partijen die in Wageningen aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen op donderdag 6 maart
naar de bblthk gekomen voor het debat ‘Politiek en
senioren’. Hier waren immers stemmen te werven.
Het debat, dat elke vier jaar wordt gehouden, was
georganiseerd door het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties CSWO en de bblthk.
Dat was niet onmiddellijk duidelijk voor de zowat tachtig aanwezigen. Nadat Rinus Tazelaar, voorzitter van
het CSWO, zijn inleiding had gehouden, moest hij de
zaal nog even uitleggen wie hij eigenlijk was. Later in
het debat kwam de vraag hoe de Wageningse ouderen hun stem bij de politiek kunnen laten horen terwijl er toch in het CSWO drie ouderengroeperingen zitten: PCOB, KBO en ANBO. Er valt dus nog wel
enige missiearbeid te verrichten.
Gemeentelijk ouderenbeleid is uiterst actueel. De gemeentes krijgen er binnenkort de verantwoordelijkheid
voor. Dan gaat de gemeente, zoals debatleider Lara
Minnaard adequaat samenvatte, over de gedecentraliseerde zorg, de ontkoppeling van wonen en zorg, de
organisatie van de zorg, en de zorginstellingen.
Complicerend is dat de wet die dit regelt nog door het
Parlement moet, terwijl de maatregelen al in januari
van kracht moeten worden. De politieke partijen die
na 19 maart de gemeenteraden gaan bevolken, weten dus niet wat er precies gaat gebeuren. Wel duidelijk is dat het met veel minder geld zal moeten.
Het leidde ertoe dat het publiek bij het Wageningse
ouderendebat vol onzekerheden en vragen zat, die
de politiek voorlopig niet kan beantwoorden. Mooie
woorden en nobele intenties, maar geen concrete
toezeggingen.
Natuurlijk hadden de partijen wel de nodige sneren
naar elkaar, en sloegen ze elkaar om de oren met
soms zo gedetailleerde verwijten en tegenwerpingen
dat de gespreksleider moest ingrijpen. En zo kwam
natuurlijk de nieuwbouw van het gemeentehuis voorbij. En vanzelfsprekend de aanstaande sluiting van
de Wielewaag, waarover de woordvoerster van de
SP beweerde dat dat wat haar betreft nog helemaal
geen gelopen race is.
Toch werden er ook nuttige dingen gezegd. Zo pleitte
de ChristenUnie voor de instelling van een Meldpunt
Vereenzaming. D66 meende dat het wijkgericht werken in Wageningen een rol kan spelen bij het tegengaan van vereenzaming en het organiseren van zorg,
al blijkt het wijkgericht werken daar volgens het CDA
absoluut niet toe in staat. De terugkeer van de wijkverpleegkundige werd van alle kanten toegejuicht.
De toenemende isolatie van ouderen is een zorg voor
de partijen. GroenLinks bepleitte zorgruil: wie nu vrijwilligerswerk en mantelzorg doet, kan op grond daarvan later aanspraak maken op zorg van buiten, en
die zorg moet allereerst gegeven worden door professionals.
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Dat zorg professioneel moet zijn, vonden alle partijen. De meningen verschilden nog wel ten aanzien
van de signalering. D66 meende dat de zorgvragers
hoe dan ook zelf moeten kunnen kiezen aan wie ze
hun geld uitgeven; de Stadspartij zag een rol voor
de Wielewaag bij de signalering, en de ChristenUnie
benadrukte de eigen contacten van mensen. Het CDA
stelde dat er grenzen zijn aan wat je van mantelzorgers mag vragen, maar D66 vraagt zich af of de
gemeente mensen er niet mag aanspreken als ze
geen mantelzorg verrichten. Waarop uit de zaal werd
opgemerkt dat mantelzorg op je pad komt en het
dan vanzelfsprekend is, maar dat mensen natuurlijk
nooit gedwongen kunnen worden tot mantelzorg.
De Wageningse politiek heeft geen toekomstvisie voor
het ouderenbeleid, zoals volmondig werd erkend. En
die onduidelijkheid zal nog wel even blijven zolang de
zorgwet nog niet door het parlement is aangenomen.
Wat dit debat gaat betekenen voor de volgende gemeenteraad was op 6 maart dan ook onduidelijk.
Het is hoe dan ook van belang dat de ouderen de
politiek blijven bestoken met hun ervaringen en hun
wensen. De ouderenorganisaties zullen daar een belangrijke rol in kunnen spelen, al moeten ze zich dan
misschien nog wel wat nadrukkelijk presenteren.
Jan Mars

Ongeveer tachtig ‘senioren’ bezochten het seniorendebat, dat het CSWO en de bblthk op 6 maart
organiseerden.
foto B. Hermansz

