
Ledenbijeenkomst Ouderen in Regie 
over Ouderenbeleid in Boxtel 

Eind oktober werd de voorlopige Ouderenagenda vastgesteld. Dit gebeur
de onder meer In samenspraak met Ouderen In Regie, vertegenwoordigd 
door Ad van den Brand (derde van links en rechts naast wetliouder Eric 
van den Broek). (Foto: Gemeente Boxtel) 

Boxtel - De coöperatie Ouderen in 
Regie organiseert een ledenbij
eenkomst naar aanleiding van de 
concept beleidsnotitie 'Samen 
Ouder worden in Boxtel' en de rol 
die de coöperatie ziet bij de 
verdere uitwerking hiervan. Deze 
bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 12 december van 19.30 
tot 21.30 uur in de Huiskamer van 
De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel. 
De inloop start om 19.00 uur. 

Doel van de bijeenkomst is om de 
conceptnotitie en de reactie van 
het college van B&W hierop door 
te nemen en te bepalen waar 
raakvlakken en aandachtspunten 
liggen voor de Ouderen in Regie. 

tpopt de rits vat* uw jas, broek, rok, laars 
jof tas open? Wij kunnen deze in vele 
gevallen repareren zonder de rits te 

vervangen] Ook drukknopen, nestelringen, 
«cetera vervangen wij direct! 

WAAR? Bij van der Wijst Kleinvak. 
^bnderdag op de weekmarkt In Vught 

MOleneindplein van 12.00-17.00. Vrijdag 
op de weekmarkt te Boxtel van 8.00-12.30. 

wwwvanderwijstkleJnvok.nl 

De bijeenkomst Is enerzijds een 
voorbereiding op de beeldvor
mende raadsvergadering over de 
concept beleidsnotitie 'Samen 
Ouder Worden In Boxtel' op 17 
december In het gemeentehuls. 
Tegelijk Is het een stap in de verdere 
uitwerking van het werkplan van 
de coöperatie. Daartoe bespreken 
de aanwezigen op 12 december 
ook de speerpunten en de rol die 
Ouderen in Regie in de toekomst 
wil spelen bij de uitwerking van het 
voorgenomen ouderenbeleid In 
Boxtel. 
Potentiële leden die overwegen lid 
te worden van Ouderen In Regie 
zijn eveneens welkom op deze 
ledenbijeenkomst. Zij kunnen zich 
hiervoor aanmelden op info® 
ouderlnregle.nl. Op http://ouder-
enlnregle.nl/cooperatie/ is meer 
Informatie over de coöperatie te 
vinden. Op die site kan ook een 
lldmaatschapsformuller 
gedownload worden. Kosten van 
een lidmaatschap bedragen 20 
euro per jaar per huishouden. 
Mensen die vóór 31-12-2019 lid 
worden zijn voor het restant van 
dit jaar gratis lid én en ontvangen 
50 procent korting op het lidmaat
schap voor 2020. 
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