
Blijven zitten of verhuizen?

Met het klimmen der jaren 
komt er een moment dat 
deze keuze gemaakt gaat 
worden. Hierbij speelt ge-
zondheid natuurlijk een 
heel belangrijke rol. Met 
een redelijke gezondheid 
kun je zelf keuzes maken 
en houd je de regie in eigen 
hand. 

Zet bijtijds wensen en moge-
lijkheden op een rijtje. Qua 
gezondheid kan het beeld 
van de toekomst van het één 
op het andere moment ver-
anderen. Wacht dan ook niet 
te lang met de eerste stap-
pen. Een verhuizing wordt 
namelijk steeds zwaarder 
naarmate de leeftijd stijgt. 
Begin tijdig met de voorbe-
reidingen, dan wen je ook 
langzamerhand aan het idee 
dat je kleiner gaat wonen.
Het oude vertrouwde huis 
is natuurlijk het meest ide-

ale plekje. Je weet wat je 
hebt maar niet wat je krijgt. 
Daarom is de beginfase ook 
een onzekere periode met 
veel vraagtekens. Toch is 
het goed je af te vragen hoe 
lang je het huis en zeker ook 
de tuin nog zelf kunt on-
derhouden. Wellicht zijn er 
mensen die je tuin komen 
verzorgen of huishoudelijke 
taken op zich nemen. Ook 
dat kun je uitbesteden als 
daar financiële middelen 
voor zijn. Mocht je kiezen 
voor een verhuizing, reali-
seer je dan dat er straks wel-
licht weer kinderstemmen 
te horen zijn in je oude huis. 
Gun de volgende generatie 
het prettige huis waar je zelf 
zo lang tot volle tevreden-
heid hebt gewoond en neem 
de talrijke mooie herinne-
ringen mee naar het nieuwe 
onderkomen.
De meeste mensen zijn erg 

gehecht aan hun vertrouw-
de spullen, maar alles kan 
niet mee als je kleiner gaat 
wonen. Begin vast lang-
zaam met overtollige spul-
len op te ruimen. 
Het is makkelijker om iets 
weg te doen als je je reali-
seert dat een ander blij en 
dankbaar is met deze spul-
len. Bij Terres des Hommes 
op de Markt zijn overtollige 
kleinere spullen van harte 
welkom. De opbrengst gaat 
naar een goed doel, evenals 
bij de Stichting Emmaus. 
Daarnaast zijn er de andere 
kringloopwinkels.
Een nieuwe omgeving kan 
ook heel verfrissend wer-
ken. Je ontmoet nieuwe 
mensen, doet  nieuwe con-
tacten op waardoor de ken-
nissenkring zich alleen 
maar gaat uitbreiden. Dat is 
met het ouder worden alleen 
maar prettig. (GH)

Colofon

Het Platform: stand van zaken
Vanaf de lancering op 14 
november vorig jaar hebben 
zich diverse organisaties 
aangesloten bij het Plat-
form Wageningse Ouderen. 
Naast de veertien clubs die 
tot nu toe deze stap hebben 
gezet, zijn er ook organisa-
ties die wel betrokken wil-
len blijven maar zichzelf 
niet als partner zien van-
wege hun bredere doelstel-
ling of ruimere doelgroep. 
Enkele andere beraden zich 
nog.

De wensen en verwach-
tingen die werden geuit 
tijdens de lancering geven 
mede richting aan de vorm 
en werkwijze van het Plat-
form. Geen van de partners 
zit te wachten op méér ver-
gadertijd. De wens is om ef-
fectief te opereren: actie- en 
thema-gericht.  We denken 
aan thematische werkgroe-
pen, zoals op het gebied 
van wonen, zorg, welzijn, 
bereikbaarheid en mobili-
teit, leefbaarheid. Proble-
men kunnen helderder op 
tafel komen. Gezamenlijk 
kunnen we op verbindende 
punten sterker naar buiten 
treden. Dit zal zijn weer-
slag hebben op overleg met 
gemeente, deelname aan de 

