Nieuwsbrief: voorjaar 2008

Senioren

… de tijd dat
Senioren in de luie
stoel gaan hangen
is voorbij ...

Deze keer staat onze nieuwsbrief
geheel in het teken van Senioren. De
tijd dat Senioren in de luie stoel gaan
hangen is voorbij. De geraniums zijn
aan de kant gezet en hedendaagse
Senioren zijn actiever dan ooit De
huidige generatie Senioren is mondig
en wil veel. Na een leven lang hard
gewerkt te hebben krijgt men
tegenwoordig de kans te gaan
genieten na gedane arbeid.
De één gaat naar Afrika om
ontwikkelingshulp te verlenen.
Een ander kan het werkzame leven
misschien moeilijk missen en kiest
ervoor om een paar uur in de week
werkzaam te blijven. Zo kan hij of zij
waardevolle kennis overdragen aan
een jongere generatie.
En wanneer het
niet meer zo

makkelijk lopen is, zijn er vele
mogelijkheden waardoor het leven
toch aangenaam verder kan gaan.
Voorzien van een valpreventie
training, kunt U eenmaal gesetteld in
Uw comfortabele woning voorzien
van alle mogelijke hulp veilig uit de
voeten.
Tot slot wijzen wij U nog op onze
website www.thuisinservice.com

Seniorenmakelaar
… de vraag naar
Seniorenwoningen
stijgt ...

De vraag naar Seniorenwoningen stijgt. Gemeentes
doen hun best om hun oudere inwoners van
voldoende woonruimte te kunnen voorzien.
"Thuis In Service", Senioren & Junioren hecht veel
waarde aan een goede huisvesting voor haar klanten.
Daarom in deze nieuwsbrief aandacht voor het
fenomeen “Seniorenmakelaar”.
Lees meer ...
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Even van huis
"Thuis In Service"
Senioren &
Junioren, zocht
een paar leuke
evenementen voor
U uit.

… steun
WorldGranny …

“Porgy & Bess": The Greatest
Musical. Van 4 tot en met 12 mei in
Koninklijk Theater Carré.
www.theatercarre.nl
__________________
"De Keukenhof": voor echt lentenieuws. Van 20 maart tot en met 18
mei te Lisse.
www.keukenhof.nl
__________________

"Kinderkasteelfeest": met Uw
kleinkinderen
dwalen
in
de
riddertijd? Op 1 mei, 21 juli en 4
augustus in Kasteel Rosendael te
Arnhem.
www.mooigelderland.nl
__________________

WorldGranny

Senioren valpreventie

De handen van "Thuis In Service"
Senioren & Junioren reiken graag
wat verder.
WorldGranny is een Nederlandse
non-profit organisatie die zich inzet
voor het welzijn van ouderen, hun
(klein-)
kinderen
en
hun
gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

Helaas komt het regelmatig voor dat
ouderen vallen, soms met heel
vervelende gevolgen. Dertig procent
van alle mensen boven de vijfenzestig
jaar valt minimaal een keer per jaar.
Uit wetenschappelijk onderzoek is
gebleken dat de kans op valpartijen
ondero uderen aanzienlijk afneemt na
het volgen van een valpreventie
cursus.

Lees meer …
Lees meer ...

De Oude Dag
Hoe denken
Nederlanders over
de oude dag?

De Volkskrant en de Vrije
Universiteit hebben in het kader van
de boekenweek 2008 een enquête
gehouden. Deze enquête moest
duidelijk maken hoe Nederlanders
tegen de oude dag aankijken.
Lees meer ...
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Senioren &
Junioren

Wij wensen U een zonnig
voorjaar!
Ariane van Egeraat
"Thuis In Service"
Senioren & Junioren en
Junioren.

COLOFON
Wenst U een abonnement
op onze nieuwsbrief?
Klik hier!
Heeft U suggesties voor
de nieuwsbrief?
Mailt U deze naar onze
redactie.
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Een actieve Granny …
Caroline Beilsma, een actieve granny in
het gelukkige bezit van zes kleinkinderen.
Tijd om haar geraniums te gaan verzorgen
heeft zij niet. Al jaren lang reist zij naar
diverse Afrikaanse landen om daar de
helpende hand te bieden ...
Lees meer ...

