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OSOL NIEUWS AUGUSTUS 2022
Tijdelijk verblijf wordt ‘Getijde’
U heeft het vast al wel gelezen; per 1 oktober opent ‘Getijde’ haar deuren. Getijde is gevestigd op
de tweede verdieping van het ziekenhuis St. Jansdal. Tijdelijk verblijf is een nieuwe vorm van zorg
gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Flevoland. ‘Getijde’ is bedoeld voor mensen
die tijdelijk 24/7 zorg nodig hebben en (nog) nergens anders heen kunnen. De bedoeling is dat
een juiste diagnose wordt gesteld en mensen na enige tijd weer hersteld naar huis kunnen gaan.
Het OSOL is erg blij dat deze voorziening nu is gerealiseerd. De stichting behoud ziekenhuiszorg
in Lelystad heeft zich hier erg voor ingespannen. Namens OSOL heeft Jan Ovinge zitting in de
stichting.
Vitaal ouder worden.
In opdracht van de Gemeente voert de GGD een onderzoek uit naar de aanwezige voorzieningen
in de meest brede zin voor ouderen. Denk daarbij aan mogelijkheden om te sporten, te bewegen,
te wandelen. En ook voorzieningen zoals thuiszorg en huishoudelijke hulp, voorzieningen die erop
zijn gericht het langer zelfstandig blijven wonen mogelijk te maken.
Het OSOL vindt het positief dat de gemeente dit laat onderzoeken en is graag ingegaan op het
verzoek om mee te doen. We hebben de onderzoeker in een gesprek laten weten wat wij senioren
belangrijk vinden. Wij staan achter het beleid om langer zelfstandig te blijven wonen. Wij hebben
als voorwaarden benoemd dat er dan ook voldoende woningen moeten zijn die aansluiten bij de
woonwensen van senioren, dat de woonomgeving daar op moet zijn ingericht en dat de
woningen in de buurt van voor senioren belangrijke voorzieningen moeten staan. Verder zal er
voldoende ondersteuning beschikbaar moeten zijn en blijven op medisch en huishoudelijk gebied.
Op deze voorzieningen moet je kunnen vertrouwen en deze mogen geen speelbal zijn van
politieke beslissingen. Bewegen in de meest brede zin levert een belangrijke bijdrage aan gezond
ouder worden. Het aanbod op dit gebied moet dan ook breed zijn en goed verdeeld over de stad.
Informatie delen hierover moet niet alleen digitaal maar vooral ook op papier gebeuren. De
resultaten van het onderzoek worden eind september gepresenteerd.
Bestuurssamenstelling.
Wij zijn blij te kunnen melden dat Juanita Molner na een korte proefperiode heeft besloten
definitief tot het OSOL-bestuur toe te treden. Fijn dat we daarmee ook een iemand binnen onze
gelederen hebben die goed is ingevoerd binnen de migrantenorganisaties binnen Lelystad.

Herhaling.
1 oktober vindt in de burgerzaal van het stadhuis de jaarlijkse dag voor de ouderen plaats. Als u
wilt genieten van mooie activiteiten, muziek en culinaire hapjes moet u zich opgeven. Dat kan bij
Koos de Groot, email penningmeesterosol@gmail.com Wees er snel bij want het aantal
deelnemers is gelimiteerd.
Van 29 september tot 6 oktober worden er veel activiteiten georganiseerd in het kader van de
Week tegen de Eenzaamheid. Zeker voor ons heel interessant.

