
Notulen Werkgroep Senioren 12 november 2019

Aanwezig: Fridy Verbaarschot, Marian Reijnders, Thea Reijnders, Trees Vloet en Joke 
Verberkt – Linskens.
Afwezig: Ad van Ansem.

Agendapunt Besproken Actie

2. Mededelingen

3. Notulen
4. Stand van zaken:

Consultatiebureau: wordt vervolgd. Per 1 
jan.2020 gaan de CB’s over naar de GGD.
AED: men is op zoek naar een goede 
verdeling van de AED’s in Bakel. Wordt 
vervolgd

Geen opmerkingen
Contact KBO met Marian was positief. De 
KBO kan ong. 600 mensen bereiken via het 
mededelingenblad bij de ONS. Als er plek is 
om te publiceren dan wordt onze info 
geplaatst in dit mededelingenblad.
De Gemertse en Deurnese weekbladen: 
liggen voortaan bij de Jumbo en het 
parochiehuis om mee te nemen.
Het voetpad naar Jumbo: via de 
Auerschootseweg: Moeten we het eens zijn 
met het afwachten?

Nieuws verbreden via BMR/DSVB:

Scootmobielen:

Info Goed Wonen: Info werd gepubliceerd op 
site DSVB en in het Gemerts Nieuwsblad.
Eenzaamheid: door nieuws te onthouden 
uit het dorp werk je ook eenzaamheid in de 
hand. 

Voorstel: Inventariseren op een 
lijst waar alle AED’s hangen zodat 
de inwoners dat weten. Joke: 
WZW.

Mededelingen plaatsen op het 
publicatiebord bij de 
Wilbertsdries,
Info KBO aanbieden, via de 
website DSVB en site KBO 
plaatsen
Controle Joke

Stimuleren om de Buiten Beter 
App te gebruiken door 
verschillende personen om te 
laten zien dat we hert serieus 
menen zodat er actie moet 
komen. ( Thea, Fridy, Marian en 
Joke).
Bij bestuur DSVB vragen 
stellen hoe hier verder in te gaan, 
er moet nieuws verspreid worden 
( Joke)
Staan bij fam. Reijnders. 
Worden uitgeleend, verzekerd 
door gebruiker  en verder alles 
eigen risico. Op het moment loopt 
dit zo goed. Toch verder kijken.
Geen

Zie hierboven: *Nieuws verbreden 
door bezorging cq. plaatsing in 
bladen/ plaatselijk infoblad.
*Senioren de kabouters in het 
Bospark laten schilderen. ( Joke 
contact met Franca van de Laar)
*Door werkgroepleden Bakelse 
tips 
verzamelen om eenzaamheid wat 
uit de hoek te halen. ( naar Joke 
mailen). Bekendheid activiteiten 
Ad. Janssen Wilbertsdries 
vergroten. ( Zegt het voort).

5.Rondvraag: Geen

Volgende vergadering  op dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur




