!

Hoe wilt u wonen?

Hoe blijft u fit?

Wie heeft u. in de buurt en
wat doet u rn uw vrije tijd?

Ouder worden gaat vanzelf. Dat doen op een manier die bij u
past, vraagt voorbereiding. Deze menukaart biedt praktische
tips en verwijzingen om u op weg te helpen.
Uitgebreide informatie vindt u op www.rotterdam.nl/ouderworden .
Ook kunt u 14010 bellen of een VraagWijzer bezoeken.
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Hoe blijf
ik fit?

Wie wil ik in de buurt en wat
doe ik in mijn vrije tijd?

Hoe wil ik
wonen?

1

In een meer
geschikte woning

Bijvoorbeeld:

J=l

douchebeu 1 1
.
..
ge ' ampJes, elektrische
gord1inen, digitaal spionnetje, traplift

Er voor
anderen zijn

Bewegen

Erop uit
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Denk bij een andere woning aan:

Tips ;

• Nabijheid van bekenden, familie

Zelf aanpassen
U kunt zelf eenvoudig
aanpassingen doen met
producten uit de bouwmarkt.

Gezond eten

en vrienden
• (Tuin)onderhoud, kunt u dit zelf?
• Is de woning ook geschikt als u
minder mobiel wordt?

Beweegadvies:
• Minimaal 2Y:. uur per week bewegen.
Wandelen. fietsen, (rustig) zwemmen
en tuinieren zijn heel geschikt
• Spier- en balansoefeningen

• Eet elke dag g roente en fruit voor
vitaminen en mineralen
· Eiwitten, bijvoorbeeld uit
peulvruchten, zuivelprOducten of
vlees, houden uw spieren sterk
• Extra vitamine o voor gezonde botten
• Eet twee keer per week vis, waar van
één keer vette vis, voor uw
choJesterol
• Let op zout, vanwege uw bloeddruk
• Drink elke dag 1 y, tot 2 liter tegen
uitdroging
'

Routes
In het programma zijn verschillende routes aangebracht die u
kunt volgen. Deze zijn te herkennen aan de volgende kleuren.

10.00 - 11.10 uur

•
••

11.20 - 12.20 uur

Dementie
Wonen
Eenzaamheid
eHealth
Gezondheid

12.30 -13.30 uur

13.40 - 14.40 uur

14.50 -15.50 uur

16.00 - 17.00 uur

Foyer
begane grond

Zorginnovatiefoyer

Foyer
1e verdieping

Informatie programma's Voor Mekaar en Langer Thuis en overzichtste ntoonstelling Langer Thuis Arrangementen

Grote zaal
1e verdieping

Opening
Wethouder de Langen
en lezing Jan Latten

Film
"een nieuwe morgen"
Over samenwonen

Film
"ik ben Alice"
Robot in de zorg

Film
"het doet zo zeer"
Moeder met dementie

Kleine zaal
begane grond

Co llege
Persona 's: verschillen
tussen o uderen

College
Wijken waar het goed
wonen en zorgen is

College
Nadenken over je
toekomst(en)

College
Collegetour Langer
Thuis en Voor Mek.aar

Theatercafé
begane grond

College
Dementie· basisken
nis

Colleg e
In de vorm van een
Thuistechnologiecafé

College
Meer samen wonen :
10x inspiratie

Werkplaats
Voeding en gezond
oud worden

Serre
1e verdieping

Werkp la ats
Valpreventie: samen
werken in de wijk

Werkplaats
Netwerken : het ge
heim van noord

Artiestenfoyer
be gane grond

Werkplaats
Robotica: ontzorgend
of zorgwekkend?

Werkplaats
Vrijwilligers

Twee hoog
2e verdieping

Werkplaats
Woongeluk, vitale
gemeernschappen

Werkplaat s
Vitaliteit: bewegen
naar bete r

Werkplaats
NOOM: maak kennis
met oudere migranten

Werkplaats
Van noodverhuizing
naar wensverhuizing

Werkplaats
Praktisch omgaan met
dementie

Werkplaats
Jouw verhaal mijn
verhaal

Danszaal
2e verdieping

Werkplaats
Dans: it's time to
dance l

Tours
begane grond entree

Tour
Dementie in de bu1ten
ru1mte

Tours
be gane grond entree

To ur
Brandveiligheid voor ouderen,
Naar de kazerne, praktische tips

Werkplaats
Pe rsona's: verschillen
tusse n ouderen

Werkplaats
Mantelzorg en leven
met dementie

Tour
Brandveiligheid voor ouderen,
Naar de kazerne, praktische tips

17.00 - 18.00 uur

Borrel

