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VOORWOORD 
  

De activiteiten van de Seniorenraad in 2019 waren wederom talrijk, met een aantal 

uitschieters, het kan bijna niet anders in dit bevrijdingsjaar, immers 75 jaar geleden op 17 

september 1944 werd ons Geulstadje definitief bevrijd van de Duitse bezetters. 

Bij deze herdenking hoorde een programma waar de nodige Senioren gaarne aan deel wilden/ 

konden nemen. Met name: het imposante theaterstuk “in het zicht van de vrijheid “, de 

indrukwekkende expositie “we do remember “in het Museum Valkenburg in het Oude 

Postkantoor en in de bibliotheek en verdere ceremonies in de verschillende kerken plus een 

rondleiding met gids langs de zogenaamde Struikelstenen. 

   Groots was de inzet van de 11 bestuursleden van de Seniorenraad, die maandelijks met 

elkaar in overleg traden, teneinde het e.e.a. goed te laten verlopen en al luisterend naar elkaars 

visies goede plannen wisten te ontwikkelen met betrekking tot het inmiddels vermaarde 

Zomerprogramma, verder de Seniorendag en de mogelijkheden wat betreft de 

Bevrijdingsfeesten .   

  

Wederom werd duidelijk zichtbaar, dat als het gaat om het thema “kom op tegen 

eenzaamheid! “een goede samenwerking tussen enerzijds de contactambtenaar als 

vertegenwoordiger van de gemeente en anderzijds de Seniorenraad een hoge prioriteit dient te 

hebben. En ook bij het eventueel gladstrijken van de plooien mogen wij nooit uit het oog 

verliezen dat wij als Seniorenraad de belangen van plus minus 6.000 Senioren behartigen en 

dat is dus iets meer dan één/ derde van het aantal inwoners van Valkenburg.   

  

Gedurende 2019 organiseerde de Seniorenraad de navolgende activiteiten, al of niet in 

samenwerking met andere organisaties: 

  

   De maandelijkse filmmiddagen.   

   De maandelijkse verrassingsmenu’s. 

   Het Zomerprogramma.   

   Diverse activiteiten in het kader van de Bevrijdingsceremonies.  

   De Seniorendag in twee sessies.   

   Via folders en de website de contacten met de Senioren.     

  

Voor 2020 beogen we in grote lijnen dezelfde activiteiten, wel komt er bijna zeker een 

Carnavalsmiddag speciaal voor Senioren in januari/februari, reeds zijn de contouren van dit 

programma zichtbaar.  

Guy Caelen,  

voorzitter Seniorenraad 
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VERGADERINGEN 

De Seniorenraad heeft in 2019 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. 

 

Presentaties/ bijeenkomst. 
Presentaties 

12 maart heeft mevr. Jolanda Cloosen een presentatie gegeven over I-pad lessen voor 

ouderen. Ouderen vereenzamen doordat ze niet met een computer kunnen omgaan. De privé- 

en groepslessen worden in heel Limburg gegeven. 

11 juni heeft mevr. Bianca Bertram, wijkcoördinator, de Seniorenraad informatie gegeven 

over het ouderenproject in Fonterhof. Ouderen kunnen 2 maal per week ’s middags aan 

activiteiten deelnemen. 

12 november hebben de combinatiefunctionarissen, mevr. Dominique Wienk en dhr. Boris 

Zinzen, van de gemeente Valkenburg aan de Geul de Seniorenraad geïnformeerd over de 

sportactiviteiten voor ouderen in de kernen. 

Bijeenkomst. 

Op 8 oktober heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul een symposium tegen eenzaamheid 

georganiseerd waarbij leden van de Seniorenraad aanwezig waren. 

 

 

ADVIEZEN. 

Er zijn 2019 geen adviezen uitgebracht. 

 
 

Werkgroep Filmvoorstellingen.  

