
Zaterdag  23 april
 

13:00 - 16:00 uur

Locatie:
wijkcentrum 
De Hofstee
Sandinoweg 149 
Tanthof (Oost)

Informatiemarkt
Wonen in Tanthof

PROGRAMMA
12:45- 13:00 uur Inloop met live
muziek

13:00- 13:15 uur Opening Wethouder 
Karin Schrederhof

13:15-14:15 uur
Film/documentaire 
'Van deur tot deur'

13.15 - 16.00 uur
Start kraampjes & workshops 

13:30 - 14:30 uur
Workshop EHBO in en om het huis

14:45-15:45 uur
Film/documentaire 
'Van deur tot deur'. 

15:00 - 16:00 uur
Workshop EHBO in en om het huis

WIE OUDER WORDT, OF MINDER MOBIEL, KOMT
VOOR DE VRAAG: KAN IK – EVENTUEEL MET
AANPASSINGEN – THUIS BLIJVEN WONEN OF
MOET IK VERHUIZEN? EN ÁLS IK VERHUIS, WIL IK
DAN ZELFSTANDIG WONEN OF IN EEN
COLLECTIEVE WOONVORM? MET OF ZONDER
ZORG? 

KIJK EN PRAAT MEE WAT DE MOGELIJKHEDEN
VOOR U IN TANTHOF ZIJN.

ER ZIJN DIVERSE WORKSHOPS / KRAAMPJES 
 FILMVERTONING  & EEN PROEVERIJ VAN DE
MAALTIJDENSERVICE 'THUISGEKOOKT'.



Activiteiten

Veel  ouderen  bl i jven  to t  op  hoge
leef t i jd  ze l fs tandig  thu is  wonen.  In
hun  ver t rouwde  buur t  waar  z i j  of  hun
kinderen  z i jn  opgegroe id ,  waar  ze
veel  mensen  kennen  en  nog  met
plez ie r  wonen.  Zi j  nemen  de
eventue le  ongemakken  van  het  huis
( t rappen,  badkuip ,  tu inonderhoud )

waar in  z i j  wonen  voor  l ie f .  Er  z i jn
echter  ook  ouderen  die  graag  zouden
wi l len  verhuizen  naar  bi jvoorbeeld
een  gel i jkv loerse  en  k le inere  woning .
Ze l fs tandig  of  in  een  col lect ieve
woonvorm.  Met  of  zonder  zorg .
Iedereen  zoekt  zo  naar  een  woning
die  beter  past  bi j  hun  huid ige  of
toekomst ige  levensfase .  

Senioren  ui t  de  Del f tse  wi jk  Tanthof
hebben  in  samenwerk ing  met  onder
andere  De  Haagse  Hogeschool  -  de
documenta i re  ‘Van  deur  to t  deur ’

gemaakt .  Hier in  in terv iewen  ze  elkaar
over  het  wonen  op  oudere  lee f t i jd .
Kom  de  insp i re rende  en  in format ieve
f i lm  samen  k i jken !  

Ti jdens  de  in format ie  markt  z i jn  er
ook  diverse  kraampjes  waar  u  kunt
komen  praten  over  uw  woonwensen
en  de  mogel i jkheden.  Maar  u  kunt
ook  de  heer l i j ke  maal t i jden  van
Thuisgekookt  komen  proeven ,  een
workshop  volgen  

De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) is benieuwd naar hoe senioren het wonen in de
breedste zin van het woord in Tanthof beleven, naar hun toekomstige woonwensen en de behoefte
aan voorzieningen. Vandaar dat de BHTD deze informatiemarkt aangrijpt  om u over het wonen in
Tanthof nu en in de toekomst te bevragen. U kunt de enquête online invullen op:
https://bhtd.nl/seniorenenquete  Mocht het online invullen van de vragenlijst voor u onoverkomelijk
zijn, dan kunt u met de BHTD op 06-18755896 telefonisch contact opnemen voor een papieren versie
van de enquête.

KRAAMPJES VAN O.A: 
 

VEGRO ZORGWINKEL
MEDIPOINT
ZORGDRAGER STOELEN
ODENSEHUIS
VEIL IG  WONEN
KEURMERK

 

GRATIS 
DE WORKSHOP

EHBO 
IN EN OM HET HUIS

 

GRATIS
WORKSHOP

SPORTEN MET DE 
BUURT

SPORTCOACH
 

ENERGIECOACH: 
KIJK SAMEN MET DE

ENERGIECOACH HOE U
NOG KUNT BESPAREN

OP UW ENERGIE
 

PROEF DE MAALTIJDEN
VAN THUISGEKOOKT

 

 GA IN GESPREK MET 
DE FILMMAKERS,

SENIORENMAKELAARS
EN MEDEWERKERS VAN

DE GEMEENTE DELFT
 

KIJK SAMEN DE
FILM 'VAN DEUR

TOT DEUR' 
 


