
Prettig langer thuis
Woonwaaier





Beste inwoner,
De gemiddelde leeftijd in Nederland stijgt. We worden met elkaar dus ouder, maar 
blijven gelukkig ook langer gezond. Dit is natuurlijk goed nieuws! In Nederland staat 
de ‘derde helft’ voor de periode na een sportwedstrijd waarin we tijd hebben om 
met vrienden nog even na te praten en wat te drinken. De ‘derde helft’ kan ook 
staan voor het leven na ons pensioen. Dit kan namelijk ook een tijd zijn waarin we 
net dat beetje extra van het leven gaan genieten nu de tijd van werken erop zit.
Tegenwoordig is het pensioen een tijd waarin we al lang niet meer denken in 
beperkingen, maar in kansen. Kansen om meer tijd te besteden aan datgene waar 
we energie van krijgen. 

Voor u ligt de Woonwaaier ‘Prettig langer thuis’! Deze waaier is geschreven om u te  
informeren over de periode na uw pensioen. De waaier kunt u zien als een gids vol 
met handige tips, feiten en nuttige informatie voor in de ‘derde helft’ van het  
leven. Misschien kan deze waaier u helpen bij de uitdagingen en kansen die  
waarschijnlijk ook op uw pad gaan komen.  

Neemt u rustig de tijd om deze woonwaaier eens goed door te nemen.  
U komt er vast verrassende zaken in tegen waar u zeker iets aan heeft!  

Ik wens u veel leesplezier!
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FEIT: Vaak is het moeilijk om alvast  
na te denken over mogelijke toekomstige gebreken 

en de gevolgen hiervan op onze woonsituatie. Toch zien we 
dat mensen die hier wel tijdig mee bezig zijn, minder stress 
ervaren. Daarnaast blijft de woningmarkt in beweging en kent 
regelmatig periodes van krapte. Wanneer uw gebreken echt 
serieus beginnen te worden, dan is verandering van uw  
woonsituatie niet altijd mogelijk.

TIP: Kies ervoor om op tijd te verhuizen naar een 
gelijkvloerse woning of anders uw woning tijdig aan 

te passen, zodat u er kunt blijven wonen. En als verhuizen 
dan echt moet, is het vaak niet altijd naar de woonomgeving 
van de eerste keus. Kijk eens op de website van 3B Wonen, 
www.3bwonen.nl om te zien wat de mogelijkheden zijn voor 
een geschikte huurwoning. Bent u van plan te verhuizen naar 
een geschikte koopwoning, dan kan een makelaar u goed op 
weg helpen met het vinden van de juiste woning.

Fabel
‘Ik kan altijd nog verhuizen als ik  
gezondheidsproblemen krijg’
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FEIT: Verzorgingshuizen bestaan nauwelijks 
meer. Dit betekent voor een groot deel van 

de ouderen dat zij hun benodigde zorg zoveel 
mogelijk in hun eigen huis moeten regelen. Zij 
doen dit zelf of met hulp van familie, vrienden, 
buren of een organisatie. Alleen wanneer u  
intensieve 24-uurszorg nodig heeft, bestaat nog 
wel de mogelijkheid tot opname in een  
verpleeghuis. Slechts een kleine groep komt  
hiervoor in aanmerking.

TIP: Zorg dat uw huis zoveel mogelijk is  
ingericht op eventuele beperkingen die op 

latere leeftijd kunnen optreden. Een goede start is 
de website www.langerthuisinhuis.nl. Hier vindt u 
allerlei informatie over eventuele maatregelen die 
u kunt treffen.

FEIT: Om hulp en zorg betaalbaar te houden voor  
toekomstige generaties vraagt de overheid een eigen 

bijdrage van inwoners. Welke hulp en zorg u krijgt, hangt altijd  
af van uw persoonlijke situatie. Een deel krijgt u vanuit uw  
zorgverzekering. U betaalt daarvoor uw maandelijkse premie.  
Een ander deel kunt u krijgen via de gemeente, vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt dan een vaste 
eigen bijdrage per maand. De meest intensieve zorg, bijvoorbeeld 
bij een chronische ziekte, wordt geregeld vanuit de Wet  
langdurige zorg (Wlz). Ook hiervoor geldt een eigen bijdrage.

