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Jolande Bastianen (l) en Annelies Langedijk laten graag zien wat ’t Saalicon herbergt.

‘t Saalicon biedt meer op één locatie
De strak gepleisterde witte muur van ’t Saalicon in Creil verraadt niet wat er achter plaatsvindt. De
gebruikers zetten daarom op zaterdag 2 november de deuren weer wagenwijd open.
CREIL
Jolande Bastianen was met de
opening van haar kapsalon
de eerste huurder in het
dienstencentrum in Creil. Ze
zag alle andere gebruikers
komen en sommigen ook
weer gaan. ,,Er is wel wat
verloop geweest, maar over
het algemeen zijn alle ruimtes verhuurd. Het publiek
heeft alleen niet altijd door
waarvoor ze hier terecht
kunnen.’’ Het open huis is
dus vooral bedoeld om iedereen er weer eens attent op te
maken waar ’t Saalicon voor
staat.

Dienstverlening

De activiteiten van Carrefour
en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ONL) zijn weliswaar
op ouderen gericht, maar het
dienstencentrum is er niet
alleen voor senioren. Zo heeft

de buitenschoolse opvang er
een plekje en zijn er diverse
dienstverlenende bedrijven
gevestigd. Naast de kapper,
houden een fysiotherapeut,
logopedist, diëtist, pedicure
en yoga-instructeur er praktijk.
Mensen kunnen er tevens
terecht voor bloedprikken,
het consultatiebureau en de
uitleen van hulpmiddelen
van de Kruisvereniging. Het
kapelletje dat herinnert aan
de oorspronkelijke functie
van het gebouw, is ingericht
als stilteruimte. Daar wordt
gezien het gastenboek, veelvuldig en dankbaar gebruik
van gemaakt. Een gedeelte
voor in het gebouw, direct
bereikbaar vanuit de centrale
entree, is ingericht als opbaarruimte. Zowel de stilteruimte als de aula worden
door Dorpsbelang beheerd.

’t Saalicon

De voormalige katholieke
kerk werd tien jaar geleden
met Europees geld verbouwd
tot zorg- en welzijnscentrum
voor de dorpen Rutten, Bant,
Creil en Espel. ,,Het heeft een
voorbeeldfunctie voor andere
dorpen die met de leefbaarheidproblematiek te maken
hebben. Ook vanuit het buitenland is er belangstelling
getoond.’’
Bastianen is ingenomen met
de locatie. ,,Het is functioneel
en mooi ingericht en het
wordt door Mercatus (verhuurder, red.) ook goed onderhouden.’’ Ze is van mening dat de instellingen en
bedrijven die erin gevestigd
zijn, elkaar versterken. ,,In
mijn branche zie je veel
bedrijfjes aan huis, maar dit
heeft meer uitstraling. Bovendien bied je in deze setting
meer op één locatie. Cliënten
kunnen afspraken op elkaar
afstemmen.’’
De dienstverlening kan nog
worden uitgebreid, want er
staan momenteel drie ruimtes te huur. ,,Tijdens de open
dag worden deze wel ingevuld. Mensen die een ruimte
zoeken om iets voor zichzelf
te beginnen, zien dan meteen
wat er zoal mogelijk is.’’

Seniorenvoorzieningen

Annelies Langedijk van Zorggroep ONL is één van de
begeleiders van de Dag Activiteiten Groep (DAG). Op maandag en donderdag van 10 tot
16 uur wordt in ’t Saalicon
dagbesteding geboden. ,,Het

is heel veelzijdig. De bezoekers krijgen gym, ook van
geschoolde vrijwilligers, of ze
zijn creatief bezig. Nu en dan
gaan we er met z’n allen op
uit. De bezoekers geven vaak
zelf aan waar ze eens naartoe
zouden willen, bijvoorbeeld
naar een tuincentrum of de
markt.’’
Carrefour heeft iedere doordeweekse dag van 10 tot 11
uur en zondag van 15 tot
16.30 uur een open inloop
voor senioren in ‘t Saalicon.
De DAG en Carrefour delen
de keuken en organiseren
ook enkele gezamenlijke
activiteiten. Eens per maand
bijvoorbeeld verzorgen beide
instellingen een gezamenlijke 3-gangenmaaltijd waarvoor alle senioren uit de vier
dorpen zich aan kunnen
melden. Maandag en donderdag aanschuiven bij de maaltijden van de DAG kan overigens na aanmelding altijd.
De voorzieningen worden
gewaardeerd, weet Langedijk.
,,Mensen kijken er naar uit,
je ziet vriendschappen ontstaan.’’
Om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren,
wordt er een beroep op vrijwilligers gedaan. Dat lijkt
echter nooit een probleem,
vertelt Bastianen: ,,De mensen hier uit het dorp zijn heel
betrokken. Dat zag je bijvoorbeeld ook met de dorpswinkel. Ze hebben ’t Saalicon zelf
gewild en ze zetten zich er
ook voor in’’.
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