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VOORWOORD
In 2017 heeft de Seniorenraad haar activiteiten ongewijzigd voortgezet. De activiteiten voor
ouderen in de gemeente Valkenburg aan de Geul kregen een vervolg. De filmmiddagen
werden maandelijks georganiseerd, het zomerprogramma 2017 verliep succesvol. Het aantal
deelnemers nam behoorlijk toe, zelfs zodanig dat het moeilijk gaat worden om geschikte
locaties te vinden om het aantal deelnemers onder te brengen.
In samenwerking met scholengemeenschap Stella Maris werd een nieuwe activiteit
toegevoegd, namelijk samen eten voor ouderen. Na een voorzichtige start waren de meeste
verrassingsmenu’s vol- en zelfs overboekt en blijkt deze activiteit een schot in de roos.
Er werd in mei 2017 afscheid genomen van de uitstekende voorzitter Ton Smeets, om voor
hem moverende redenen en in zijn kielzog lid Luuk Scholten.
Ook gedurende 2018 zullen de leden van de Seniorenraad, met ondersteuning van en in nauwe
samenwerking met de contactambtenaar bij de gemeente, zich actief blijven inzetten bij de
organisatie van diverse activiteiten voor senioren in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Het ligt in de bedoeling het aantal activiteiten verder uit te breiden.
Begin 2016, officieel echter veel eerder, is de positie van de Seniorenraad in de gemeentelijke
organisatie gewijzigd als gevolg van de in werking treden van de Adviesraad Sociaal Domein.
In feite komt het er op neer dat de communicatie richting gemeentebestuur dient te gaan
verlopen via de Adviesraad Sociaal Domein.
Dit houdt in dat de Seniorenraad haar zelfstandigheid gedeeltelijk verliest, maar in hoeverre
dat nadelig zal uitpakken moet in de toekomst nog blijken, via de Adviesraad Sociaal Domein
is er immers meer zeggenschap.
Gedurende 2017 heeft de Seniorenraad aandacht besteed aan diverse activiteiten, te weten:
 Voortzetting van de maandelijkse filmmiddagen
 Organisatie van een zomerprogramma voor senioren
 Organisatie van verrassingsmenu’s
 Het onderhouden van een eigen website
 Bekendheid Seniorenraad
 Werving van nieuwe leden (geleid tot inmiddels 11 leden).
Voor 2018 staan op het programma:
 Organisatie muzikale activiteit
 Communicatie naar senioren in Valkenburg aan de Geul
 Voortzetting van filmvoorstellingen
 Organisatie van een zomerprogramma
 Organisatie verrassingsmenu’s in samenwerking met Stella Maris
 Organisatie van een voorjaarsactiviteit
 Organisatie van een eindejaars activiteit (de zogenaamde Seniorendag)
 Organisatie van een studiedag
 Afstemming activiteiten met de Adviesraad Sociaal Domein.
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De grote betrokkenheid van alle leden van de Seniorenraad heeft de positieve ontwikkelingen
van de vele activiteiten mogelijk gemaakt. Gedurende 2017 was de samenwerking wederom
optimaal.
Graag wil ik iedereen die aan de realisatie van onze doelstellingen heeft meegewerkt van
harte bedanken.
Valkenburg aan de Geul,
W.J.N. Caelen,
voorzitter.
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VERGADERINGEN
De Seniorenraad heeft in 2017 haar maandelijkse vergaderingen gehouden in de Brakke Berg
te Berg en Terblijt.
Het dagelijks bestuur vergaderde bij een van de leden thuis.
Elke twee maanden was er overleg met de contactambtenaar van de gemeente, mevr. D.
Velthorst, beleidsmedewerker van de afdeling Wonen en Leven.
Het overleg met de wethouder vond twee maal per jaar plaats.

ADVIEZEN.
19-01-2017 Bezwaarschrift Seniorenraad aan het College van B&W inzake de subsidie van
de Seniorenraad.

WERKGROEPEN
Werkgroep Filmvoorstellingen.
Leden van de werkgroep:
Mevr. M. Cremers
Mevr. T.van der Bijl
Dhr. G. Caelen
Voor het derde jaar organiseert de Seniorenraad filmvoorstellingen op een centrale locatie die
goed bereikbaar is voor senioren.
De voorstellingen vinden plaats in de Stationnerie te Valkenburg.
Nog steeds is de belangstelling groot zodat we ook in 2016 maandelijks op dinsdag- en
woensdagmiddag een film vertonen met uitzondering van de maand december.
Reserveren is mogelijk via het mailadres van de Seniorenraad:
seniorenraadvalkenburg@gmail.com.

Redactieraad Markant
Lid: Mevr. M. van de Pol.
In 2017 zijn maandelijks de data van de filmvoorstellingen en Samen eten
in Markant gepubliceerd.
In de editie van juni een artikel over de samenwerking van de Adviesraad Sociaal Domein
met de Seniorenraad en in november een artikel over de muziekmiddag voor de senioren.

