Wat senioren van Wijchen
als toekomst zien

Wijchen, december 2014

Januari 2015

Wijchen

Geachte lezer,
Het doel van deze nieuwe uitgave is meervoudig.
Allereerst dient ze als een duidelijker document voor de
leden van de vereniging, maar ze is vooral bedoeld voor
het bestuur en beleidsmakers. De leden hebben tijdens
het symposium op donderdag 17 november 2012
richtingen aangegeven, aanbevelingen gedaan en
conclusies getrokken voor de komende jaren. Het
bestuur heeft de daad bij het woord gevoegd en wil daar
hernieuwd mee doorgaan. Het blijft een uitdagende
opdracht ! Met dit document willen we tevens dank
uitspreken aan iedereen die meegewerkt heeft om daar
vorm aan te geven.
Oud burgemeester Gosse Noordewier van Wijchen gaf op
het gehouden symposium een geestige inleiding over zijn
eerste ervaringen als senior. Hij werd bij de hand
genomen om de enkele reden dat hij een bepaalde
leeftijd bereikte, en dat voelde niet goed. Hij schetst
een van de centrale problemen waarmee ouderen te
maken hebben namelijk: de betutteling. Daarmee
benoemt hij de bestrijding daarvan als een eerste
belangrijke taak voor de seniorenvereniging.
Jan Auke Walburg brak in een boeiend verhaal naar
aanleiding van zijn boek "Jong van geest" een lans voor
actieve senioren. Zijn betoog vormde een ideale inleiding
voor de gezamenlijke discussies in de middaguren.
De weerslag van dit alles vindt u in dit document terug.
We zullen er alles aan blijven doen om elkaar, bestuur en
leden, zoveel mogelijk uit te dagen nieuwe keuzes te
maken.
Wij zullen de leden van de vereniging via de Klimop
geregeld op de hoogte houden van onze acties en van de
ontwikkelingen.
Namens het bestuur,
Harrie Bakker, voorzitter seniorenvereniging
KBO Wijchen.
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Conclusies en aanbevelingen.
Vooraf:
Het symposium ter gelegenheid van het 60-jarig
jubileum van de vereniging op 17 november 2012 had als
centraal thema:
“Met Pensioen…en dan ? Het zal ons een zorg wezen !”
Het symposium werd bezocht door circa 215 deelnemers,
waarvan de overgrote meerderheid bestond uit leden van
de eigen seniorenvereniging; daarnaast bezochten ook
professionals en andere genodigden dit symposium.
Het grootste gedeelte van de ochtend werd verzorgd
door Jan Auke Walburg, directeur van het
Trimbosinstituut, het wetenschappelijk kennisinstituut
voor de geestelijke gezondheid.
Hij heeft het boek “Jong van geest” geschreven, met als
ondertitel “Optimistisch ouder worden is geen kunst”.
De inhoud van zijn verhaal vormde de leidraad voor de
discussiethema’s en voor de stellingen, die tijdens de
workshops in de middaguren aan de orde kwamen.
De resultaten hiervan, door het bestuur geïnterpreteerd
als een ledenraadpleging, betekenen een opdracht aan
het bestuur van de vereniging.
Verschillende voorgestelde activiteiten worden al door
andere organisaties op touw gezet. Het bestuur zoekt
samenwerking met die organisaties om elkaar te
ondersteunen en te voorkomen dat activiteiten elkaar
overlappen.
Het is belangrijk dat bij alle activiteiten gastvrijheid
voorop staat. Met dit thema willen we ontmoetingen
stimuleren om zo alleen zijn en eenzaamheid zoveel
mogelijk uit te bannen.
Het centrale thema werd uitgewerkt aan de hand van 5
discussiethema’s. De uitwerking daarvan treft u hier aan.
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Thema 1: Blijf werken.
Senioren vormen een groeiend potentieel aan ervaring
en zijn doorgaans gemotiveerd deze ervaring op
vrijwillige basis te delen met anderen, bijvoorbeeld door
het bieden van ondersteuning aan startende jonge
ondernemers, het coachen van jongeren bij
maatschappelijke stages of zelfs – bij kortdurende
afwezigheid - als leerkracht op te treden. De vereniging
wil daarom een brug slaan naar jongeren door contact te
zoeken met scholen of decanen e.a. Belangrijk voor een
brede maatschappelijke betrokkenheid.
De vereniging zou faciliteiten kunnen bieden als
“bemiddelingsbureau”.
Bemiddeling tussen vraag en aanbod; onder andere door
het leggen van contacten en het “uitbouwen” van een
zakelijk netwerk, met publiciteit in de plaatselijke media,
de KLIMOP of op de site van de vereniging.
Positief effect van ondersteuning en coaching is het
leggen van contact tussen leeftijdsgroepen, maar het
geeft ook richting aan het eigen leven na pensionering
en waardering voor de senior met al zijn/haar kennis en
ervaring. Belangrijk blijft dat iedere senior zijn missie
kan realiseren in het belang van zichzelf en van anderen.
Wanneer het gaat over het uitvoeren van klussen voor
anderen weten we dat de hulpdienst van MEER-welzijn
op dit vlak actief is. Daarover zullen we spreken met
MEER-welzijn en er bekendheid aan geven.
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Thema 2: Blijf werken aan jezelf.
Een positieve instelling is meer vanzelfsprekend bij een
“goed gevoel”, een goede gezondheid, een goed sociaal
netwerk en een goede woonomgeving.
Een goede gezondheid vergemakkelijkt het bewegen,
waardoor de opbouw en het behoud van een sociaal
netwerk meer mogelijk zijn.
Een goede woonomgeving vormt mede onderdeel voor
het zich goed voelen; “lekker in je vel zitten”.
De vereniging moet aandacht geven aan het bereiken en
behouden van dat “goede gevoel”; als het ware “oog en
oor” hebben voor de senioren door o.a. een stevig
netwerk te onderhouden; actief deel te nemen aan,
respectievelijk zitting te hebben in, organisaties die
initiatieven nemen ter bevordering van het welbevinden
van senioren.
Het nemen van eigen initiatieven door de vereniging
moet hierbij niet worden uitgesloten. In Wijchen wordt
veel ondernomen waar (ook) senioren aan deel kunnen
nemen. Zij zal een zoveel mogelijk volledig en goed
overzicht maken van al deze activiteiten en hoe je er aan
deel kunt nemen. Zij zal hier regelmatig bekendheid aan
geven.
Een opdracht aan het bestuur is tevens het werken aan
een positiever beeld van senioren door actief naar buiten
te treden. Sociaal netwerken hoort hierbij via bv. een
werkgroep te creëren over zingeving en leven in deze
tijd.
De vereniging neemt zoveel mogelijk deel aan en is
betrokken bij organisaties die initiatieven nemen ter
bevordering van het welzijn van senioren.
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Thema 3: Zorg dat je je eigen regie houdt over
wonen en leven

