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TOEKOMST ?!

Informatiemsrkt \.,oor senioren en hun naasten op het gebied van wonen' zorg en welziin.

Beste mevrouw, mijnheer,

Voor u, uw mantelzorger en voor vele andere 5O-plussers in uw directe omgeving verandert er

veel op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Die veranderingen maakt u misschien nu al mee,

bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Zeker is dat u er in de komende jaren mee te maken krtjgt.
Veranderingen roepen vragen op, veroorzaken onzekerheid, maar ook nieuwsgierigheid.
Moeten we ons aanpassen? Vallen er voorzieningen weg? Zijn er nieuwe initiatieven?
Komen er ook mooie kansen? Daarbij kijk je niet alleen naar het nu, maar je kijkt vooral
vooruit, naar de toekomst.

IIrij willen iedereen op het gebied van wonen, zorg en welzijn een helpende hand bieden om
vooruit te kijken naar de toekomst. Daarom worden er, op initiatief van de Seniorenraad
's-Hertogenbosch, in de wijken informatiemarlten georganiseerd die u:

- informeren over de nieuwste ontwikkelingen

- wegwijs maken in het aanbod van informatie en regelingen

- antwoord geven op persoonlijke vragen

- toekomstige ontwikkelingen schetsen

- oproepen uw talenten in te zetten voor een zorgzame wijk en gemeente.

Voor deze informatiemarkten werkt de Seniorenraad nauw samen met de gemeente, met
Welzijn Divers, met medewerkers van de wijkpleinen en met vele anderen die in u w wijk actief
zijn. Daardoor krijgt de markt ook een wijkgericht karakler. Voor u, van u, dichtbij u.

Wij nodigen u van harte uit om de informatiemarkt in uw wijk te komen bezoeken op zondag
13 september a.s. in De Kentering, Dorpsstraat te Rosmalen, van 10 tot 17 uur.
Een mooie gelegenheid om informatie op te doen, maar ook om eens gezellig te buurten of
kennis te maken met andere wijkbewoners en mensen in uw buurt, aan wie u wat kunt hebben.

Met vriendelijke groet,

W. Paanakker, voorzitter seniorenraad
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