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Dear residents,

Ang Mo Kio Town Council is keenly aware of the 
need to create common spaces for residents, 
especially for the elderly, to meet, connect and 
interact with one another. As such, the Town 
Council works closely with our community 
partners to design and implement innovative 
senior-living concepts in our estate.

A senior citizens’ hang-out spot is coming 
to Block 433 Ang Mo Kio Avenue 10, where 
seniors can meet their friends and enjoy activities 
such as gardening and cooking. This sleekly 
designed community space will also feature a 
beautiful outdoor landscape and will be ready 
by the end of the year. You can read more about 
this senior citizens’ space from our cover story 
in this issue. 

The amphitheatre next to Block 121 Ang 
Mo Kio Avenue 3 is another such community 
space. It hosts activities such as the Meridian 
Exercise on weekday mornings, which allows 
our seniors to participate in an upbeat workout. 

From us to you
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Meanwhile, we will continue to install elderly-
friendly facilities such as railings and barrier 
free access to support senior living. 

Separately, you may have noticed the lovely 
wall murals outside our Town Council’s Ang Mo 
Kio Avenue 1 office and at Kebun Baru Mall. 
These murals, titled Reminiscing Ang Mo Kio, 
are part of the National Arts Council’s Arts in 
Your Neighbourhood programme, which brings 
the arts to our doorstep. We hope residents 
will find joy in these pieces. 

Here’s wishing all residents happiness and 
good health!   

DR INTAN AZURA MOKHTAR 
Vice Chairperson of Ang Mo Kio Town Council

Member of Parliament for Ang Mo Kio GRC

“Town Council works 

closely with our community 

partners to design and implement 

innovative senior-living concepts 

in our estate. ”
Printer: 
Times Printers Pte Ltd

02



Penduduk sekelian, 

Majlis Bandaran Ang Mo Kio sememangnya sedar perlunya mewu-
judkan ruang bersama untuk penduduk, terutamanya untuk warga emas 
berkumpul dan bersembang. Oleh itu, Majlis Bandaran telah bekerja 
rapat dengan rakan masyarakat dan melaksanakan konsep inovatif 
bagi kehidupan yang mesra untuk warga tua di estet kita.

Satu sudut bagi warga emas berkumpul bakal didirikan di Blok 433 
Ang Mo Kio Avenue 10, di mana mereka boleh bertemu rakan-rakan 
dan menikmati kegiatan riadah seperti berkebun dan memasak. Ruang 
bersama yang didirikan dengan kemas ini akan menampilkan ciri seki-
taran luaran dan dijangka siap pada penghujung tahun ini. Anda boleh 
membaca lebih lanjut mengenainya di dalam liputan utama isu kali ini.

Ampiteater bersebelahan Blok 121 Ang Mo Kio Avenue 3 meru-
pakan satu lagi kawasan bersama untuk masyarakat. Ia menyediakan 
kegiatan kesihatan  seperti ‘Senaman Meridian’ pada setiap pagi di 
hari biasa untuk menggalakan warga emas kita mengambil bahagian 
dalam senaman rancak.

Sementara itu, kami akan terus menyediakan kemudahan yang 
diperlukan oleh warga tua seperti susur tangan dan laluan bebas 
hadangan sebagai menyokong kehidupan warga emas.

Selain itu, anda juga mungkin sudah melihat lukisan dinding di 
luar pejabat Majlis Bandaran Ang Mo Kio di Avenue 1 dan di Kebun 
Baru Mall. Lukisan dinding yang bertajuk Mengimbas Kembali Ang 
Mo Kio, adalah sebahagian daripada program kejiranan Majlis Seni 
Kebangsaan yang bermatlamat untuk membawa seni ke pintu rumah 
anda. Kami berharap semoga penduduk dapat menikmati hasil karya ini.

Akhir sekali, saya berharap agar para penduduk sentiasa berada 
dalam keadaan sihat dan sejahtera.