Vaak wordt te veel door anderen bepaald wat goed is
voor senioren.
De nieuwe generatie senioren zal meer de eigen regie
opeisen over hoe te leven en hoe te wonen.
De taak van de vereniging in deze is enerzijds
belangenbehartiging, anderzijds ondersteuning aan
senioren om die eigen regie te verkrijgen en te
behouden.
Belangenbehartiging betekent regelmatig je stem laten
horen bij beleidsmakers, maar ook zelf initiatieven
nemen door werkgroepen in te stellen met als doel
ondersteuning te bieden bij het behoud van de eigen
regie.
Het instellen van werkgroepen, bijvoorbeeld een
werkgroep wonen, om vanuit die werkgroepen feedback
te krijgen, te gebruiken bij overlegsituaties waarin de
vereniging zitting heeft.
Een “lotgenotencontact” kan elkaar helpen om meer
mondigheid, assertiviteit en betrokkenheid aan de dag te
leggen.
Met schrijven over wetstoepassing en regelgeving
worden senioren goed geïnformeerd over zaken die
betrekking hebben op senioren.
De Klimop kan ook meer een informatiefunctie vervullen
voor wat betreft maatschappelijke ontwikkelingen .
Belangenbehartiging door betrokkenheid bij organisaties
die initiatieven nemen ter bevordering van het welzijn
van senioren op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Dus KBO Wijchen is actief naar beleidsmakers.
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Thema 4: Wat als het minder/niet meer gaat
De voorbereiding tot en de inrichting van je leven als je
psychische en fysieke mogelijkheden minder worden is
vaak individueel bepaald.
Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol bij de
mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven.
Waar eerder een eigen keuze in de woonsituatie kon
plaatsvinden, is dit, als gevolg van de huidige
economische situatie, wat moeilijker. (verkoop van de
eigen woning)
Om zelfstandig te kunnen blijven wonen in de eigen,
vertrouwde omgeving, verdient het aanbeveling
voorzieningen aan te brengen, zoals bijvoorbeeld de
aanbouw van een slaap- en sanitairunit op de begane
grond, traplift of aanpassing van sanitair.
Het gebruik van technische mogelijkheden (domotica
noemen we dat) is een middel om langer zelfstandig te
wonen. Maar deze mogelijkheid is nog nauwelijks
bekend. De vereniging kan een rol vervullen bij de
verdere ontwikkeling en het geven van bekendheid aan
domotica.
Ondersteuning bij het zelfstandig kunnen blijven wonen
is belangrijk; bijvoorbeeld hulp bij het
aanvragen/realiseren van voorzieningen.
Vermindering van mobiliteit betekent een beperking van
ontmoetingsmogelijkheden, waardoor het gevaar bestaat
van eenzaamheid.
Aandacht voor ontmoeting door middel van de
organisatie van gerichte voorlichtingsbijeenkomsten en
themabijeenkomsten, maar ook van activiteiten, die het
leven veraangenamen. Zoveel mogelijk “dicht bij huis..”
De KBO wil hierin stimulerend en initiatiefnemend zijn.
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Medische zorg ter behoud van het leven zou niet
eindeloos door moeten gaan.
Een goede voorlichting over waardig sterven, volgens
eigen keuze is belangrijk.
Praat erover met je familie, naasten of vrienden en
misschien je huisarts zodat zij weten wat jouw wensen
zijn.
De vereniging heeft aandacht voor het naderend
levenseinde; waardig sterven.
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Thema 5: Taken van de seniorenvereniging
Belangrijke taak is belangenbehartiging voor senioren in
Wijchen.
Enerzijds kan deze belangenbehartiging plaatsvinden
door actief te zijn binnen plaatselijk, provinciaal en
landelijk beleid.
Een heldere vertaling van belangrijke ontwikkelingen
naar de leden door gebruikmaking van de KLIMOP en
andere media. Ontwikkelaars en beleidsmakers wijzen
op een goede communicatie met senioren.
“De vinger aan de pols” houden bij ontwikkelingen in
ouderenzorg is een taak voor de vereniging.
Anderzijds kan een goede mondelinge informatie aan
senioren van groot belang worden geacht; dit kan door
het houden van themamiddagen/-avonden over
onderwerpen die in de actualiteit staan.
Themamiddagen in te richten als ledenraadpleging.
Het verdient overigens ook aanbeveling meer individueel
attent te zijn, bijvoorbeeld door het bezoeken van
eenzame senioren of ziekenbezoek (hiervoor kan ook
samenwerking worden gezocht met Zonnebloem, e.a.);
aandacht voor mantelzorg, aandacht bij overlijden van
een verenigingslid ed.
Zij dient ook jonge senioren te betrekken bij haar
activiteiten.
Werken aan imagoverbetering want de vereniging wil
geen stoffige club zijn.
Zij volgt ontwikkelingen op het gebied van senioren en
informeert hen schriftelijk en mondeling hierover.
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met één van onze bestuursleden

