Alles weten om uw leven makkelijker en aangenamer te maken?
Kom dan op donderdagmiddag 10 oktober a.s. naar Woon- en Zorgcentrum
De Merwelanden
Een hulp in de huishouding, een aanpassing in huis, andere mensen ontmoeten, hulp bij
schulden, een wandelmaatje, er is veel mogelijk! In Dordrecht zijn veel initiatieven,
voorzieningen en regelingen waar u kosteloos of tegen een kleine vergoeding gebruik van
kunt maken. Weet u dat elke wijk in Dordrecht een Sociaal Team heeft en wat dit Team voor
u kan doen?
Donderdagmiddag 10 oktober a.s. bent u van harte welkom op de themabijeenkomst over
voorzieningen en regelingen die uw leven makkelijker maken. In de pauze kunt u genieten
van heerlijke (kleine) high tea. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de drie
Ouderenbonden in Dordrecht en de Adviesraad Wmo & Jeugd.
U krijgt veel informatie, maar we horen ook graag uw mening. Wat vindt u van de informatie
die u krijgt en weet u waar u moet zijn als hulp nodig heeft? Ook als u geen internet heeft?
Datum en tijd: 10 oktober 2019 van 14.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Locatie: De Merwelanden, Theaterzaal, Haringvlietstraat 515 Dordrecht
Aanmelden voor 5 oktober via info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl of bellen naar Mariëtte
Teunissen, telefoon 06 3854 5912.
Programma
13.30 uur
Inloop met koffie/thee
14.00 uur
Welkom door Hans de Goeij, voorzitter KBO en Jan Slappendel, voorzitter
Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht
14.05 uur
Voorzieningen voor Dordtenaren voor een makkelijker en aangenamer leven,
www.geldenzodordt.nl door Patricia Savenije, strategisch beleidsadviseur bij
de gemeente Dordrecht.
14.25 uur
Meest gestelde vragen aan de Sociale Wijkteams en wat kunnen de wijkteams
voor ouderen doen door medewerkers van een Sociaal Wijkteam
14.45 uur
Pauze met een kleine high tea
15.15 uur
In discussie:
 Is de website www.geldenzodordt.nl inzichtelijk en hoe je aan deze
informatie als je geen internet hebt?
 Ervaart u genoeg steun van de gemeente als u zorg/ondersteuning nodig
heeft? Hoe kan het beter?
 Hoe komen mensen zonder internet aan informatie als ze
zorg/ondersteuning nodig hebben?
15.45 uur
Welke aandachtspunten bespreken we met de gemeente Dordrecht door
Hans de Goeij en Jan Slappendel
16.00 uur
Afsluiting
Tot 10 oktober!
Hartelijke groet,
Hans de Goeij, voorzitter KBO

Jan Slappendel

Namens de drie Ouderenbonden

voorzitter Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht

