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VOORWOORD
De Seniorenraad mag met veel genoegen terugzien op haar activiteiten in het jaar 2018 voor
Senioren in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
De filmmiddag maandelijks, nu in samenwerking met de Heerlijkheid Schin op Geul blijkt
nog steeds ’n onverdeeld succes.
Dat mogen we eveneens zeggen van het Zomerprogramma, ieder jaar weer verrassend anders,
maar de grote ( goede ) lijn behouden we . Zo zal het barbecueverhaal een iets andere
invulling krijgen. Al doende leert men.
Wederom mochten we ons verheugen over het grote aantal deelnemers, en gelukkig maar, het
zou immers triest zijn als we ons doel – het voorkomen van eenzaamheid onder de
Valkenburgse Senioren – na zoveel inzet, niet zouden weten te realiseren.
Uiteraard kan het altijd nog beter en daar doen wij als Raad met 11 leden onze uiterste best
voor .
De samenwerking met het Stella Mariscollege Valkenburg, met name docent koken Lau van
de Berg, mogen we gerust voortreffelijk noemen, zijn verrassingsmenu maandelijks, is telkens
weer ’n culinair hoogstandje.
Met ondersteuning van en in samenspraak met contactambtenaar Remco Vijgeboom van de
Gemeente hebben de leden zich actief ingezet bij de organisatie van diverse activiteiten voor
Senioren.
Welke activiteiten kwamen er zo al aan de orde:
• De maandelijkse filmmiddag.
• Het maandelijkse verrassingsmenu ( m.u.v. de maanden juli en augustus, maar
wel met een Kerstdiner in december ) .
• De organisatie van het nu al vermaarde Zomerprogramma ( 15 activiteiten ).
• Het onderhouden van de eigen website, op een up-to-date wijze, zeer
belangrijk na het wegvallen van onze informatiebron Markant.
• De afstemming met de ASD, twee van onze leden hebben er zitting in.
• Zeker mag niet onvermeld blijven, na lering, de succesvolle Seniorendag met
een ochtend - en middagsessie, een uitstekend gevarieerd programma ,een
locatie om u tegen te zeggen, een organisatie zonder enige wanklank en een
deelname van, schrik niet, 450 Senioren .’t Geheel in nauwe samenwerking,
ook financieel met de Gemeente Valkenburg aan de Geul en daarin vooral
reeds voornoemde contactambtenaar .
De grote betrokkenheid van alle 11 leden ( vrijwilligers) van de Seniorenraad heeft geleid tot
prima activiteiten en tot vele terechte complimenten.
Graag sluit ik mij daarbij aan, wat betreft de welverdiende loftuigingen en voeg daar ’n Grand
MERCI aan toe, in de hoop dat we 2019 nog steeds op een hoog niveau onze doelstellingen
kunnen blijven realiseren.
Guy Caelen , voorzitter.
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VERGADERINGEN
De Seniorenraad heeft in 2018 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, dhr. R.
Vijgeboom, beleidsmedewerker van de afdeling Sociaal Domein.
Het overleg met de wethouder vond twee maal per jaar plaats.

ADVIEZEN.
27-02-2018 Brief aan de gemeente Valkenburg aan de Geul inzake de nieuwe werkwijze
van de Seniorenraad.

WERKGROEPEN
Werkgroep Filmvoorstellingen.
Leden van de werkgroep:
Dhr. W. Baetsen
Mevr. I. Paulssen
Voor het vierde jaar organiseert de Seniorenraad filmvoorstellingen op een centrale locatie die
goed bereikbaar is voor senioren.
De voorstellingen vinden plaats in het gemeenschapshuis ’t Geboew in Schin op Geul.
Reserveren is mogelijk via het mailadres van de Seniorenraad:
seniorenraadvalkenburg@gmail.com.

Redactieraad Markant
Lid: Mevr. M. van de Pol.
Publicaties in 2018.
Maandelijks de data van de filmvoorstellingen en Samen eten.
Vooraankondiging zomerprogramma Seniorenraad.
Een dagje ontspannen in Thermae 2000.

Website Seniorenraad
De website is nu ruim 2 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.
Via het contactformulier kunnen vragen of opmerkingen ter kennis worden gebracht aan het
secretariaat van de Seniorenraad.
Projectgroep zomeractiviteiten.
Leden: Dhr. G. Caelen, dhr. F. Hendriks, mevr.. M. van de Pol, mevr.. T. van de Bijl, mw.
Wouters, mevr.. J. Bastings, dhr. J. Pluijmen, mevr. E. Wolfs, mevr. I. Paulssen, mevr. M.
Braam en dhr. W. Baetsen.
Voor de zesde keer hebben bijna 5090 ouderen kunnen meedoen aan het zomerprogramma.
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Deze keer hebben naast de 65 plussers ook de mensen in de verzorgingshuizen een
uitnodiging ontvangen.
Ook dit jaar weer een herkenbare folder met .. activiteiten verdeeld over .. weken.
De opzet van het hele programma blijft om ouderen ook een gezellige tijd 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,
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.

Samen eten.
Sedert enkele jaren organiseert de seniorenraad maandelijks – in samenwerking met de
gemeente – Samen Eten bijeenkomsten in Stella Maris.
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’.
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EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN
1.

Adviesraad Sociaal Domein:

Seniorenraad Valkenburg aan de Geul

Mevr. M. van de Pol
Mevr. R. Wouters
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SENIORENRAAD – ADRESSENLIJST PER 31 DECEMBER 2018

FUNCTIE

NAAM

ADRES

TELEFOON

Voorzitter

Dhr. W.J.N. Caelen

Koningshof 34
6301 LT Valkenburg aan de Geul 043-3111957

Vice voorzitter

Dhr. J. Pluijmen

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

Secretaris

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

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

Penningmeester

Dhr. F. H. Hendriks

Dilgaard 1
6325 GE Berg en Terblijt

043-3110316

043-6040136

Lid:

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

043-6044801

Lid:

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

043-6015250

Lid:

Mevr. J. Bastings

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

Lid:

Mevr. E. Wolfs

Rijksweg 140
6325 AH Berg en Terblijt

043-6040487

Lid:

Mevr. M. Braam

De Valk 64
6301 HR Valkenburg aan de Geul 043-6040520

Lid:

Dhr. W. Baetsen

Graafstraat 1
6305 BD Schin op Geul

Lid:

Mevr. I. Paulssen

043-4591792

Louis Eliasstraat 18
6301 ZS 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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