TIP: Houd rekening dat aan hulp kosten verbonden  
zijn. Op de website www.ikwoonleefzorg.nl vindt u veel  

informatie over de kosten  die mogelijk op uw pad  
kunnen komen. Huurt u van 3B Wonen? Informeert u dan ook eens 
wat zij voor u kunnen betekenen als het om hulp gaat.

Fabel
‘Ik heb altijd nog de mogelijkheid om 
 naar een verzorgingshuis te gaan’

Fabel
‘Wanneer ik hulp nodig heb, zal de gemeente mij 
volledig financieel ondersteunen’
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Er breekt een nieuwe levensfase aan vol kansen en  
mogelijkheden! Maar pas op voor de valkuilen! We zetten 
er een paar voor u op een rij die na het pensioen vaak  
voorkomen. Zo kunt u deze herkennen en voorkomen. 

VALKUIL I: ACH, IK ZIE HET STRAKS ALLEMAAL WEL…
Veel mensen nemen deze houding aan als de vraag komt 

wat zij straks na hun pensionering gaan doen. Voor een aantal 
is dat prima, maar voor een grote groep kan het toch handig 
zijn om op tijd na te denken over de invulling van deze 
nieuwe levensfase. Sport, muziek, cultuur, reizen en  
vrijwilligerswerk zijn allemaal opties die mogelijk zijn nu  
er meer vrije tijd komt.

TIP: Neem de tijd om u goed te oriënteren wat er  
allemaal mogelijk is. Heeft u in het verleden veel leiding 

gegeven en wilt u dit niet helemaal opgeven? Misschien heeft 
een lokale club of vereniging nog een leuke bestuursfunctie 
voor u. Bent u altijd werkzaam geweest in de zorg? Kijk  
dan eens naar interessante vrijwilligersfuncties op het  
gebied van zorg. Ge
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VALKUIL II: DOEN WAT IEDEREEN DOET
We laten ons vaak beïnvloeden door wat anderen 

ons zeggen over het pensioen. Het is vooral belangrijk om 
te kijken naar uw eigen behoeften. Kijkt u uit naar een 
periode van vooral even niets doen? Doe dit dan ook vooral 
en ga niet gelijk allerlei verplichtingen aan. Ziet u juist 
heel erg op tegen het pensioen en het zogenaamde ‘zwarte 
gat’? Kijk dan tijdig naar de mogelijkheden voor vrijwilli-
gerswerk en verenigingen waarbij u zich kunt aansluiten.

TIP: Als u graag maatschappelijk bezig wilt blijven, 
maar u weet nog niet precies hoe en wat? Wellicht is 

een oriëntatieworkshop over vrijwilligerswerk dan iets voor 
u. Wilt u hier meer informatie over, stuur dan een mail naar  
info@viplansingerland.nl.

VALKUIL III: GEBREK AAN RITME
U bent met pensioen. Natuurlijk heeft u dan niet 

altijd meer zin om rond 7.00 uur op te staan en 22.00 uur 
weer naar bed te gaan. Toch is het vasthouden van ritme 
goed voor de geestelijke en fysieke gezondheid. Doordat 
zaken vrijblijvender worden, sluipt al gauw een  

onregelmatig patroon in ons leven. Tot op zekere hoogte is 
dit geen probleem, maar de gezondheid is gebaat bij  
wat regelmaat.

TIP: U komt ze vast regelmatig tegen: whiteboards 
om de planning van de week op te schrijven. Het 

valt op en hangt vaak in het zicht, in tegenstelling tot uw 
agenda. Wellicht ook iets voor u?
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Gepensioneerd, en nu?

Voor inwoners met een beperkte kennis van 
de digitale omgeving biedt SeniorWeb 
computercursussen aan en een digitaal 
cafée waar u terecht kunt met alle vragen 
op digitaal gebied. 

Zo kunt u ook handig gebruik maken  
van alle handige links in de waaier. 