Via een speciale digitale filmnieuwsbrief, via de website van de Seniorenraad en 

via Schinopgeulinfo.nl werden de bezoekers uitgenodigd om de film op de laatste vrijdag van 

de maand te bezoeken. 

De werkgroep filmvoorstellingen bestaat uit drie leden van de Seniorenraad en zeven leden 

van de Heerlijkheid Schin op Geul. In 2019 heeft de werkgroep 11 films vertoond. Deze 

werden bekeken door 478 kijkers. Het filmaanbod was zeer gevarieerd.  

Na afloop van de film bleven de bezoekers bij een kop koffie en een stuk vlaai over de film 

napraten, maar ook andere, meer persoonlijke onderwerpen kwamen aan de orde.  

 

Uit de bezoekersaantallen, gemiddeld bijna 44 personen per film, blijkt dat 

de filmvoorstellingen, net als de vele andere activiteiten van de Seniorenraad, perfect voldoen 

aan de bedoeling om de mensen van heel Valkenburg een aangename middag te bezorgen en 

hen op een ongedwongen manier met elkaar in contact te brengen. 

 

 

 

 

 

http://schinopgeulinfo.nl/
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Werkgroep zomeractiviteiten 2019 

In totaal 1078 personen hebben aan deze activiteiten deelgenomen. Alle 

programmaonderdelen zijn door de deelnemers enthousiast ontvangen. Wederom is gebleken 

dat er bij senioren een grote behoefte bestaat voor het deelnemen aan gezamenlijke 

activiteiten. Zoals elk jaar doen vooral de proef- en eetprogrammaonderdelen het goed. 

Wel constateert de projectgroep dat de deelnemers veelal vitale senioren zijn en er zeker meer 

aandacht moet komen voor de groep kwetsbare ouderen. In de komende jaren zal daar zeker 

in het activiteitenprogramma rekening mee worden gehouden. 

Voor de 7e keer hebben 65-plussers mee kunnen doen aan het zomerprogramma van 2019. 
De inmiddels bekende folder bestond uit 15 zomeractiviteiten en 2 activiteiten in september 

i.v.m. 75 jaar Bevrijding in Limburg. 

Er waren extra rondleidingen in Museum Land van Valkenburg en in het Postkantoor aan de 

Lindenlaan. 

In het zicht van de vrijheid was een prachtige muziekdramatische productie in de 

Gemeentegrot. 

Naast de folder kreeg iedereen ook een lijst met Activiteiten Seniorenraad 2019 voor het hele 

jaar. 

Het was weer in mooi zomerprogramma waarbij we de barbecue zelfs twee dagen hebben 

georganiseerd, 1e dag 119 aanmeldingen en de 2e dag 113 aanmeldingen. 

Ook het samen eten trok 94 mensen en was met de High Tea weer de drukstbezochte eet 

activiteit van het programma. 

In totaal hebben we 1078 bezoekers gehad voor alle activiteiten. 

 

 

Website Seniorenraad 

De website van de Seniorenraad vormt reeds gedurende enkele jaren een welkome bron van 

informatie. De site biedt informatie over de openbare vergaderingen (vastgestelde notulen), 

het jaarverslag en de eventueel uitgebrachte adviezen aan de gemeente. Tevens wordt 

informatie verstrekt over de filmvoorstellingen, het Samen Eten en het zomerprogramma. De 

privacy-regelingen hebben ertoe geleid dat nagenoeg geen foto’s van deelnemers aan de 

verschillende activiteiten meer zijn gepubliceerd. Het contactformulier biedt de mogelijkheid 

om vragen c.q. opmerkingen aan het secretariaat ter kennis te brengen.  

 

    
Samen eten. 

Wat ooit een voorzichtige voorzet was: samen eten voor Senioren (te organiseren in 

samenwerking met het Stella Mariscollege Valkenburg) tegen een aantrekkelijke prijs, blijkt 

nog steeds een groot succes te zijn en wie de regionale kranten volgt kan constateren dat men 

ook elders, tot en met Chateau Neercanne, deze opzet in de armen gesloten heeft. Eten – 

ontmoeten – sociale contacten leggen, het blijkt iedere keer weer hoe belangrijk het is voor 

Senioren. 

