PROGRAMMA
Bijeenkomst “Werken aan een leeftijdsvriendelijk Zutphen”

Donderdagmiddag 25 januari,
14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
In het Odensehuis aan de Tengnagelshoek 6
“Ouderen willen prettig in Zutphen kunnen blijven wonen, zij moeten de gelegenheid krijgen om te
vertellen wat voor hen van belang is en wat zij daaraan willen doen!”
- inwoner van Zutphen (71) -

Doel van de bijeenkomst
In 2018 willen we samen met u aan de slag om van 2018 hét jaar van een ‘leeftijdsvriendelijk
Zutphen’ te maken! Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over wat u belangrijk vindt
en wat wij met elkaar kunnen doen, zodat ouderen prettig in Zutphen kunnen blijven
wonen. Een stad waarin de stem van oudere inwoners wordt gehoord en waar organisaties
en gemeente mét ouderen werken aan een leefomgeving die toegankelijk en vriendelijk is
voor iedereen.
Het programma:
 Laura Christ en Inger Luijten geven een impressie van de activiteiten en resultaten
van het project Leeftijdsvriendelijk Zutphen.
 Korte presentatie van initiatieven en plannen voor een leeftijdsvriendelijk Zutphen
rondom de verschillende domeinen ‘Toegankelijkheid’, ‘Ontmoeting’, ‘Kunst en
Cultuur’ en ‘Zorg en Welzijn’. Onder meer: ‘Een netwerk van open huiskamers’,
ervaringstafels rondom leefbaarheid, zorg en prettig oud worden in Zutphen, een
huiskamer-filmfestival met gesprekken tussen generaties over vroeger en nu, een
fietstaxi die het mogelijk maakt je comfortabel en goedkoop door Zutphen te
verplaatsen, rollator- en dementievriendelijke paden en routes, comfortabele
bankjes in parken en op plekken in de binnenstad.
 Tafelgesprekken. Onze ambitie is dat het thema blijvend op de Zutphense agenda
komt. Per domein is er een tafel ingericht waar u onder leiding van een
gespreksleider kenbaar kunt maken wat uw wensen zijn en wat u daar zelf aan zou
willen en kunnen bijdragen!
Aansluitend is er een borrel met de gelegenheid nog door te praten en te e
Aanmelden kan door een mail te sturen naar mobilityscoutsnederland@gmail.com , te
bellen met 06 53299310 (Inger Luijten) of een briefje in de bus te doen bij Proostdijsteeg 2
(Laura Christ). Deze uitnodiging mag u verder verspreiden binnen uw eigen netwerk.

Graag tot ziens op 25 januari!
Laura Christ en Inger Luijten

www.leeftijdsvriendelijkzutphen.nl

