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Symposium: 

Senioren actief in de samenleving! 

 
 
 
 
 
 

     

 

Op donderdag 14 maart 2019 organiseert PROO  van 10.00 – 16.00 u. 

een interessant symposium in Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7  Wierden. 

Er zijn ‘s ochtends  twee korte introducties van Secil Arda en Anjo Geluk over 

projecten waarin PROO participeert.  

Als  hoofdsprekers zijn uitgenodigd:  

Laurens Rijpstra, Patiëntenfederatie Nederland. Hij houdt een inleiding over:   

 ‘De Persoonlijke Gezondheidsomgeving’  

 Zelf regie houden over je gezondheidsgegevens.  

Ingrid van Tuinen van het Trendbureau Overijssel spreekt over:   

 ‘De uitdagingen van Zilvereconomie in Overijssel’,  

 De economische betekenis van senioren. 

 

Na de middagpauze is er keuzemogelijkheid uit vier workshops , waar 

deelnemers hun gedachten  kunnen  uitwisselen over de thema’s:    

 Hoe willen Senioren wonen 

 Ouder worden in eigen regie 

 Senioren in actie 

 Adviezen aan de Overijsselse politiek 

 

Deelname staat open voor betrokkenen en belangstellenden na aanmelding 

per email bij: theesen@hotmail.com en betaling van € 5,- op IBANrekening:  

NL74 RABO 0308 9843 66 t.n.v. Stichting Participatieraad Ouderen Overijssel. 

 
 
 

Anjo Geluk benoemd in 
Raad voor Ouderen 

 

 
De nationale Raad van Ouderen is geïnstalleerd. Op een congres in 

Nieuwegein presenteerde ze samen met Minister Hugo de Jonge aan een 

grote groep congresdeelnemers nog eens de speerpunten van beleid: 

 Eenzaamheidsbestrijding 

 Langer Thuis 

 Thuis in het Verpleeghuis 

PROO-lid Anjo Geluk (met sjaal) uit Steenwijk is benoemd in de raad 

Ze kan steunen op de inbreng van het regionaal  netwerk Overijssel-Drenthe. 

Daaraan nemen vanuit PROO deel: Gerda Schepers uit Deventer en Theo 

Morskate uit Hengelo, Het netwerk vergadert ongeveer 8 keer per jaar in het 

Isala Ziekenhuis in Zwolle. 
 

PROO gaat samenwerken met ‘ 
Vitaal Twente 

 
 

 
Participatieraad Ouderen Overijssel gaat met een nieuw project starten, 

waarin we ouderen kennis willen laten maken met de technologie in de zorg.  

PROO werkt  in Vitaal Twente samen met verschillende zorg- en 

kennisorganisaties.  

De Universteit Twente en  revalidatiecentrum ’t Roessingh zijn belangrijke 

trekkers in het project ‘Vitaal Twente. 

Meer hierover maken we bekend  tijdens ons symposium op 14 maart 2019.  
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Één ROCOV voor Overijssel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Tot 1 januari 2015 waren in Overijssel de Provinciale Staten verantwoordelijk 
voor het OV met uitzondering van Twente waar het Regiobestuur besliste. 
Nu zijn Provinciale Staten  voor de hele provincie de concessieverlener   
De beide inspraakorganen (Regionaal Overleg Consumentenorgani-satie 
Openbaar Vervoer) ROCOV zijn daarom  per 1 januari 2019 gefuseerd. 
 
Het OV omvat de bus en buurtbus en de regionale treinen.  
Vroeger hoorde  daar ook de Regiotaxi bij.  
Toen de Regiotaxi werd ingevoerd was het de bedoeling dat er een vorm van 
OV zou zijn van deur tot deur. In de praktijk werd deze vorm van vervoer 
steeds meer “gekaapt” voor het vervoer van mensen met een beperking. 
Weinig reizigers zagen de Regiotaxi nog als OV.  
Het is nu met enkele uitzonderingen alleen nog geïndiceerd vervoer. 
Keolis (Syntus), Arriva en Connexxion zijn in onze provincie nu de 
concessiehouders. 
 
In de Wet Personenvervoer 2000 is geregeld dat consumenten-organisaties, 
die in hun statuten belangenbehartiging van het OV hebben staan, inspraak 
moeten hebben.  
Alle reizigers, met en zonder beperking, jong en oud, uit  stad en platteland,  
moeten zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van OV.     
Daarom adviseert het ROCOV over alles wat met de vervoerder wordt 
overeengekomen en over elke verandering die de vervoerder en PS willen  
(afspraken, aanschaf en inrichting van materiaal, dienstregeling, tarieven, 
voorlichting  en onderhoud).      
Het OV houdt niet op bij de grens van Overijssel. Daarom wordt steeds meer 
samengewerkt met de aangrenzende gebieden, Gelderland, Flevoland, 
Drenthe en Duitse grenssteden in de EUREGIO.  
 
Meer informatie vindt u op de website: rocovoverijssel.nl en rocovtwente.nl  
Rik Goedman(Deventer), Herman Horsthuis(Oldenzaal) en Bert Burer (Almelo) 
zijn de PROO vertegenwoordigers in ROCOV. 

 

  

 

adres:  PROO, Postbus 181  
 7400 AD Deventer   
mail:  rikgoedman@hetnet.nl 
website: www.proo-overijssel.nl 

 