Dat het een hoogtepunt is wordt tevens bewezen door het feit dat meestal het maximale aantal 

deelnemers aanwezig is. Ook is dat tegelijkertijd een duidelijk compliment voor maitre Lau 

van de Berg met zijn team en voor de organisatie, die ervoor zorgt dat alles op rolletjes loopt. 
 

Seniorendag. 

Op zaterdag 9 november organiseerde de gemeente Valkenburg aan de Geul in samenwerking 

met de Seniorenraad en Sevagram een Seniorendag. Deze Seniorendag vond plaats in de 

Paviljoenzaal van Holland Casino. De Seniorendag werd gezien het aantal deelnemers 

gesplitst in een ochtend- en een middagsessie, waaraan 250 resp. 200 senioren deelnamen.  
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Tijdens de Seniorendag werden de aanwezig welkom geheten door wethouder Remy Meijers 

en Guy Caelen, de voorzitter van de Seniorenraad. Onder het genot van een kop koffie/thee en 

vlaai werden 2 lezingen gegeven. De heer Jules Peters heeft het project “We Helpen” 

toegelicht. Door de heer Dyon Scheien, klinisch fysicus/audioloog werd de diagnostiek en 

behandeling van de aandoening “oorsuizen” besproken.  

De Seniorendag werd ’s ochtends muzikaal opgeluisterd door Dameskoor Belcanto 

Resonance en de alom bekende zanger Frans Croonenberg. ’s Middags was het de beurt aan 

Mannenkoor Inter Nos en opnieuw Frans Croonenberg. 

De bijeenkomsten werden afgesloten met een tombola met prachtige prijzen.  

 

 

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN 

 
1. Adviesraad Sociaal Domein: Mevr. M. van de Pol 

Mevr. R. Wouters 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2019 
 

 

 

     

     

 
VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE SENIORENRAAD VAN 2019. 

 

 

Op 19 augustus 2020 is de kascontrolecommissie ten huize van de penningmeester 

bijeengekomen om de boeken van de Seniorenraad over het jaar 2019 te controleren 

 

De stukken zijn toegelicht dhr. Frans Hendriks, penningmeester van de Seniorenraad. 

 

De controle van de boekhouding heeft plaats gevonden, daarbij zijn geen onrechtmatigheden 

aangetroffen. 

 

Het overzicht van de gepresenteerde jaarrekening geeft een getrouw beeld van de in- en 

uitgaven die het afgelopen jaar hebben plaats gevonden. 

 

Alle waardering en dank aan dhr. Hendriks is op zijn plaats voor zijn inzet in het afgelopen 

jaar. 

Het advies aan het Algemeen Bestuur is positief ten aanzien van het financieel beheer van de 

Seniorenraad. 

 

Valkenburg aan de Geul, 19-08-2020 

Namens de kascommissie 

Maria Braam en Til van der Bijl. 
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SENIORENRAAD – ADRESSENLIJST PER  31 DECEMBER  2019 

 

 
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  06-53578652 

 

Secretaris Mw. M.C.J. v. d. Pol Pr. Willem-Alexanderlaan 67 043-3110316 

  6301 TS Valkenburg a/d Geul 

 

Penningmeester Dhr. F. H.  Hendriks Dilgaard 1 

  6325 GE Berg en Terblijt 043-6040136 

 

Lid: Mw. C.S.E.M. v.d. Bijl Broekhem 126 043-6044801 

  6301 HX Valkenburg aan de Geul 

 

Lid: Mw. R.H.M.B. Wouters Geulpark 14 043-6015250 

  6301 ZN Valkenburg a/d Geul  

 

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 043-4591792 

 

Lid: Mevr. I. Paulssen Louis Eliasstraat 18  06-40641874 

  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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