ontwikkeltafels van Wels-
aam en aan het WMO-net-
werk, en contact met andere 
dienstverlenende instanties 
en organisaties. Aldus wordt 

het netwerk van bestaande 
vrijwilligersorganisaties 
meer zichtbaar. Dit alles is 
toekomende tijd. Onder-
tussen werken we dit jaar 

alweer aan activiteiten die 
net als in voorgaande jaren 
op het programma stonden. 
Voor alle Wageningse senio-
ren heeft de 50-plusbios drie 

filmmiddagen achter de rug; 
de belangstelling vult wel 
twee zalen. Op 1 en 2 april 
staat de opfriscursus rijvaar-
digheid gepland. De aankon-
diging is via de pers en de 
ouderenbonden gedaan. De 
vrijwillige belastinginvul-
hulpen van de beide oude-
renbonden die in Wagenin-
gen actief zijn, staan ook dit 
jaar weer klaar. Ze helpen 
ouderen die moeite hebben 
met het invullen van de 
inkomstenbelastingformu-
lieren. Dit jaar wordt er na 
vijf jaar weer een Leefbeurs 
georganiseerd in oktober. En 
hopelijk verschijnt deze in-
formatiepagina ook nog en-
kele keren meer dit jaar. 
Tevens werken we samen 
met het Vrijwilligerscen-
trum aan een netwerkbij-
eenkomst van vrijwilligers-
organisaties waarbij deze 
van elkaar kunnen leren. 
Als overkoepelende thema 
voor de eerstvolgende bij-
eenkomst staat op de agenda 
“Veiligheid voor je vrijwilli-
gers: hoe zorg je voor een vei-
lig klimaat?” Met alle aange-
sloten organisaties zullen 
we ook verder werken aan 
de interne organisatie van 
het Platform. We houden u 
op de hoogte. (PvG)

Sinds zijn feestelijke lancering in november (foto) werkt het Platform Wageningse ouderen 
met een groeiend aantal verwante organisaties aan het verwezenljken van zijn ambities.
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Verhuizen van een vrijstaand huis in een buurtschapje op de Eng naar een rijtjeshuis in de stad 
kan ook heel verfrissend zijn.
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Bij de vorige Leefbeurs, in 
2014, was het sociale do-
mein volop in beweging. 
Met de WMO had de ge-
meente allerlei zorgtaken 
van de rijksoverheid overge-
nomen, en zorgaanbieders 
zochten naar manieren om 
die veranderingen om te zet-
ten in beleid. Nu dat enigs-
zins is ingedaald, blijkt de 
vraag naar zorg inderdaad 
veranderd: ouderen wonen 
langer thuis, zorgaanbieders 
hebben dat opgepikt. De 
Leefbeurs 2019 haakt daar 
op in. Het centrale onder-
werp is: hoe organiseer je je 
leefomgeving en wie heb je 
daarvoor nodig, zodat je vei-

lig en comfortabel kunt wo-
nen waar je wilt. Dat is opge-
splitst in drie kernthema’s: 
wonen en veilig heid, ge-
zondheid, buurtnetwerken. 
Zoals dat gaat: alles hangt 
met elkaar samen. Met ‘in-
spiratiesessies’, lezingen, 
praktijkvoorbeelden, en een 
select aanbod van stands 
zal de Leefbeurs een beeld 
geven van wat mogelijk is 
en hoe ook de oudere burger 
daar zelf een keuze uit kan 
maken, en wellicht aan bij 
kan dragen. De Leefbeurs 
2019 wordt gehouden op 4 
oktober 2019, ‘s middags, bij 
Thuis en in de bblthk. (JM)