Website Seniorenraad
De website is nu ruim 1 jaar online en wordt constant actueel gehouden. Voor de senioren in
Valkenburg aan de Geul en omgeving vormt de site een welkome bron van informatie. De
notulen van de maandelijkse openbare vergaderingen, uitgebrachte adviezen aan de gemeente
en het jaarverslag kunnen door de bezoekers van de site worden ingezien. De activiteiten,
Samen Eten, filmvoorstellingen en zomerprogramma worden onder andere via dit medium
ruimschoots van tevoren aangekondigd en beschreven. De deelnemers aan Samen Eten en
zomerprogramma worden met de nodige foto’s na afloop in beeld gebracht. Via het
contactformulier kunnen vragen of opmerkingen ter kennis worden gebracht aan het
secretariaat van de Seniorenraad.
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Werkgroep Studiedagen
Leden van de werkgroep Studiedagen.
Mevr. Roos Wouters
Dhr. Guy Caelen
Ieder jaar houdt de seniorenraad Valkenburg een studiedag.
Deze keer hebben wij gekozen voor een meer praktijkgerichte doelstelling .
Wij nodigden dhr.Scheepers, van stichting mentorschap Limburg,uit
.Hij gaf een boeiende lezing over ouderparticipatie in wijk en
Buurtgerichte projecten. Waarbij hij ook putte uit zijn eigena
Er wordt uit gegaan van mijn positieve gezondheid; dit bestaat uit
Zes facetten; de lichamelijke functies ,het mentale welbevinden,
Zingeving levenslust ,kwaliteit van leven .,meedoen sociale contacten.
Dagelijks functioneren.
Wij hebben dit als heel waardevol en leerzaam ervaren en gaan ermee aan de slag.
Projectgroep zomeractiviteiten.
Leden: Dhr. G. Caelen, dhr. F. Hendriks, mevr.. M. van de Pol, mevr.. T. van de Bijl, mw.
Wouters en mevr.. J. Bastings. en namens de gemeente Valkenburg aan de Geul mevr. D.
Velthorst.
Mevr. M. Cremers en dhr. J. Beudeker hebben als oud lid meegeholpen.
Voor de vijfde keer hebben bijna 5090 ouderen kunnen meedoen aan het zomerprogramma.
Deze keer hebben naast de 65 plussers ook de mensen in de verzorgingshuizen een
uitnodiging ontvangen.
Ook dit jaar weer een herkenbare folder met 12 activiteiten verdeeld over 12 dagen.
De opzet van het hele programma blijft om ouderen ook een gezellige vakantie te bieden als
kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn
en minder bezoekjes worden afgelegd. Hierdoor hopen we dat eenzaamheid een beetje
voorkomen wordt en dat ze ook kunnen genieten
van uitstapjes in de zomer.
We hebben gekozen om geen gratis activiteiten meer aan te bieden, omdat vaak veel mensen
die aangemeld stonden, toch niet kwamen opdagen.
De meeste inschrijvingen waren bij de eet en drink uitstapjes, o.a. samen eten in Vue de
Montagne: 101 bezoekers, barbecue 185 bezoekers, wijnproeverij 80 bezoekers
en het Openluchttheater, ook rond de 80 aanmeldingen. Ondanks de regen bleef iedereen
zitten en bleef het gezellig met de zang en muziek van het Gospel Choir.
Er is behoefte om elkaar weer te zien en inmiddels worden we al weken van tevoren op straat
gevraagd, wanneer de volgende folder in aantocht is.
Openlijk gaat het dit keer wel beter met de bezorging van alle post, want die werd niet op tijd
geleverd waardoor mensen te laat waren bij aanmelding.
Samen eten.
Sedert enkele jaren organiseert de seniorenraad maandelijks – in samenwerking met de
gemeente – Samen Eten bijeenkomsten in Stella Maris.
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Leraar/kok Lau van de Bergh en zijn team – hobbykoks en voor de bediening leerlingen van
Stella Maris - weet bij de gezellige bijeenkomsten de deelnemers steeds te verrassen met een
heerlijk 4-gangen menu. Onder het genot van een bijpassend wijntje komen de nodige
verhalen op tafel, worden oude herinneringen opgehaald en nieuwe vriendschappen gesloten.
Met een deelname van gemiddeld 60 personen per sessie vallen deze bijeenkomsten bij de
Valkenburgse senioren duidelijk in de ‘smaak’

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN
1.

Adviesraad Sociaal Domein:
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SENIORENRAAD – ADRESSENLIJST PER 31 DECEMBER 2017
FUNCTIE

NAAM

ADRES

Voorzitter
(tot 01-06-2017)

Dhr. A.G.A.M. Smeets Broekhem 100
6301 HL Valkenburg a/d Geul

043-6013022

Secretaris

Mw. M.C.J. v. d. Pol

Pr. Willem-Alexanderlaan 67
6301 TS Valkenburg a/d Geul

043-3110316

Penningmeester

Dhr. F. H. Hendriks

Dilgaard 1
6325 GE Berg en Terblijt

Lid:

Mw. C.S.E.M. v.d. Bijl Broekhem 126
6301 HX Valkenburg a/d Geul

Lid:
(tot 01-06-2017)

Dhr. M. Scholten

Lid:

Mw. R.H.M.B. Wouters Geulpark 14
6301 ZN Valkenburg a/d Geul

Jos Maenenstraat 4a
6301 XK Valkenburg a/d Geul

TELEFOON

043-6040136
043-6044801

043-8501457
043-6015250

Lid:
Dhr. W.J.N. Caelen
(tot 01-06-2017)
(vanaf 01-06-2017 voorzitter).

Koningshof 34
6301 LT Valkenburg aan de Geul 043-3111957

Lid:

Gr. v. Hoensbroeklaan 3
6301 VP Valkenburg aan de Geul 043-6012254

Mevr. J. Bastings

Lid:
Dhr. J. Pluijmen
(vanaf 01-11-2017)

L. v.d. Maessenstraat 26
6301 EA Valkenburg aan de Geul

Secretariaat:
Pr. Willem-Alexanderlaan 67
Tel.: 043-3110316
Email: seniorenraadvalkenburg@gmail.com

Uitgave
SENIORENRAAD VALKENBURG AAN DE GEUL
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