Kijkt u voor de locaties op www.seniorweb.nl, 
of vraag bij de bibliotheek na waar  
cursussen bij u in de buurt zijn.



Fit zijn is belangrijk! Dat krijgen we allemaal van jongs af  
aan mee van onze ouders, docenten en vrienden. 
Toch is er genoeg reden om dit nogmaals te benadrukken.  
Door fit te zijn, blijven we niet alleen langer vitaal in het hier 
en nu, maar juist ook in de toekomst. De houdbaarheid van ons 
lichaam neemt namelijk flink toe met een extra beetje sporten! 
Meer spierkracht is beter voor onze bloedvaten, spieren, 
gewrichten, longen en het hart. Hoe langer u fit blijft, hoe  
kleiner de kans is dat u afhankelijk wordt van anderen. Willen  
we dat niet allemaal? 

Steeds meer sportscholen bieden fitness voor de oudere  
doelgroep aan. Ook wat vaker de trap pakken, dagelijks een 
wandeling maken of tuinieren kan al een groot verschil maken. 
Kijk hierbij vooral naar uw eigen situatie en behoeften. Bij 
Welzijn Lansingerland vinden vaak leuke sportactiviteiten plaats.  
Zij organiseren danslessen, gymnastiek, yoga en nog veel meer.  
Meer informatie hierover vindt u op www.welzijnlansingerland.
nl. Kijk ook eens op www.beterbuitensporten.nl als u graag in de  
buitenlucht bent en daar veel energie van krijgt. Daarnaast kent 
Lansingerland, naast vele andere organisaties, nog leuke  
sportieve activiteiten zoals een kegelen, jeu de boules, biljarten 
en nog veel meer. Ook de ouderenbonden KBO Berkel en Rodenrijs 
en PCOB Lansingerland bieden activiteiten aan.
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Uit onderzoek blijkt dat mensen veel meer invloed hebben 
op veroudering dan vroeger werd gedacht. Het is al lang 
niet meer zo dat alleen genen hier invloed op hebben. 
Ook de juiste voeding kan een positieve invloed hebben 
op de maximale levensduur en de kwaliteit van leven. 
Een ongezond voedingspatroon heeft behoorlijke invloed op 
de levensverwachting. Denk hier bijvoorbeeld aan bewerkt 
voedsel, voeding met veel suikers, veel verzadigde vetten, 
en snelle calorieën die we vooral vinden in fastfood. Hoe 
gezonder u eet, hoe meer gezonde levensjaren u mag 
verwachten. 
Als u eet volgens de Schijf van Vijf, zie afbeelding, 
neemt u vooral producten die gezondheidswinst opleveren. 
Bijvoorbeeld omdat ze de kans op hart- en vaatziekten 
en kanker verkleinen. Ook krijgt u dan alle noodzakelijke 
voedingsstoffen binnen. De Schijf van Vijf bestaat uit 5 
vakken die helpen om gezondere keuzes te maken.

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.voedingscentrum.nl of neem contact op met 
een lokale diëtist die u hier meer over kan vertellen.
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Wellicht heeft u, naarmate u ouder wordt, het gevoel 
makkelijker slachtoffer te worden van crimineel gedrag. 
Gelukkig geven de cijfers een wat genuanceerder beeld 
en is er niet meteen reden tot alarm. Ouderen zijn minder 
vaak slachtoffer van een misdrijf dan andere leeftijds-
groepen, maar krijgen hier alsnog regelmatig mee te maken. 
We hebben wel  een paar tips waarmee u bepaalde vormen 
van criminaliteit kunt herkennen en voorkomen. 

FINANCIËLE UITBUITING: Naar schatting zijn in ons 
land jaarlijks 30.000 ouderen het slachtoffer van  

financiële uitbuiting. Wees hier zeer alert op. Laat uw  
financiële zaken regelen door mensen waar u veel  
vertrouwen in heeft. 

TIP: Wellicht is een familielid of buurman de meest 
voor de hand liggende optie voor financiële hulp, maar 

dat hoeft niet altijd de meest verstandige te zijn. Denk hier 
goed over na. Neem bijvoorbeeld contact op met de Belas-
tingtelefoon voor vragen over belasting-gerelateerde zaken. 
Hiervoor kunt u bellen naar 0800 – 0543. U kunt dan ook een 
afspraak maken.

