Samen oud worden in Voorst

Tekent u mee?

De Benring aantrekkelijk als woonplek voor onze ouderen
Daar tekent u toch ook voor!?
U kent allemaal zorgcentrum De Benring. Als gevolg van allerlei ontwikkelingen verandert er veel in de
wereld van wonen en zorg en dus ook met dit gebouw. Zorgorganisaties Trimenzo en ’s Heerenloo en
eigenaar woningcorporatie Habion willen dat u ook in de toekomst in De Benring kunt blijven wonen
en zorg ontvangen. Hoe? Dat bepaalt u voor een groot deel zelf. Er zijn de afgelopen tijd al heel wat
ideeën geweest. Nu zijn we vooral benieuwd naar uw plannen en ideeën. Tenslotte weet u het beste
hoe u oud wilt worden in Voorst.
Brede conferentie
Daarom nodigen we u graag uit voor een brede conferentie. Die houden we op woensdag 20
november. In één dag gaan we met drie verschillende groepen uit Voorst in gesprek op de plek waar
het allemaal moet gebeuren: De Benring aan de Tuinstraat 51 in Voorst.
Wat gaan we doen?
9.30 uur
Inloop met koffie en thee
10.00 uur
Gesprek met bewoners en hun familie en verzorgenden van De Benring.
12.00 uur
Gesprek met plaatselijke ondernemers, de gemeente en andere organisaties.
15.00 uur
Gesprek met bewoners uit de omgeving.
17.00 uur
Resultaten van de dag en het startsein voor de werkateliers waarin alle betrokkenen in
8 weken tijd samen aan alle ideeën en plannen rekenen en tekenen
17.30 uur
Napraten met hapje en drankje
Waar willen we u voor uitnodigen?
Als inwoner van Voorst nodigen we u graag uit voor de bijeenkomst van 15.00 uur. We hebben plaats
voor 40 bewoners, dus wees er snel bij. Kunt u er niet bij zijn? Dan niet getreurd, er zijn nog meer
momenten om uw mening te geven.
Wat verwachten we van u?
Om de tijd zo goed mogelijk te benutten, vragen wij u of u alvast wilt nadenken over de volgende
vragen: Welke relatie hebt u met De Benring? Wat moet er volgens u met De Benring gebeuren?
Waarom wilt u meedenken over de toekomst? Welke ideeën heeft u?
Neem vooral voorwerpen mee, maak tekeningen, foto’s. Alles is welkom om uw idee kracht bij te
zetten.
Wat gebeurt er na de conferentie?
Na de conferentie nemen we acht weken de tijd om alle ideeën en plannen die we hebben verzameld
verder uit te werken. Ook daar hebben we alle steun bij nodig. Om de plannen samen uit te werken
organiseren we in de recreatiezaal van De Benring werkateliers. Hier gaan we samen met architecten,
bouwkundigen, vormgevers en andere deskundigen daadwerkelijk aan de slag. Aan het einde van die

acht weken, dus ergens halverwege januari, ligt er een levensvatbaar toekomstplan voor Den Benring,
een prachtig cadeau van alle betrokkenen. Dat plan vormt de basis voor verder uitwerking.
U bent van harte uitgenodigd op werkdagen van….tot…. en op zaterdagen van …. tot …..
Meer weten?
We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten voordat u mee wil doen. U kunt al uw vragen,
suggesties en opmerkingen kwijt aan:
Meedoen?
Zo enthousiast dat u direct mee wil doen? Dat kan. Aanmelden voor de conferentie kan bij……..
Online meedoen?
We gaan mogelijk maken dat u ook online kunt meedoen, op de website: www.eentweedejeugd.nl
(nog onder constructie).
Experiment
De tijden veranderen. Zorghuizen veranderen mee. Dat geldt ook voor De Benring. Habion wil samen
met haar partners zorghuizen klaarmaken voor een gezonde toekomst. Dat doen we het liefst met alle
betrokkenen uit de gemeenschap. Immers het zorghuis maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.
De Benring is het eerste bejaardenhuis dat we op deze manier een tweede jeugd willen geven. Dit
project maakt onderdeel uit van een experiment waarvoor we nog drie andere huizen benaderen.

