
 
 

Persbericht 

7 NOVEMBER 2016 

Presentatie Langer thuis wonen in pop-up store Oosterhout 

Hoe kunt u zich zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst en het ouder worden. Het liefst 

natuurlijk in de eigen omgeving. Dit onderwerp staat centraal tijdens de presentatie die Wil Peters 

van Enocent Mobilty Solutions in november verzorgd in de pop-up winkel “Uit de brand en leven 

met gemak” aan de Arendstraat 10 in Oosterhout. 

Tijdens de presentatie geeft Wil voorbeelden op welke wijze u zelf invloed kunt hebben op uw 

gezondheid en zelfstandigheid. Door bijvoorbeeld bewust te zijn van uw levensstijl maar ook te kijken 

naar de inrichting van uw huis. Wil Peters is bedenker van de Easysteppers, een traplossing voor 

mensen die moeite hebben met traplopen. Hij vindt het belangrijk dat mensen in beweging blijven. 

Een traplift maakt mensen passief, met de Easysteppers blijven ze in beweging en dat draagt bij aan 

een goede gezondheid. 

Data: 

Woensdag  16 november om 13.30 en om 15.00. Duur ca. 30 minuten. 

Vrijdag        18 november om 13.30 en om 15.00. Duur ca. 30 minuten. 

Woensdag  23 november om 13.30 en om 15.00. Duur ca. 30 minuten. 

 

Deze presentatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Huis van Morgen. Hier 

kunnen inwoners uit de regio West-Brabant kennismaken met verschillende nieuwe toepassingen 

gericht op gezondheid en zelfstandigheid. Kijk voor meer informatie of een digitale rondleiding op 

www.huis-van-morgen.nl. Op deze website vindt u tevens meer informatie over de Easysteppers. 

Van 15 oktober tot en met 27 november is de pop-up 

winkel “Uit de brand en leven met gemak” geopend aan de 

Arendstraat 10 (hoek Nieuwstraat) in Oosterhout. Het is 

een belevings- en voorlichtingswinkel over brandveilig 

wonen en gemakkelijk ouder worden in eigen huis. De 

winkel is een initiatief van de gemeente Oosterhout, 

Brandweer Midden-en West-Brabant en zes 

zorginstellingen waaronder Wonen met Gemak  die actief 

zijn op het gebied van zorginnovatie.  

 

 

 

 



 
 

 

_________________________________________ 

Noot voor de redactie: 

Neem voor meer informatie contact op met Wil Peters, wil.peters@enocent.nl. 040-2410707 