De Wielewaag en verder
Je zou het niet onmiddellijk zeggen, want het hele
complex aan het Spijk en Rustenburg zit verstopt
achter lelijk groen plastic, maar de bouw van De
Burgemeester en De Drost, zoals de twee gebouwen
van Opella en de Woningstichting op Torckdael gaan
heten, ligt dankzij de zachte winter prima op schema. Dat betekent dat als de Wielewaag op 1 september zijn deuren aan de Stationsstraat sluit, de
Wageningse ouderen vanaf dat moment hun ontmoetingsplek driehonderd meter verderop zullen vinden,
in het ‘grand café’ dat in De Drost wordt ingericht.
In dat grand café zal ook van alles georganiseerd worden. Het is alvast duidelijk dat de betaalde activiteiten

van de Wielewaag gewoon door zullen gaan. Net als de
meeste andere activiteiten overigens, al zullen er voor
sommige andere plekken gezocht worden.
Intussen gaat de Wielewaag tot die tijd gewoon
door. Er is 45000 euro nodig om de huidige inloop
aan de Stationsstraat tot 1 september open te houden. Daarvoor worden allerlei publieksacties georganiseerd om geld op te halen. Dat is nog niet heel
lang aan de gang maar toch al behoorlijk succesvol.
De boekenmarkt bracht bijvoorbeeld 750 euro op,
het stamppotbuffet ruim 100 euro, de drie Wageningse kerken van de Protestantse Kerk in Nederland schonken ruim 2000 euro, en de sneldamtweekamp leverde 50 euro op. Met name rond Koningsdag en 5 mei komen er nog meer van zulke publieksacties om geld in te zamelen. Maar allereerst
is er op 7 april in de Wielewaag een koersbaltoernooi (koersbal is een soort jeu de boule, maar dan
binnen en op een tapijt).

Het gebouw De Drost, nu nog in plastic ingepakt,
krijgt per 1 september op de begane grond een
grand café, als inloop-ontmoetingspunt voor Wageningse ouderen.
foto B.Hermansz

De ouderenadviseurs in Wageningen
In Wageningen zijn vier ouderenadviseurs actief: drie
vrijwilligers en één beroeps. De vrijwillige ouderenadviseurs zijn aangesloten bij de ouderenbonden;
de beroepsouderenadviseur is in dienst van de gemeente Wageningen. Zij werken samen en vormen
één team.
Wat doen de vrijwillige ouderenadviseurs?
De ouderenadviseurs geven informatie en advies op
het gebied van wonen, welzijn en zorg. U kunt van
hen een map met informatie krijgen over allerlei zaken die ouderen betreffen. Als u dat wenst, komen
de adviseurs in een bezoek de informatie toelichten, en indien nodig helpen zoeken naar antwoorden op uw vragen
Die vragen kunnen heel divers zijn. Zo wilde iemand
bijvoorbeeld weten of oude polissen, van een verzekeraar die niet meer bestaat, nog waarde hebben. Via het Verbond van Verzekeraars konden we
achterhalen waar de polissen ondergebracht zijn en
ze bleken zeker nog waarde te hebben. Ook krijgen
we regelmatig vragen over veilig thuis blijven wonen als je een dagje ouder wordt. Wat kunt u zelf

doen om dat mogelijk te maken en om problemen te
voorkomen? Daarover kunnen wij praktische tips
geven.
Ouderen willen het liefst zelfstandig en onafhankelijk in het leven staan. Zelf de regie houden over je
leven houdt de mens geestelijk en lichamelijk vitaal.
Bij het ouder worden kan dit onder druk komen te
staan. Het is dan heel belangrijk dat er een netwerk
is dat steun kan bieden en betrokkenheid toont.
Waar heb ik de hulp en steun van anderen bij nodig
en waar kan ik eventueel zelf een helpende hand
uitsteken? Dit is een onderwerp dat vaak in de huisbezoeken aan de orde komt.
Door de bezuinigingen op het gebied van de sociale
regelgeving zal steeds meer een beroep gedaan
worden op ieders eigen verantwoordelijkheid en vindingrijkheid. Dit vraagt een omslag in ons denken.
Konden we voorheen bij een instantie aankloppen,
nu zullen we naar oplossingen in onze eigen omgeving moeten kijken. Betrokkenheid tonen en je in
verbinding stellen met anderen wordt daarom nog
belangrijker.
Bij onze bezoeken constateren we dat veel ouderen
vaak al lang in dezelfde wijk wonen en dat ze elkaar
al steunen. Er is dan van nature een netwerk ontstaan en men voelt zich solidair met elkaar. Er zijn
echter ook ouderen die het moeilijk vinden om met
anderen in contact te komen.
Ontmoetingsplekken in de wijk kunnen daar een opstap voor zijn. Er gebeurt in de wijken al heel veel
op dat vlak. Wij kunnen wijzen op mogelijkheden,
bijvoorbeeld over waar samen gegeten kan worden
of om mensen met gelijke interesses of behoeftes
te ontmoeten. We doen dit steeds meer in samenwerking met de ontmoetingshuizen. Indien nodig gaan
we een keer mee naar een activiteit. Hiermee proberen we ouderen een steun in de rug te bieden om
een stap te zetten in het aangaan van (nieuwe)
contacten.
Informatie: Wilma van den Brink, beroepsouderenadviseur, telefoon 492450.