Onze 50plus-film in febru-
ari: het licht doofde en we 
gingen er eens goed voor 
zitten. Een kostuumdrama 
en een geromantiseerd ver-
haal, dachten we. Queen 
Anne ontpopte zich echter 
niet op koninklijke wijze. 
Ze bleek een verdrietige, 
eenzame vrouw, belaagd 
door  twee vrouwelijke 
rivalen, die er alles voor 
over hadden om elkaar van 
de troon te stoten als haar 
meest geliefde vertrouwe-
ling. Seks, gekonkel, grof 
taalgebruik, regeringsbe-
sluiten over oorlogvoering 
uit de losse pols en volko-
men onverantwoord ge-
nomen, spoelden over ons 
heen. Na het einde kwam 
iedereen verbouwereerd 
naar buiten. De gezichten 
spraken boekdelen.  Ik stel-
de me voor hoe de heren 
die ons filmprogramma 
samenstellen hadden gere-
deneerd: Laten we ons pu-
bliek eens iets bijzonders 
tonen. Nou, dat is gelukt. 
We werden een bizarre we-
reld in getrokken. Het was 
een zootje achter de scher-
men, ook toen al. Het was 
een les: we moeten kritisch 
de besluiten die de politiek 
neemt, bekijken en probe-
ren de gronden waarop ze 
zijn genomen te achterha-
len. Landelijk en lokaal. 
We kregen eigenlijk een 
interessante maar vermoei-
ende opdracht: niet achter-
overleunen, alert blijven. 
Verkiezingsprogramma’s 
volgen. Hoe gaat dat er ei-
genlijk aan toe in Den Haag 
en in onze eigen stad? Dat 
wordt  een gedoe om bij de 
les te blijven.
Gelukkig mogen we af en 
toe ook ter ontspanning 
naar de 50plus-bioscoop. 
En daar bleek bij de volgen-
de film ‘Woman at war’ dat 
je zelfs in je eentje de boel 
altijd nog kan saboteren. 
Blijf alert! (WH)

Blijf alert

leefbeurs 2019

Eén van elke vijf mensen 
krijgt dementie. Zij wo-
nen steeds langer thuis. 
Zodoende komen we in 
onze samenleving steeds 
vaker mensen met demen-
tie tegen. Hiermee groeit 
met de dag de noodzaak 
om werk te maken van een 
dementievriendelijke sa-
menleving.  Alzheimer Ne-
derland voert hiervoor lan-
delijk campagne. Het doel 
is dat mensen dementie 
niet alleen kunnen herken-
nen, maar ook iets kunnen 
betekenen voor iemand met 
dementie of een mantelzor-
ger. In ruim 160 gemeenten 
is men hiervoor al actief. 
Ook Wageningen wil een 
dementievriendelijke ge-
meente worden. Hoe kun-
nen we dat realiseren?
Voor een antwoord op deze 
vragen raadpleegde Wels-
aam in het deelplan ‘Sa-
men ouder en goed leven 
met dementie’ betrokken 
inwoners van Wageningen. 

Zo’n twintig mantelzorgers, 
vrijwilligers, professionals 
en beleidsmakers verza-
melden ideeën en werkten 
er een aantal uit. Op 20 fe-
bruari boog een kersverse 
werkgroep zich over het 
plan ‘Wageningen demen-
tievriendelijk’. Volgens het 
plan benaderen we in twee 
Wageningse wooncom-
plexen bewoners met de-
mentie, hun mantelzorgers, 
de bewonerscommissie en 
de verenigingen van eige-
naren, om over het thema 
in gesprek te gaan. Vanuit 
de wensen en behoeften 
van direct-betrokkenen en 
hun buurtbewoners wor-
den verdere activiteiten 
ondernomen. Deze richten 
zich in eerste instantie op 
het doorbreken van het ta-
boe (vergroten van kennis 
over en bespreken van de-
mentie), drempels wegne-
men en bijdragen aan meer 
ontmoeting tussen bewo-
ners. (Louisa Bosker)