DE BABBELTRUC: Via babbeltrucs proberen  
criminelen letterlijk een voet bij mensen tussen de

deur te krijgen om hen vervolgens op te lichten. Soms kan 
deze persoon doen alsof hij/zij van de thuiszorg is of van  
de bank om zo bij u binnen te komen.  

TIP: Om dit te voorkomen, kunt u bijvoorbeeld een 
deurketting aan uw deur vastmaken of gebruik maken 

van een intercom. Vraag altijd om identificatie als u het 
toch niet vertrouwt.

PERSOONLIJKE GEGEVENS: Pincodes,  
Burgerservicenummers, wachtwoorden et cetera. 

Het zijn allemaal voorbeelden van gevoelige gegevens 
die mensen met verkeerde bedoelingen op slinkse wijze 
proberen te achterhalen. Een bekende term die ook wel 
wordt gebruikt is ‘phishing’. Hiermee wordt letterlijk 
bedoeld: het vissen naar uw bankgegevens. Fraudeurs doen 
zich vaak via de mail voor als uw bank om zo uw gegevens 
te achterhalen. 

TIP: Uw echte bank zou deze gegevens nooit via een 
mail aan u vragen. Blijf daarom alert op dit soort mails 

en bel eerst naar het daadwerkelijke nummer van uw bank 
voordat u verdere stappen onderneemt.

Wilt u meer lezen over senioren en veiligheid,  
kijk dan eens op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/ 
senioren-en-veiligheid.
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“Brand…. Je moet er niet aan denken!!”
Enkele tips voor het vergroten van de brandveiligheid:

VLUCHTEN BIJ BRAND 
Maak een vluchtplan. Bepaal de vluchtroute en spreek af wie de 
medebewoners en huisdieren meeneemt. Houd uw vluchtroutes vrij 
van obstakels zodat u bij brand snel uw huis kunt verlaten. Sluit 
binnendeuren voordat u gaat slapen. Giftige rook verspreidt dan 
minder snel en u heeft meer tijd om te vluchten.

ROOKMELDERS 
Als u slaapt, slaapt uw neus ook. U kunt dan wel horen. Dus hang 
rookmelders op in de hal, overloop en slaapkamers en test ze iedere 
maand. Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke etage een 
rookmelder te hebben. Dit geldt voor zowel huur- als koopwoningen.

VLAM IN DE PAN  
Blus alleen door een passende deksel op de pan te leggen. Blus 
nooit met water. Gebruik een kookwekker en blijf in de keuken 
tijdens het koken. 

ROKEN
Rook niet in bed of in een luie stoel. Controleer of sigaretten 
helemaal uit zijn voordat u ze weggooit.
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KOOLMONOXIDE 
Frisse lucht in huis is belangrijk. Zorg voor voldoende  
ventilatie en laat uw gasinstallatie jaarlijks controleren. 
Plaats een koolmonoxidemelder en test deze maandelijks. 

OPLADERS
Laad uw elektrische apparatuur (telefoon, tablet etc)  
alleen op als u er zicht op hebt. Dus niet ’s nachts.

ELEKTRISCHE APPARATEN 
Maak het filter van uw wasdroger na iedere droogbeurt 
schoon. Door de combinatie van stof en een hoge  
temperatuur kan brand ontstaan. 

STEKKERDOZEN 
Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken.  
Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het  
stopcontact. Sluit geen stekkerdoos op stekkerdoos aan.

Bezoek www.brandweer.nl/brandveiligheid voor  
meer informatie over dit onderwerp. Of neem contact op  
met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Afdeling Veilig 
Leven, www.rijnmondveilig.nl. Nog ‘brandende’ vragen? Bel 
dan met het informatienummer 0900-8387.