Van links naar rechts, Rieke Bosch, (vrijwillig ouderenadviseur), Guus Tonneyck, (vrijwillig ouderenadviseur), Wilma van den Brink (beroepsouderenadviseur) en Niek Brouwer (vrijwillig ouderenadviseur).
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AGENDA
CSWO Filmvoorstellingen
Tenzij anders aangegeven, beginnen de films elke
derde donderdag van de maand in het Heerenstraattheater om 14 uur; zaal open om 13.45 uur. Entree
€ 7, inclusief koffie of thee en cake. Kaartverkoop
start tien dagen voor de vertoning aan de infobalie
van De Wielewaag. Reserveren is niet mogelijk.
donderdag 24 april 2014 (afwijkende datum!), 14
uur: Quartet
De 75-jarige Dustin Hoffman debuteert als regisseur met een film over ouderen, gespeeld door gevierde acteurs van zijn leeftijd. De film neemt ons
mee naar Beecham House, een huis voor gepensioneerde musici, waar het jaarlijkse gala ter ere
van de verjaardag van Verdi wordt voorbereid, door
vitale, gepensioneerde muzikanten die nog altijd
met zichtbare passie musiceren. Oud-dirigent Cedric
(Michael Gambon) organiseert het gala en heeft de
touwtjes stevig in handen, terwijl de rest van de
bewoners voornamelijk hun optreden voorbereidt.
Enkele van die bewoners zijn Cissy Robson (Pauline
Collins), Wilf Bond (Billy Connolly) en Reginald Paget (Tom Courtenay). We zien niet alleen aandoenlijke, komische personages die nog geanimeerd
musiceren, maar ook prachtige plaatjes van het
exterieur en interieur van het statige tehuis en
oogstrelende shots van de omgeving. Alles omlijst
met bekende stukken muziek, vaak uitgevoerd door
de acteurs zelf, van wie een groot aantal eens in
landelijke theaters en operazalen optrad. Quartet
is een sterk regiedebuut van Hoffman.

ANBO
- vrijdag 4 april, 13.30 uur: Openbare algemene
ledenvergadering in De Wielewaag. Aansluitend live
muziek.
KBO
- Witte Donderdag (17 april), 14.30 uur: Pastor
John Rademakers, ‘Lied dat mijn jeugd verblijdt’.
Muziek en liederen zijn een uiting van wat in mensen omgaat aan vreugde en verdriet. Daarbij stil
staan is de moeite waard voor een zinvolle en mooie
middag.
- donderdag 24 april, 18 uur: samen eten bij Koekoekpannekoek, 5 mei plein 13. Opgeven bij Jan
Dammingh tot en met 18 april, tel. 418004.
- maandag 19 mei, 14.30 uur: Lezing dokter Fieren: Hartstilstand en hartfalen.
- donderdag 26 juni, 14.30 uur: Lezing Jan van
Wersch: De cultuurhistorische betekenis van de koe.
- Elke maandag: nordic walking. Informatie bij Henk
Wiggerman, tel. 0318-625172.
- Leeskring. Informatie bij Yvonne Diebels, tel.
410602.
- Elke dinsdagmiddag: Jeu de boules. Informatie bij
John Albers, tel. 420357.
PCOB
Nog onbekend.

donderdag 15 mei 2014
Nog onbekend.

Computerinloop

ADRESSEN

Tijdens de computerinloopmiddagen kunnen senioren in de bblthk vrij gebruik maken van de computers in het leslokaal (eerste verdieping) om te internetten, een e-mail te versturen of te oefenen
met het gebruik van een computer. Er zijn ervaren vrijwilligers aanwezig om vragen te beantwoorden
of te helpen bij het oplossen van problemen. Op elke tweede vrijdag van de maand is er een korte
themapresentatie.
De programmering van deze themapresentaties is te vinden op http://themapresentaties.webklik.nl.
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ANBO:
KBO:
PCOB:

Secretaris :
Ledenadm :
Secretaris :
Ledenadm. :
Contact
:

mw. D. Stijns, Mondriaanlaan 24, 6708 NG Wageningen, tel. 415324
dhr. A. Janssen, Brakelseweg 28, 6707 DW Wageningen, tel. 412125
mw. C. W. Lamers, Johan Buziaustraat 3, 6708 NP Wageningen, tel. 427043
dhr. H. de Korte, Plein 15 augustus 34, 6708 AM Wageningen, tel. 418194
mw. A.Slaa-de Jong, Diedenweg 57, 6706 CH Wageningen, tel. 413397

