NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

10-08-2021
11.00 uur
’t Geboew.

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, dhr. W. Baetsen, mevr. J. Bastings, 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. J. Pluijmen
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Geen ingekomen- en uitgaande stukken.
Dhr. Günther Croes heeft zich beschikbaar gesteld als web-master van de Seniorenraad.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 13-07-2021.
Agendapunt 5, Samen eten.
Dhr. Caelen gaat bij Stella Maris (dhr. van de Bergh) informeren of het Samen eten kan
doorgaan nu Adelante tijdelijk in Stella Maris is gehuisvest.
Openluchttheater.
De voorstelling van 21 augustus is niet doorgegaan.
De notulen worden vastgesteld.
4. Activiteiten Seniorenraad.
OLT.
Door te weinig bekendheid van de activiteiten, zijn er weinig aanmeldingen binnengekomen
voor de theatervoorstellingen.
Voor de volgende zomeractiviteiten wordt er anders naar de senioren gecommuniceerd.
Mevr. van de Pol heeft het programma naar de gemeente (mevr. Ceulemans) gestuurd.
Deze informatie wordt in de digitale nieuwsbrief van de gemeente en Mazjerang geplaatst.
Mevr. van de Bijl informeert bij dhr. Brouwers of het programma in het parochieblad van
Broekhem geplaatst kan worden.
Dhr. Baetsen plaatst het programma in het parochieblad van Schin op Geul.
Filmvoorstellingen.
Dhr. Baetsen heeft contact gehad met vrijwilligers die de filmvoorstelling ondersteunen.
Zij zijn bereid om bij de voorstellingen assistentie te verlenen. Wel doet een andere
vrijwilliger de techniek. Het grootste obstakel is de 1½ meter afstand vanwege Corona.
Besloten wordt om vooraf de organisatie te plannen en per 1 januari 2022 met de
voorstellingen te beginnen.
Agendapunt volgende vergadering.
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Barbecue.
Mevr. Bastings neemt contact op met Erik Kreutzer voor de bonnen van de 3 barbecues.
Mevr. van de Pol stuurt een week voordat de activiteit plaats vindt, de lijst door naar de
betreffende leden van de organisatie. Deze leden worden op de lijst vermeld en betalen geen
kosten.
Agendapunt volgende vergadering.
5. Vergaderschema 2021.
De vergadering van 14 oktober moet 12 oktober zijn.
De locatie wordt ’t Geboew in Schin op Geul.
Dhr. Caelen neemt contact op met mevr. Janssens over het overleg met de
contactambtenaar.
6. Rondvraag.
Mevr. Wouters: De kennismaking van de voorzitter van de ASD, dhr. Willem Bolt, met de
Seniorenraad vindt plaats op 12 oktober om 11.00 uur in ’t Geboew.
Dhr. Caelen vraagt aan mevr. Cremers (voormalig lid van de Seniorenraad) of ze mee wil
participeren in de zomeractiviteiten.
7. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 14-09-2021.
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