“Wist u dat de brandweer   
jaarlijks duizenden 
meldingen van brand 
in woningen krijgt ? ”
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Bij dit thema vindt u laagdrempelige tips voor  
woningaanpassingen die u grotendeels zelf kunt  
doorvoeren.  Zo kunt u soms toch in uw woning met  
meerdere verdiepingen blijven wonen of uw gelijkvloerse 
woning verder verbeteren. Een drempelhulp of een stang 
aan de wand kan vaak al een wereld van verschil maken. 
Op de volgende pagina’s leest u meer over mogelijke 
aanpassingen aan uw woning. Doet u eens de tour door 
de iZi-ervaarwoning om een goed beeld te krijgen wat er 
mogelijk is. De tour kunt u vinden op www.wijenizi.nl. Hier 
vindt u allerlei leuke snufjes en mogelijkheden om uw huis 
toekomstbestendig te maken. Voor grotere maatregelen in 
uw huis raden wij u aan om contact met een expert op te 
nemen, bijvoorbeeld met een ergotherapeut.  

De ergotherapeut
De ergotherapeut is een specialist die u ondersteunt  

bij het behouden van zoveel mogelijk zelfstandigheid.  
Dit doet hij of zij op het gebied van mobiliteit, werk en 
dagbesteding, maar ook voor uw huishouden en inrichting. 
Hij of zij kan advies geven over welke maatregelen u kunt 
treffen om zelfvoorzienend te blijven in uw woning. 

Wist u dat uw basisverzekering 10 uur 
ergotherapie vergoedt? De moeite waard 
dus om eens contact op te nemen.
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Video-intercom 
(Slimme deurbel)

Via een intercom ziet u wie er 
voor de deur staat en kunt u 
tegelijkertijd via een schermpje 
met deze persoon communiceren. 
Hiermee voorkomt u eventueel 
vervelende situaties aan uw 
voordeur. 

 

Opvangbakje

Als het bukken moeilijker wordt, 
is het raadzaam om een bak 
onder uw brievenbus te plaatsen. 
Deze vangt de post op en 
voorkomt dat u deze van de 
grond moet oprapen.

Extra leuningen

Als uw woning niet gelijkvloers is, 
is het verstandig dat u aan beide 
kanten van uw trap een leuning 
plaatst. Hierdoor kunt u langer 
van de trap gebruik maken en 
blijft u langer fit en mobiel.Ha
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Kabelclips

Veel valpartijen in de woonkamer 
worden veroorzaakt door  
losliggende snoeren. Door deze 
met kabelclips netjes weg te 
werken, verkleint u het risico  
op struikelen. 

Verlichting

Onderzoek laat zien dat een 
80-jarige drie keer zoveel licht 
nodig heeft als een jongvolwas-
sene. Het spreekt misschien  
voor zich, maar de juiste 
verlichting is essentieel voor de 
begaanbaarheid van uw woning. 
Een donkere woning zorgt voor 
aanzienlijk minder zicht

 

Anti-slipmatten

Met een losliggend vloerkleed is 
de kans op een valpartij groot.  
U kunt makkelijk uitglijden 
of struikelen, met ernstige 
gevolgen. Wist u dat er  
anti-slipmatten verkrijgbaar 
zijn voor onder het vloerkleed? 
Hiermee voorkomt u dat het 
kleed verschuift en stropen de 
randen minder snel op wanneer 
u er met uw voet of rollator 
tegenaan loopt. 
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Keukenkastjes

Zet de spullen die u het meest 
gebruikt op een plank waar u 
makkelijk bij kunt. Gebruik liever 
geen krukje om bij een hogere 
plank te komen. Laat de  
keukenkastjes, als dat  
mogelijk is, wat lager in uw 
keuken monteren.

Inductiekookplaat

Inductiekookplaat: Nederland 
gaat in de toekomst van het gas 
af. Alvast voorbereid zijn op de 
toekomst, komt dan goed uit. 
Daarnaast zijn inductiekook-
platen veiliger in gebruik. Ze 
verkleinen de kans op brand.
 

