Dames en Heren
We zijn aangeland bij het einde van een mooi symposium. We hebben vandaag kunnen
genieten van een aantal informatieve en inspirerende voordrachten. Dat is natuurlijk in de
eerste plaats te danken aan de sprekers die elk vanuit hun specifieke deskundigheid een
visie gepresenteerd hebben op een thema dat dit jaar centraal staat in Europa. Het is
overduidelijk dat er op een breed front, op verschillende niveaus, activiteiten ontplooid
worden om op een positieve manier inhoud te geven aan de slogan van ‘Active Ageing’. Er is
vandaag hier in dit Provinciehuis weer een stukje geschiedenis geschreven op het gebied van
modern ouderenbeleid. Hartelijk dank hiervoor.
Maar een symposium komt niet tot stand zonder initiatiefnemers. Ik denk hierbij in eerste
instantie aan Wim en Annie van Kreij die met veel enthousiasme en volledige inzet de
voorbereidingen ter hand genomen hebben. Met de morele steun van Europarlementariër
Lambert van Nistelrooij en de hulp van vele vrijwilligers, waarbij ik met name de heer Bert
Heijen zou willen noemen, zijn zij erin geslaagd om ons vandaag dit mooie programma te
kunnen aanbieden. Ik wil hen, mede namens de medeorganisatoren van dit symposium, de
hoogleraren Tinie Kardol van de Vrije Universiteit Brussel en René Schalk, verbonden aan
TRANZO van de Universiteit Tilburg, dan ook graag van harte dank zeggen voor de
geweldige inzet van de afgelopen maanden.
Ook kunnen we vandaag niet naar huis gaan zonder een woord van dank uit te spreken naar
het college van gedeputeerden van de Provincie Noord Brabant en haar medewerkers,
waarvan ik met name zou willen noemen Bart-Jan Jansen, Frits Letschert en Erica van Tuin
voor de inhoudelijke bijdrage van dit Symposium. Voor de organisatorische ondersteuning
Hans van Wanroy, Remko Heuvelman enCorné Cuijpers voor de technische assistentie.
Zonder de medewerking van de Provincie was het niet mogelijk geweest om dit symposium
gratis voor u toegankelijk te maken.
De fraaie aankleding van de zaal werd verzorgd door Piet van Cauwenberghe en Hub
Kuijpers uit Baarlo en de (uitstekende!) catering door de firma Hutten. Voor ontvangst en
begeleiding van sprekers en deelnemers tekenden de charmante gastvrouwen van de Rooi
Pannen te Tilburg. Hulde aan hen allen voor goede sfeer voor, tijdens en na afloop het
symposium.
Tot slot, een bijzonder woord van dank aan de voorzitter van deze dag, de heer Jan Slagter.
We hebben u vandaag zien opereren in een weer heel andere rol dan in de vroege ochtend
op tv bij de geheugentraining. Ik moet zeggen, ook dit gaat u voortreffelijk af. We hebben
genoten van uw improvisatietalent. Zeer bedankt voor de geweldige wijze waarop u leiding
hebt gegeven aan het in goede banen leiden van deze dag! En dit geldt evenzeer voor de
heer Harry Kemps, voorzitter van de middagsessie Seniorenraden.
Ik vertrouw er op dat ik namens velen van u hier aanwezig spreek wanneer ik zeg dat we
kunnen terugkijken op een geslaagde, welbestede dag.

