NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

14-09-2021
11.00 uur
’t Geboew.

Aanwezig: Dhr. J. Pluijmen, mevr. M. Braam, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. F. Hendriks, mevr. M. v.d.
Pol(notulen), mevr. E. Wolfs, mevr. R. Wouters.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. G. Caelen, dhr. W. Baetsen, mevr. J. Bastings.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
15-08-2021 Dhr. Rob van Beest: reactie op vacature penningmeester, webmaster.
16-08-2021 Remco Vijgeboom: Ambtelijk contactpersoon Seniorenraad.
16-08-2021 Dhr. Soumang: Reactie op vacature penningmeester, webmaster.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 13-07-2021.
Geen opmerkingen.
De notulen worden vastgesteld.
4. Ingekomen reacties vacature penningmeester en webbeheerder van de Seniorenraad.
Dhr. van Beest, dhr. Soumang, mevr. Pisters, mevr. Spierdijk, dhr. Schippers en dhr. Blom
hebben op de vacature gereageerd.
Dhr. Pluijmen neemt contact op met dhr. Caelen om een afspraak te maken met de
kandidaten.
5. Activiteiten Seniorenraad.
Barbecue.
Op 2 september zijn 47 personen naar de barbecue gekomen.
Op 15 september hebben zich 82 personen opgegeven.
Filmvoorstellingen.
Wordt in het overleg met de contactambtenaar besproken.
Seniorendag.
De Seniorendag wordt gepland op 6 november in de Polfermolen. Dhr. Pluijmen heeft al
gereserveerd. De senioren moeten laten zien of zij gevaccineerd of negatief getest zijn.
Er mag 75% van de bezetting aanwezig zijn en er moet huur worden betaald.
Vanaf 13 september zijn 2 personen in de Polfermolen aanwezig als er activiteiten plaats
vinden.
Programma:
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-

Joëlle Savelkoul met een optreden van het Sing-Kids koor.
Aandacht voor eenzame ouderen.
De voorzitter van de werkgroep eenzaamheid uitnodigen.
Praktijkondersteuner uitnodigen om een verhaal te houden over het werk bij de huisarts.
- Moselsänger-groep.
- Een gezamenlijk optreden van de koren Walram en Internos.
- Ondersteuning van ouderen bij het werken met de computer.
- Ergotherapeut uitnodigen voor het gebruik van rollators.
Kerstdiner in de kernen.
Het kerstdiner is bedoeld voor eenzame ouderen van 70+ en wordt in elke kern
georganiseerd.
De financiën komen van de stichting Boek(en)kunst (Rik Prinsen), de gemeente en de
Seniorenraad.
6. Stand van zaken financiën.
De penningmeester heeft een exploitatieoverzicht van 2021 opgesteld.
Seniorendag.
- Aan de contactambtenaar zal in het overleg worden gevraagd of de gemeente de huur
van de Polfermolen voor de seniorendag wil/kan financieren.
- Kunnen de uitnodigingen door de gemeente worden verstuurd?
- Kan er een vooraankondiging in de Mazjerang en de digitale nieuwsbrief van de
gemeente geplaatst worden?
- Tegelijk met de vooraankondiging een oproep plaatsen voor eenzame mensen van 70+
om deel te nemen aan een kerstdiner in de kernen.
- Een brief naar de senioren 70+ met informatie over het kerstdiner.
7. Contactambtenaar Seniorenraad.
Dhr. Vijgeboom wordt de nieuwe contactambtenaar van de Seniorenraad.
8. Rondvraag.
Mevr. Wouters meldt dat mevr. Cremers meedoet aan de zomeractiviteiten van 2022.
9. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 12-10-2021.
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