Verlengsnoer

Het overkomt ons allemaal wel 
eens: de stekker van het 
koffiezetapparaat in het  
stopcontact laten zitten met het 
apparaat aan. Meestal gaat dit 
goed, maar soms kan kortslui-
ting op de loer liggen. Daarbij is 
het in een vochtige keuken niet 
altijd verstandig is om de stekker 
constant in en uit het stopcontact 
te halen. U kunt er daarom ook 
voor kiezen om gebruik te maken 
van een verlengsnoer met een 
aan-uitknop.
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Verhoogd toilet

Om het opstaan van het toilet 
makkelijker te maken is het aan 
te raden om uw toilet te laten 
verhogen. Ook kunt u een beugel 
laten monteren om makkelijker 
van het toilet op te kunnen 
staan. 

Inloopdouche

Met een inloopdouche verkleint 
u het risico op struikelen. Vooral 
op latere leeftijd kan het van 
pas komen om uw woning zoveel 
mogelijk gelijkvloers te maken.
 

Beugels

Beugels op plekken in de 
badkamer waar het bijvoorbeeld 
glad kan zijn, geven u de nodige 
steunpunten. Plaats de beugels 
bij voorkeur horizontaal. Om u 
te laten adviseren over de meest 
handige plekken voor beugels, 
kunt u bij een ergotherapeut 
terecht.
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LED-Lichtspoor

Lichtknoppen bevinden zich niet 
altijd op een handige plaats naast 
het bed. Misschien vindt u het 
daarnaast vervelend om ’s nachts 
het felle licht aan te doen. Wat u 
ook kunt doen is een  
LED-lichtspoor op de vloer  
aanbrengen naar de deur van  
uw slaapkamer. Zo vindt u  
altijd makkelijk de weg uit  
uw slaapkamer. 

Verhoogd bed

Opstaan uit bed gaat eenvoudiger 
en veiliger vanuit een verhoogd 
bed. Vooral ’s nachts kan een wat 
hoger bed net dat extra beetje 
ondersteuning bieden bij het uit 
bed komen.

Deurbel in de 
slaapkamer

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 
de helft van de 75-plussers last 
heeft van slechthorendheid. Een 
extra deurbel in de slaapkamer 
kan dan uitkomst bieden. Als uw 
bezoek wat eerder langs komt  
en u bent nog in de 
slaapkamer, dan hoort u 
in ieder geval de deurbel. Sl
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Licht bij de voordeur

Voor zichtbaarheid en veiligheid 
is het belangrijk dat de entree 
van uw woning goed verlicht is. 
Niet alleen voor de toeganke-
lijkheid, maar ook om beter te 
zien wie er voor de deur staat bij 
schemering of in de avond.

Drempelhulp

Vooral als u wat minder mobiel 
bent, kan een drempelhulp een 
wereld van verschil maken. Door 
een drempelhulp bent u beter in 
staat om zelfstandig uw huis te 
betreden. De drempelhulp maakt 
het ook makkelijker om met een 
rollator over uw drempel naar 
binnen en buiten te gaan.

Bestrating

Losliggende tegels op uw  
voetpad in de tuin kunnen tot 
behoorlijke valpartijen leiden. 
Laat de bestrating daarom zo 
gelijk mogelijk leggen. Hiermee 
voorkomt u dat u struikelt of  
vast komt te zitten met uw hak 
of rollator.
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Dit is Tessa, een sociale robot die 
ondersteunt bij dagelijkse  
routinehandelingen. Tessa bereidt  
u met instructies voor op geplande  
activiteiten. De robot werkt goed bij 
mensen met geheugenproblematiek, 
bijvoorbeeld bij dementie of bij  
niet-aangeboren hersenletsel.  
Mantelzorgers en zorgverleners  
plannen instructies in via een digitale 
agenda. Tessa herinnert u hieraan op 
het juiste moment of spoort u aan tot 
voldoende eten, drinken of bewegen. 
Tessa zorgt voor meer rust bij  
mantelzorgers en kan bijdragen aan  
de vermindering van conflicten. 

Meer informatie over Tessa vindt u bij 
het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn 
Lansingerland, via telefoonnummer  
(010) 522 5545 of door een mail te  
sturen naar mantelzorg@swsl.nl.
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Tessa is zeker niet het enige hulpmiddel  
in de robotwereld. In hoog tempo komen  
er meer robotica op de markt die kunnen  
ondersteunen bij de fysieke, emotionele en  
sociale uitdagingen die de dag te bieden heeft. 

