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Uitnodiging bijeenkomst “Thuis in Renesse” op donderdag 26 november 2015  

14.00 – 16.00 in het dorpshuis Renesse  

koffie / thee staat vanaf 13.45 uur klaar! 

 

Renesse, 9 november 2015 

 

Beste mensen, 

 

Afgelopen mei kwamen we voor het laatst bij elkaar. We stonden toen stil bij de verbeterpunten die we in het 

begin van onze bijeenkomsten formuleerden en wat er in de afgelopen 2 jaar bereikt is.  

 De folder Thuis in Renesse is gemaakt en verspreid 

 Tafelen in de buurt is een succes in het dorpshuis geworden 

 Er is informatie gegeven door de Zonnebloem, Humanitas en Mee Zeeland over wat zij voor senioren 

in Renesse kunnen betekenen 

 En, tijdens de bijeenkomst van mei vorig jaar, is er aandacht besteed aan de zorgveranderingen in 

2015, zoals de nieuwe Wmo 2015, de Wet Langdurige Zorg & voorzieningen zoals het Declaratiefonds 

en de Bijzondere Bijstand. 

 

We stonden In onze vorige bijeenkomst langer stil bij de folder Thuis in Renesse: er bleken nl. dusdanige 

wijzigingen & correcties noodzakelijk dat een nieuwe uitgave verantwoord leek.  

Met dit gegeven is de dorpsraad de afgelopen periode aan de slag gegaan en zij beschikte gelukkig ook nog 

over voldoende geld om deze opnieuw te drukken.  

Tijdens onze bijeenkomst van 26 november presenteren we dan ook graag de tweede uitgave van de folder 

Thuis in Renesse. Aanwezigen kunnen die na afloop van de bijeenkomst voor zichzelf, hun organisaties en hun 

buren meenemen. De folder wordt ook geplaatst de site van de dorpsraad www.dorpsraadrenesse.nl 

 

 

Tijdens deze bijeenkomst willen we na de pauze, ook graag met u met u van gedachten wisselen over ‘een 

hulpje in de buurt’: wat zijn uw associaties hierbij en waarmee zou een hulpje in de buurt dan kunnen helpen? 

 

Het programma is dan:  

Vanaf 13.45 uur Inloop met koffie en thee 

14.00 uur Welkom en korte inleiding met discussie over vervolg en inhoud van deze bijeenkomsten 

“Thuis in Renesse” 

15.00 uur Pauze 

15.20 uur Wat denken aanwezigen over ‘een (vrijwillig) hulpje in de buurt’ – wat zijn uw associaties 

hierbij en waarmee zou een hulpje in de buurt volgens u kunnen helpen? 

15.45 uur Rondvraag en gelegenheid voor eventuele nabranders 

16.00 uur Afsluiting met een drankje. 

 

Wij zien u graag op 26 november! 

 

Met vriendelijke groet    Mels Hoogenboom - SMWO   

      Joke Broekhuis - Dorpsraad Renesse 

 

http://www.dorpsraadrenesse.nl/

