Wonen & Zorg
voor senioren

U I T N O D I G I N G

Beste inwoner van de gemeente Boxmeer,
U woont waarschijnlijk met veel plezier in uw eigen vertrouwde omgeving en wilt dat zo
houden als u ouder wordt. Het kan zijn dat door het ouder worden uw behoefte verandert
en u uw toekomstbeeld moet bijstellen. Misschien is het nodig om kleiner te gaan wonen
of om uw huis levensloopbestendig te maken. Naast deze oplossingen zijn er nog veel meer
mogelijkheden.
Wij van de Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer (SWOGB) en KBO Cluster Plus
gemeente Boxmeer willen graag van u persoonlijk horen welke wensen en ideeën u heeft als
het om wonen, welzijn en zorg gaat, en welke knelpunten u hierbij voorziet of ervaart. Om
dit te realiseren hebben we Henk Geene (een betrokken burger uit het Land van Cuijk) en de
gemeente gevraagd om ons daarin te ondersteunen. Wij vragen u om mee te denken over
dit onderwerp. Om die reden ontvangt u, net als alle andere inwoners in de gemeente van
60 jaar en ouder deze uitnodiging met het verzoek om één van de zes bijeenkomsten bij te
wonen.
Er zijn verschillende bijeenkomsten voor de inwoners van Boxmeer Noord, Midden en
Zuid. U kunt op de antwoordkaart aangeven welk moment u het beste uitkomt. Mocht u
op de datum van uw woongebied niet kunnen, dan kunt u ook aansluiten bij een andere
bijeenkomst.
U bent van harte welkom en u hoeft geen lid te zijn van welke organisatie dan ook. Als u
graag iemand wilt meenemen, dan is diegene van harte welkom.
Wilt u ook graag meewerken aan de realisatie van de verzamelde ideeën en wensen? Dan
kunt u dit aan het einde van een bijeenkomst laten weten. U gaat dan samen met ons en de
andere partners van dit project aan de slag. Deze partners zijn gemeente Boxmeer, Pantein,
Mooiland, Sociom, Stg. Wonen Vierlingsbeek en Zorgcoöperatie De Haven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bedrijfsbureau Inwoners via
telefoonnummer: 0485 – 585 815 of e-mail: i-bi@boxmeer.nl.
Graag zien we u op een van de bijeenkomsten.
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Met vriendelijke groet,
Namens SWOGB,				

Namens KBO Cluster Plus gemeente Boxmeer,

Frans Brienen				

Anton Van Erve

P.S. in de bijlage vindt u het informatieboekje van de SWOGB over de dienste en
welzijnsactiviteiten van de SWOGB