Zo maakt bijvoorbeeld de robotstofzuiger een 
sterke opmars. Ook veel jongeren die het  
huishouden liever overlaten aan derden, maken 
hier steeds vaker gebruik van. Daarnaast kunt 
u denken aan andere handige elektronica zoals 
slimme weegschalen, bloeddrukmeters, tablets  
of Alexa de spraak-assistent, waarmee u uw  
favoriete muziek op elk moment van de dag kunt 
beluisteren. Ideale hulpmiddelen die jong en oud 
kunnen ontzien in de drukke dagprogramma’s  
van tegenwoordig. 

Een leuke plek om te beginnen is de website 
www.domotica.nl. Hier vindt u informatie over 
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
ondersteunende robots.
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Kinderen

Broers/zussen

Buren

Vrienden

Vereniging

Vrijwilligers
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We praten er liever niet over, maar eenzaamheid is 
iets waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. 
Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de  
55-plussers zich weleens eenzaam voelt. Naarmate we 
ouder worden, stijgt de kans op gevoelens van eenzaam-
heid. Zo geeft één op de elf ouderen aan zich ernstig 
eenzaam te voelen. Hier zijn verschillende redenen voor.  
Familieleden hebben het vaak druk en zomaar eventjes 
op de koffie bij vrienden gaat niet altijd even makkelijk. 
Daarnaast willen veel mensen het liefst zo zelfstandig 
mogelijk zijn en geen last zijn voor anderen. Ernstige 
gevoelens van eenzaamheid hebben grote gevolgen voor 
zowel het welbevinden als de gezondheid. Om deze 
reden is het vasthouden en vergroten van uw netwerk 
van groot belang. Naast de traditionele netwerkkring van 
familie, vrienden en buren, kunt u ook eens kijken naar 
een vereniging, stichting of buurtgenootschap waar u  
uw netwerk kunt vergroten.

Kijk ook eens op de landelijke website  
www.eentegeneenzaamheid.nl.

Bedenk drie dingen die u zou 
kunnen doen voor iemand uit uw 
buurt en drie dingen die deze  
persoon terug zou kunnen doen 
om het dagelijks leven te verrijken.N
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De één stort zich na het pensioen volledig op zijn of haar 
hobby’s, familie, vrienden, culturele activiteiten en reizen, 
voor de ander heeft dit minder prioriteit. De meeste mensen 
willen vaak wel maatschappelijk betrokken blijven en het 
werkende leven niet helemaal vaarwel zeggen. Ook hier zijn 
verschillen te merken. De één gaat liever bij een historische 
vereniging aan de slag, de ander bij een sportclub en weer 
iemand anders organiseert activiteiten voor de kerk. Voor de 
mensen die er nog niet helemaal uit zijn, hebben we  
een aantal Lansingerlandse suggesties:

MAATJE WORDEN
Bent u er graag voor een ander of bent u misschien zelf op  
zoek naar dat beetje extra contact? Dan is het Maatjes- 
project misschien iets voor u. Maatjes zijn er in allerlei soorten 
en maten. Maatjes voor kinderen die naar de middelbare school 
gaan, voor mensen die moeite hebben om de deur uit te gaan 
voor iets leuks, voor mensen die moeite hebben met financiën of 
administratie en nog veel meer. Maatjes komen wekelijks langs, 
helpen met klusjes, gaan mee op pad, geven advies, helpen met 
lezen en ga zo maar door. Wilt u maatje worden, dan krijgt u een 
training, ondersteuning en begeleiding van een coördinator.
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VIP LANSINGERLAND
Naast het Maatjes-project kent VIP Lansingerland 
(Vrijwilligers Informatie Punt) nog vele andere 
manieren waarop u zou kunnen bijdragen aan het 
welbevinden van een ander en voldoening voor 
uzelf. VIP Lansingerland biedt een scala aan  
vrijwilligersfuncties aan. Zo kunt u aan de slag als 
gastheer/gastvrouw, coördinator bij natuuractivi-
teiten, schipper, journalist en nog veel meer.

