NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

15-06-2021
10.00 uur
Pub Henry

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, mevr. J. Bastings, mevr. M. Braam, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. F. Hendriks,
dhr. J. Pluijmen, mevr. M. v.d. Pol(notulen), mevr. E. Wolfs, mevr. R. Wouters.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. W. Baetsen.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken
16-04-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Ontvangstbevestiging brief inzake nieuwe
contactambtenaar.
Uitgaande stukken.
14-04-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Brief Seniorenraad inzake nieuwe
contactambtenaar.
15-04-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Factuur activiteiten Seniorenraad.
3. Concept-notulen DB vergadering d.d. 27-05-2021.
Agendapunt 3. Openluchttheater.
De voorzitter vraagt de leden of de Seniorenraad “Vriend van het Openluchttheater” wil
worden. Zie agendapunt 6.
Het OLT gaat weer voorstellingen houden zover dat vanwege corona-maatregelen haalbaar
is.
Dhr. Caelen neemt contact op met dhr. Frösch om e.v. afspraken te maken over
voorstellingen voor de Seniorenraad.
Agendapunt 5, Samen eten.
Als de Seniorenraad het Samen eten weer gaat organiseren, wordt er geen diner
aangeboden maar een lunch.
Agendapunt 6, social sofa’s.
Social sofa’s is een landelijk project dat vanuit Tilburg wordt gecoördineerd.
De voorzitter van het Platform Wereldburgerschap heeft de Seniorenraad gevraagd of de
raad actief wil deelnemen aan het project. Er wordt nog een locatie gezocht om de sofa’s op
te bouwen.
Kosten en fundraising.
Kosten van een bank: € 4800. Inclusief reservering, onderhoud fonds en huur werkplek
komen de kosten per bank op € 7500.
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De financiering van de bank komt van donaties en bijdrage van de gemeente Valkenburg aan
de Geul.
Mevr. Braam, mevr. Bastings en de heer en mevrouw Caelen stellen zich beschikbaar voor
deelname aan het project.
4. Jaarverslag 2020.
Bij het voorwoord dubbele tekst verwijderen.
Financieel overzicht.
In het vervolg bij uitgaven de activiteiten van de Seniorenraad vermelden.
5. Sluiting Stella Maris.
Door de sluiting kan de Seniorenraad het Samen eten niet meer bij Stella Maris organiseren.
De Anti-kraak houdt vanaf 1 augustus toezicht totdat het gebouw wordt gesloopt.
Dhr. Lau van den Bergh is bereid om op een andere locatie het Samen eten voort te zetten.
Dhr. Caelen neemt contact met hem op om te bezien of er een alternatief gevonden kan
worden, b.v. in Cascade.
6. Openluchttheater.
Vriend van het Openluchttheater.
De Seniorenraad is van mening dat er geen subsidiegeld aan het Openluchttheater kan
worden gegeven.
7. Activiteiten Seniorenraad.
In de 2e helft van augustus wordt er 3 maal met 100 personen per keer, een barbecue
gehouden bij van Alles get. Kosten p.p. € 13,50.
Dhr. Pluijmen maakt de tekst voor de uitnodiging. Mevr. van de Pol stuurt de uitnodiging
naar mevr. Janssens (Mazjerang), TV Valkenburg en dhr. Hendriks (website).
Dhr. Pluijmen neemt contact op met dhr. Kreutzer van Van alles get, voor de data van de
barbecue.
Week van de eenzaamheid.
Mevr. Janssens stelt voor om de Seniorendag in de week van de Eenzaamheid te houden (zie
agendapunt 8), maar vanwege de korte tijd is dit niet haalbaar.
8. Nieuwe contactambtenaar Seniorenraad.
Mevr. Marion Janssens volgt dhr. Vijgeboom op als contactambtenaar van de Seniorenraad.
Mevr. Janssens is door de Seniorenraad uitgenodigd om kennis te maken met de leden.
Het overleg met de contactambtenaar wordt voortgezet.
De prioriteit van de Seniorenraad is het voorkomen van eenzaamheid, wat ook de prioriteit
van de gemeente is.
De gemeente wil eenzame ouderen 75+ aan huis bezoeken. Naast professionals wil de
gemeente vrijwilligers inzetten om huisbezoeken af te leggen. Valkenburg aan de Geul heeft
ongeveer 1250 zelfstandig wonende alleenstaande 75-plussers. Deze alleenstaanden krijgen
van de gemeente een brief waarop ze kunnen reageren.
Achter de vrijwilliger moet een organisatie staan die de vrijwilligers kan opvangen.
De KBO geeft een cursus voor vrijwilligers die huisbezoeken gaan afleggen. In schrijnende
gevallen kan de GGD mensen bezoeken. Het staat iedereen vrij om de GGD in te schakelen
voor hulp.
De gemeente kan gebruik maken van de expertise van de KBO zoals cursussen en werving
van vrijwilligers.
Mevr. van de Bijl meldt zich voor het aan huis bezoeken van 75-plussers.
Seniorendag.
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Als de maatregelen van corona het toelaten, wordt in het najaar weer een Seniorendag
georganiseerd. Mevr. Janssens stelt voor om dit in de week van de eenzaamheid te doen, dat
is in september.
Mevr. Janssens zal bij de gemeenschapshuizen navragen of de Seniorendag in de
gemeenschapshuizen kan worden georganiseerd.
Activiteiten Seniorenraad.
Vanwege corona zijn in 2020 en tot op heden geen activiteiten georganiseerd. De
Seniorenraad kan in Mazjerang haar activiteiten aankondigen.
9. Rondvraag.
De volgende DB-vergadering wordt via een zoomverbinding gehouden op 6 juli om 11.00
uur.
De volgende AB-vergadering wordt gehouden op 13 juli om 11.00 uur bij Til van der Bijl,
Broekhem 136 in Valkenburg aan de Geul.
Mevr. van de Pol zal bij Radar informeren of de Seniorenraad daar vergaderruimte kan
reserveren.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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