PERSBERICHT

Kom naar de Lang zult u wonen-markt op zaterdag 7
november in Oldenzaal
Voor bewoners die zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen
Op zaterdag 7 november 2015 van 11.00 tot 16.00 uur is er in het Stadhuis van Oldenzaal
de Lang zult u wonen-markt. Deze markt is bedoeld voor bewoners die hun huis veiliger
en comfortabeler willen maken om er nog lang met plezier in te kunnen blijven wonen.
Op de markt presenteren zich installateurs, aannemers, hulpmiddelenleveranciers en
verschillende zorg- en dienstverleners.
Adviezen, tips, demonstraties …
Bezoekers aan de Lang zult u wonen-markt kunnen zich laten informeren door verschillende bedrijven. Ook kunnen ze rekenen op tips en adviezen, bijvoorbeeld over huisautomatisering. Verder
worden er diverse producten gedemonstreerd, onder andere in de Lang zult u wonententoonstelling. De bouwkundig adviseur van Lang zult u wonen neemt graag met bezoekers de
mogelijkheden in hún huis door. De organisatie van de Lang zult u wonen-markt is in handen van
Lang zult u wonen samen met de gemeente Oldenzaal.
Hoe wordt een huis meer levensloopbestendig?
Een paar voorbeelden van mogelijke aanpassingen: een eenhendelmengkraan met gemakkelijke
bediening in de keuken en een veilige thermostatische mengkraan in de badkamer. Leuningen aan
beide zijden van de trap. Een randloze inloopdouche met slipvaste tegels. Toilet op comforthoogte.
Gordijnen en zonneschermen met afstandsbediening. Beugels en steunen in badkamer en toilet. Of,
heel simpel, een mandje onder de brievenbus in de voordeur. Overal in, en ook om het huis, kan
met betrekkelijk kleine aanpassingen het wonen vergemakkelijkt worden.
Wie verder wil gaan kan kiezen voor een slaapkamer en badkamer beneden. In dat geval kan zelfs
een aanbouw gewenst zijn. Hoe ingrijpend zo’n verbouwing ook is, vaak blijkt ook dan een verhuizing duurder uit te vallen.
Waarom Lang zult u wonen?
Er verandert van alles in onze maatschappij. Veel mensen willen op hun vertrouwde plek oud worden. Ook wordt er steeds meer van u als burger verwacht. Daarom doet gemeente Oldenzaal mee
aan Lang zult u wonen. Lang zult u wonen moedigt bewoners aan om hun eigen woning (meer) levensloopbestendig te maken. Bijvoorbeeld met adviezen, tips en praktijkvoorbeelden. Zowel in de
vorm van folders en brochures als op de website www.langzultuwonen.nl. Daarnaast is er een tentoonstelling waarin diverse producten getoond worden, deze is ook op de markt aanwezig. En in
samenwerking met RTV Oost is een tv-serie gemaakt die terug te zien is via de website langzultuwonen.nl. Op 12 en 13 november zendt RTV Oost de special Lang zult u wonen, ook met dementie
uit.
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