Op de website www.viplansingerland.nl komt u 
verschillende vacatures voor vrijwilligers tegen. 
Zeker de moeite waard om deze website eens  
te bezoeken! 

Wilt u meer informatie over Lansingerlands  
vrijwilligerswerk of cursussen? Kijk dan eens op  
www.viplansingerland.nl/vrijwilliger of stuur  
een mail naar info@viplansingerland.nl.

“Dankzij jullie heb ik een  
 leuke vrijwilligersbaan”
  Enthousiaste vrijwilliger bij VIP Lansingerland
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Welzijn Lansingerland biedt ondersteuning op het 
gebied van wonen, zorg, welzijn en/of financiën.  
Zij zetten ouderenadviseurs in om ondersteuning  
af te stemmen op de individuele behoefte en  
de ondersteuningsvraag van de inwoners van  
Lansingerland.

De ouderenadviseur denkt met u mee en geeft  
u gratis advies. Een ouderenadviseur kan op  
huisbezoek komen en meekijken in uw  
woonsituatie. U kunt ook met een  
ouderenadviseur bellen of bezoek de spreekuren. 

Meer informatie? Neemt u dan een kijkje op  
www.welzijnlansingerland.nl

Bel (010) 522 5545 om gelijk een gratis afspraak  
te maken.Ou
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In deze woonwaaier leest u tips en adviezen om langer thuis te kunnen blijven wonen. 
Van aanpassingen in uw huis tot veranderingen in uw levensstijl. Alles draagt eraan bij 
om langer, veilig en prettig thuis te kunnen wonen. Deze waaier is slechts een  
introductie. Er is namelijk nog veel meer te vinden over dit onderwerp. Handige bronnen 
zijn natuurlijk het internet, maar eens praten met een ergotherapeut kan ook veel  
informatie opleveren. Hij of zij is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen bij  
het langer thuis wonen. Een consult bij een ergotherapeut wordt daarnaast door de 
meeste zorgverzekeringen vergoed. Via de website www.ergotherapie.nl vindt u een  
ergotherapeut bij u in de buurt. 

Voor professionele hulp vanuit de gemeente, bijvoorbeeld bij vragen over ondersteuning 
in en om het huis, in de vorm van woningaanpassingen, hulpmiddelen of huishoudelijke 
hulp, kunt u contact opnemen met de gemeente Lansingerland. Dit kan op werkdagen via  
telefoonnummer (010) 800 4000. 

Deze woonwaaier ‘Prettig Langer Thuis’ is tot stand gekomen via een  
samenwerkingsverband tussen de gemeente Lansingerland, Commissie Ouderenbelangen 
Lansingerland, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond afdeling Veilig Leven,  
3B Wonen, Welzijn Lansingerland, Ergotherapiepraktijk Emergo en  
Home Instead Thuisservice Rotterdam.
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VIP Lansingerland
Wilhelminastraat 1A
2261 ET Bergschenhoek
t: (010) 522 5545
e: info@viplansingerland.nl 
w: www.viplansingerland.nl

3B Wonen
Boterdorpseweg 20
2661 AC Bergschenhoek
t: (010) 519 1491 
e: 3bwonen@3bwonen.nl
w: www.3bwonen.nl

Welzijn Lansingerland
Wilhelminastraat 1a
2661 ET Bergschenhoek
t: (010) 522 5545
e: info@swsl.nl
w: www.swsl.nl

Ergotherapiepraktijk Emergo
Klapwijkse Zoom 99
2652 CG Berkel en Rodenrijs
t: 06 81091084 
e: info@emergotherapie.nl
w: www.swsl.nl

Home Instead Thuisservice  
Rotterdam
Cypresbaan 31c 
2908 LT Capelle aan den IJssel
t: (010) 452 1752
e: info.rotterdam@homeinstead.nl
w: www.homeinstead.nl/rotterdam

Commissie Ouderenbelangen 
Lansingerland 
Voor senioren van vandaag  
en morgen
e: collansingerland@gmail.com
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Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek | (010) 800 4000 | info@lansingerland.nl | www.lansingerland.nl
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