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester
en Asp.best.lid

Harrie W. Bakker
h.w.bakker@hetnet.nl
Maasbandijk 72, 6606 KE Niftrik

0486-412393

Loes Baars
loesbaars@tele2.nl
Saltshof 2011, 6604 ER Wijchen

024-7851200

Freek Homan
f.homan@xmsnet.nl
Weertjes 12-27, 6605 RE Wijchen

024-6413672

Vice Voorzitter

Toos van Peursem- Ratink
toosvanpeursem@hetnet.nl
Blauwe Hof 7604, 6602 XX Wijchen 024-6414616

Ledenadministratie

Piet.J.L.van Altvorst
pivalt@xmsnet.nl
Aalsburg 24-06, 6602 VX Wijchen

024-6415322

Thérèse Loos
loos006@kpnmail.nl
Tunnelweg 119, 6601 CT Wijchen

024-6416698

Bestuurslid

Bestuurslid

Piet B. Meurs
clepie@xmsnet.nl
Holenbergseweg 34, 6604 AK Wijchen
024-6414160

Bestuurslid

Sjef P.H Daverveld
Jphdaverveld@gmail.com
Homberg 24-02, 6601 XZ Wijchen

024-6418987

Rikie M. Peters- Hulsman
petershulsman@live.nl
Hoeveweg 18, 6613 AE Balgoij

024-6411620

G. Gerrits-van Raay
gonniegerrits@hotmail.com
Gildestraat 9, 6606 AH Niftrik

0486-412470

Vert.Balgoij

Vert.Niftrik
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