DR INTAN AZURA MOKHTAR
Naib Pengerusi Majlis Bandaran Ang Mo Kio

Anggota Parlimen GRC Ang Mo Kio

亲爱的居民： 
宏茂桥市镇理事会了解有必要为居民，尤其是年长者，打造一些

见面交流的社区空间。因此，市镇会和社区伙伴携手合作，在我们的

住宅区规划并推行创新的乐龄生活概念。

宏茂桥10道第433座组屋因此将有一个乐龄交流站，让年长居民

与朋友见面，以及参加诸如园艺和烹饪等活动。交流站也会有美丽的

户外园景，并预计今年底落成。你可以翻阅本期的封面故事，了解更

多有关这个乐龄社区空间的详情。

宏茂桥3道第121座组屋旁的露天广场，是另一个供居民联系感情的

聚点。很多年长者会在平日的早晨，到这里做经络运动，保持身心健康。

与此同时，我们将继续安装栏杆和无障碍通道等亲乐龄设施，以

支持居民原地养老。

另一方面，你或许已经注意到宏茂桥1道的市镇会办事处外，以及

哥本 鲁广场的壁画。这些壁画以“回味旧时宏茂桥”为主题，是国

家艺术理事会“艺放邻里”计划的项目，旨在为邻里注入艺术气息。

我们希望居民能从中找到乐趣。

祝愿所有居民快乐安康！

殷丹博士
宏茂桥市镇理事会副主席

宏茂桥集选区国会议员

டாகடர் இந்ான் அஸுரா ம�ாக்ார்
அங் ம�ா கிம�ா நகர �ன்்றத்ின் துணைத ்ணைவர் 

அங் ம�ா கிம�ா குழுதம்ாகு்ி நாடாளு�ன்்ற உறுப்பினர்

அன்பார்ந்த 
குடியிருப்பாளர்களள, 

குடி�பிருப்ாளர்கள், கு்றிப்ாக மு்ிம�ார், 
ஒருவணரம�ாருவர் சந்ிககவும், ம்சிப ் ழகி 
கைநது்றவாடவும் ம்ாது இடங்கணள 
உருவாககித ் ரமவண்டி� அவசி�தண் அங் 
ம�ா கிம�ா நகர �ன்்றம் நன்கு அ்றிநதுள்ளது. 
எனமவ, மு்ிம�ாருககு உகந் புதுண��ான 
இடங்கணள வடிவண�தது மச�ற்டுத் சமூகப 
்ங்கள ிப்ாளர்களுடன் நகர  �ன்்றம் 
அணுகக�ாகச் மச�ல்டுகி்றது. 

அங் ம�ா கிம�ா அமவன்யூ 10ன் புமளாக 
433ல மூத் குடி�ககள் ம்ாழுதும்ாககககூடி� 
இடம் அண�ககப்டவபிருககி்றது. மு்ிம�ார் 
நண்்ர்கணளச் சந்ிககவும், ம்ாடடககணை, 
சண��ல ம்ான்்ற நடவடிகணககளில ஈடு்டடு 
�கிழவும் இவவபிடம் வாயப்ளிககும். 
மநர்த்ி�ாக வடிவண�ககப்டும் இந்ச் சமூக 
இடப்ரப ப்ில எழில�ிகு மவளிபபு்ற நிைவனபபுச் 
சூழல சி்றப்ம்ச�ாக இடம்ம்றும். இவவாண்டு 
இறு்ிககுள் இந் இடம் ்�ாராகிவபிடும். 
இப்்ிப்பின் முன்்ககக கண்ண�ப ்டிதது 
மூத் குடி�ககளுககான பு்ி� இடதண்ப 
்ற்றி ம�லவபிவரம் ம்ரிநது மகாள்ளுங்கள். 

அங் ம�ா கிம�ா அமவன்யூ 3ன் புமளாக 
121ககுப ் ககத்ில அண�நதுள்ள ் ி்றந்மவளி 
அரங்கம் �றறும�ாரு சமூக இடப்ரப்ாகும். 
வாரநாடகளின் காணை மநரங்களில இங்கு 
நணடம்றும் ம�ரிடி�ன் ்�பிறசி ம்ான்்ற 
்ற்ை நடவடிகணககளுடன், மு்ிம�ார் 
வபிறுவபிறுப்ான உடற்�பிறசிகளில ் ங்கும்்ற 
முடிகி்றது. 

இ்றகிணடம�, மு ி்ம�ாரின் வாழகணகககுத 
துணை புரியும் வணக�பில, ் டுபபுக கம்்பிகள், 
்டங்கைற்ற நட�ாடடப ்ாண்கள் ம்ான்்ற 
மு்ிம�ாருககு உகந் வச்ிகணள நாங்கள் 
ம்ாடர்நது நிறுவுமவாம். 

இநநிணை�பில, நகர �ன்்றத்ின் அங் ம�ா 
க ிம�ா அமவன்யூ 1 அலுவைகத்ிறகு 
மவளி�பிலும், மகபுன் ் ாரு கணடதம்ாகு ி்�பிலும் 
அழக ி� சுவமராவ பி�ங்கணள நீங்கள் 
கவனித்ிருககககூடும். “அங் ம�ா கிம�ா 
நிணனவணைகள்” எனத ்ணைப்பிடப்டட 
இந்ச் சுவமராவபி�ங்கள், கணைண�க 
குடி�பிருப்ாளர்களிடம் மகாண்டு மசலலும் 
ம்ச ி� கணை �ன்்றத் ின் “உங்கள் 
அககம்்ககத்ில கணைகள்” ் ிடடத்ின் ஒரு 
்கு்ி�ாகத ்ீடடப்டடன. 

