
Markt ‘Thuis in de Toekomst’ 2018 
Voor Wonen, Zorg en Welzijn

Wat is er allemaal mogelijk in Haarlem en  
omstreken om langer, veilig en prettig zelfstandig 
te kunnen wonen als je ouder wordt?

U woont zelfstandig en naar tevredenheid. U kunt zich nog prima redden 
en voelt u veilig in uw woning en de buurt. Maar u beseft dat er een 
moment kan komen waarop dit verandert. Uw gezondheid kan minder 
worden, lopen kan moeilijker worden of u wordt meer afhankelijk van 
hulp van anderen.
 
Wilt u zich hierop voorbereiden en zien welke mogelijkheden er allemaal 
zijn om langer zelfstandig te kunnen wonen? Op vrijdag 16 maart is 
de markt ‘Thuis in de Toekomst’. Een markt waar een groot aantal 
aanbieders u de mogelijkheden laten zien voor zelfstandig wonen, 
verhuizen, domotica, zorg, welzijn en hulp. U zal versteld staan van de 
mogelijkheden voor Thuis in de toekomst!

Markt ‘Thuis in de toekomst’ 2018
Vrijdag 16 maart 2018 11.00 uur - 16.00 uur
Winkelcentrum Schalkwijk 
Toegang is gratis

www.marktthuisindetoekomst.nl



De markt ‘Thuis in de Toekomst’ 2018 is een initiatief van VBZ (samen 
Voor Betere Zorg) de woningcorporaties Ymere, Pre Wonen en Elan 
Wonen, de Sociale Wijkteams en de gemeente Haarlem met medewerking 
van de zorg- en welzijnsorganisaties. Ook MKB Haarlem doet mee met 
ondernemers die zich speciaal richten op langer zelfstandig wonen.

Wat vindt u op de markt?
• Een Woonstraat met informatie en advies over comfortabel wonen

•  Een Zorgstraat waar deskundigen u te woord staan over de vele 
vormen van zorg die mogelijk zijn

•  Een Winkelstraat met een mooi (regionaal) aanbod van diensten en 
producten die het leven voor u prettig maken

•  Workshops waarbij u met de wethouders Jur Botter en Floor 
Roduner in gesprek kunt gaan

•    Een Werk- en lerenplein met informatie over werken en  
leren in de zorg. Kom ook speeddaten met loopbaancoaches

•  Een Muziekplein, waar u kunt genieten van muziek en zang  

Bij het winkelcentrum is voldoende parkeerruimte voor een laag tarief. 
Ook de buslijnen 300, 3 en 73 stoppen bij het Winkelcentrum Schalkwijk.
De markt is prima bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn. 
Wilt u meer weten of heeft u vragen kijk op onze website  
www.marktthuisindetoekomst.nl of mail naar  
info@marktthuisindetoekomst.nl. Bezoek ook onze facebookpagina.
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