இ ண வ  கு டி � பி ரு ப ் ா ள ர் க ளு க கு 
�கிழவளிககும் என நம்புகிம்றாம். 

அணனவரும் �கிழச்சி�ாகவும் நலை 
ஆமராககி�ததுடனும் வாழ எனது �ன�ார்ந் 
வாழததுககள்!
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Cover story

The project dovetails with Ang Mo Kio Town 
Council’s constant efforts to improve living 
standards for residents and provide a safe and 
secure environment for all. The Town Council is 
also actively looking into ways to upgrade and 
build more senior-friendly facilities in the estate. 

Seniors live it up 
   at community facility

Elderly residents in Ang Mo Kio will soon get 
a “clubhouse” of their own when a community 
facility at Block 433 Ang Mo Kio Avenue 10 opens 
at the end of the year. This area will be where 
senior citizens can hang out and participate in 
various activities. 

This new glass-partitioned facility will be 
located at the void deck of the block, extending 
outwards to include a community garden and 
outdoor pavilions.  

The initiative is part of TOUCH’s Community 
Enablement Project and will benefit more than 
12,000 residents from 32 HDB apartment blocks, 
of whom 1,600 are above 65 years of age.

There will be a Community Health Post with 
nurses to monitor residents’ health and wellbeing 
at the facility. This will be complemented by the 
Lien Foundation’s customised strength 
training programme, Gym Tonic. 
Furthermore, fitness trainers will 
be on hand to guide seniors 
in the use of Gym Tonic’s 
elderly-safe gym equipment. 

In addition, residents can 
also pick up useful skills here 
to help their neighbours, such 
as how to spot and assist a 
person with dementia. 

• Located at Block 433 Ang Mo Kio Avenue 10 •

• Its area is as big as 2½ basketball courts •

• Facilities to look forward to include a gym, a community health post,  
a community garden, sheltered broadwalks and outdoor pavilions •

• Expected to be completed by end 2018 •

THE COMMUNITY FACILITY
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崭新社区空间  乐龄快乐养老
宏茂桥的年长居民即将拥有他们自己的“俱乐部”。这个位于

宏茂桥10道第433座组屋底层的社区空间，将在今年底落成，到时

年长者可以在这里联系感情及参加各种活动。

新设施将使用玻璃作为隔墙，并延伸至户外，结合社区花园

和凉亭。

这是触爱社会服务社区培训与支援计划的项目之一，可让周

围32座组屋的1万2000多名居民受惠，而当中有1600名是65岁以

上的年长者。

社区空间的亮点之一是连氏基金量身打造的“健得力”健身

室。健身教练将协助年长者安全使用健身器材。这里也将设有健

康咨询站，由护士监测居民的健康状况。

此外，居民也会有机会学习一些实用技能，如确认并协助痴

呆症患者，以便在必要时向邻居伸出援手。

这项计划与宏茂桥市镇理事会致力于提高居民生活水平及提供

安全居住环境的目标相契合。市镇会将继续积极翻新和建造更多亲

乐龄设施，让年长者在熟悉的社区里更好地原地养老。

மு்திளயபாருக்கு உற்பா்கமளிக்கும் 
்மூ்க மமயம் 

அங் ம�ா கிம�ாவபில வாழும் மு ி்ம�ாருககுக 
கூடி� வபிணரவபில மசாந் “�ன�கிழ �ன்்றம்“ 
கிணடககவபிருககி்றது. அங் ம�ா கிம�ா 
அ ம வ ன் யூ  1 0 ன்  பு ம ள ா க  4 3 3 ல 
அவர்களுககாகமவ கடடப்டும் சமூக ண��ம் 
இவவாண்டு இறு ி்�பில ் ி்றககப்டவபிருககி்றது. 
மூத் குடி�ககள் ஒன்்றாகப ம்ாழுதும்ாககவும் 
்லமவறு நடவடிகணககளில ்ங்கும்்றவும் 
ண��ம் வாயப்ளிககும். 

கண்ைாடிச் சுவர்களுடன் கடடடக 
கீழத்ளத்ில அண�ககப்டும் பு்ி� ண��ம், 
சமூகத ம்ாடடதண்யும் மவளிபபு்ற 
�ாடங்கணளயும் உள்ளடககும் மவளிப்கு்ி 
வணர நீடடிககப்டும். 

சமூகநை அண�ப்பின் சமூக இ�ைாககத 
்ிடடப்ைபி�பின் ஒரு ்கு்ி�ாக ண��ம் 
அண�ககப்டுகி்றது. ம�ாத்ம் 32 வவீக 
அடுககு�ாடிக கடடடங்களில குடி�பிருககும் 
12,000ககும் ம�ைாமனாருககு ண��ம் 
்�னளிககும். இவர்களில 1,600 ம்ர் 65 
வ�துககு ம�ைானவர்கள். 

இந் ண��த்ில, குடி�பிருப்ாளர்களின் 
ஆமராககி�தண்யும் நலவாழணவயும் 
கண்காைபிகக ்ா்ிகள் மகாண்ட சமூக 
சுகா்ாரச் சாவடி அண�ந்ிருககும். ைி�ன் 
அ்றநிறுவனத்ின் “ஜிம் டானிக“ எனும் 
்பிரதம�க உடலவலு ்�பிறசித ்ிடடமும் 
ண��த ி்ல அ�ைாககப்டும். அது�டடு�ன்்றி, 
“ஜிம் டானிக“ மு்ிம�ாருககுப ் ாதுகாப்ான 
உடற்�பிறசி சா்னங்கணளப ் �ன்்டுததும். 
மு ் ி ம � ா ரு க கு  வ ழ ி க ா ட ட 
்�பிறறுவபிப்ாளர்களும் இருப்ார்கள். 

அம்ாடு, அண்ணடவடீடாருககு உ்வ 
்�ன்்டும் ் ி்றன்கணளயும் குடி�பிருப்ாளர்கள் 
இங்கு கறறுக மகாள்ளைாம். எடுததுககாடடாக, 
டிம�ன் ி்�ா எனப்டும் மூணளத்ளர்ச்சி�ால 
்ா்ிககப்டட ஒருவணர அணட�ாளம் 
காைவும், அவருககு உ்வபி புரி�வும் கறறுக 
மகாள்ளைாம். 

குடி�பிருப்ாளர்களின் வாழகணகத ் ரதண் 
ம�ம்்டுத்வும் அணனவருககும் ் ாதுகாப்ான 
சுறறுபபு்றதண் அண�ததுத ் ரவும் அங் ம�ா 
க ி ம � ா  ந க ர  �ன்்றம்  ம ் ா ட ர் நது 
ம�றமகாண்டுவரும் மு�றசிகளில ஒன்்றாக 
ண��ம் அண�ககப்டுகி்றது. ந�து ம்டணட�பில 
மு்ிம�ாருககு உகந் இன்னும் ்ை 
வச்ிகணள அண�ப்்றகான வழிகணளயும் 
நகர �ன்்றம் முணனபபுடன் ஆராயநது 
வருகி்றது. 

Kemudahan masyarakat menyajikan tapak  

beriadah buat warga emas

Penduduk warga tua di Ang Mo Kio bakal menikmati sebuah 
‘clubhouse’ ataupun rumah riadah mereka sendiri apabila satu 
kemudahan masyarakat mula dibuka di Blok 433 Ang Mo Kio 
Avenue 10 pada hujung tahun ini. Kawasan itu akan menjadi 
satu ruang untuk warga emas berehat, meluangkan masa dan 
mengambil bahagian dalam pelbagai kegiatan riadah.

Kemudahan yang berdinding kaca yang akan ditempatkan 
di kolong blok mempunyai keluasan yang merangkumi sebuah 
kebun masyarakat dan astaka.

Daya usaha ini adalah sebahagian daripada inisiatif Projek 
Kebolehlaksanaan Masyarakat TOUCH dan dijangka akan 
memanfaatkan lebih 12,000 penduduk dari 32 blok HDB, di 
mana 1,600 daripada mereka berusia 65 tahun ke atas.

Satu Sudut Kesihatan Masyarakat akan diadakan di hab 
itu, bertemankan satu perkhidmatan di mana jururawat akan 
memantau kesihatan penduduk. Ini akan diiringi bersama 
program latihan kecergasan, Gym Tonic, yang telah dilakarkan 
oleh Yayasan Lien. Selain itu, jurulatih senaman akan ditugaskan 
untuk membimbing warga emas tentang bagaimana cara-cara 
menggunakan peralatan gimnasium dengan betul dan selamat. 

Tambahan lagi, penduduk juga akan mempelajari kemahiran 
berguna seperti seperti cara-cara mengenalpasti dan membantu 
seseorang yang menghadapi penyakit Dementia.

Projek ini beriringan dengan usaha Majlis Bandaran Ang 
Mo Kio berusaha untuk meningkatkan lagi mutu kehidupan 
penduduk dan menyediakan alam sekitaran yang selamat 
dan terjamin untuk semua. Majlis Bandaran juga sentiasa 
meneroka peluang dan cara-cara untuk mempertingkatkan  
dan membangunkan lebih banyak lagi kemudahan mesra untuk 
warga emas di estet itu.
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