
Notulen Werkgroep Senioren 21 januari 2020

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

Agenda: Besproken: Actie:

1. Opening Welkom iedereen

2. Mededelingen Ingrid van Geffen, 
beleidsmedewerkster van 
gemeente Gemert – Bakel,  zou 
komen spreken over 
eenzaamheid. Door 
omstandigheden kon deze 
bespreking  geen doorgang 
vinden. 

Ingrid wordt voor vergadering 17 
maart weer uitgenodigd om 20.00 
uur. Zo ook Wilma van Grinsven, 
D.O. (Marian)
KBO uitnodiging (Joke). 

3. Notulen Notulen 12 nov. worden door 
gesproken. Geen opmerkingen.

4. Stand van zaken: a. Samenwerking KBO en onze 
werkgroep: het gesprek is goed 
verlopen. Er is afgesproken dat 
we 2 x per jaar een bespreking 
houden. We respecteren wel 
ieders  eigen identiteit, denk 
hierbij aan het nieuws.

Marian, Peter Lucassen en Joke

b. Nieuws verspreiden: er wordt 
een enquête/vragenlijst opgesteld 
door Peter Lucassen en Dennis 
Kerkhof. Deze wordt op de site 
van DSVB gepubliceerd en zal 
tijdens het koffie-uurtje rondgaan. 

Peter Lucassen, Dennis Kerkhof 
en Joke

c. Centrumplan:  30 jan. 
bespreking goedkeuring tijdens 
raadsvergadering Gemert-Bakel

Iedereen is welkom op deze 
raadsvergadering in het 
gemeentehuis

d. AED’s : plaatsingen krijgen 
vorm. Men heeft nog 3 AED’s 
nodig om Bakel “hartveilig”
te maken.  Er zijn 
zorgverzekeraars die evt. 
cursussen vergoeden tot een 
bepaald bedrag.
Het financiële plaatje  moet nog 
rond gemaakt worden.

Werkgroep Wonen Zorg en 
Welzijn:  is hiermee bezig i.s.m.  
EHBO vereniging. Zij hopen dat 
er over  3 maanden meer 
duidelijkheid is. 



Volgende vergadering: Dinsdag 17 maart om 20.00 uur. Ingrid van Geffen zal om 20.00 uur 
aanwezig zijn. Het thema Eenzaamheid zal dan besproken worden.

e. Pin automaat wordt 
Geldautomaat: De plaatsing van 
deze geldautomaat zal in het 
Centrumplan worden opgenomen. 
KBO Bakel heeft op 31 januari as. 
om 14.00 uur een bijeenkomst 
voor alle inwoners van Bakel over 
de uitleg van de geldautomaat. 
Plaats: parochiehuis. Deze is voor 
iedereen gratis toegankelijk.  
Door DSVB wordt een enquête 
gehouden die onder de senioren 
verspreidt gaat worden d.m.v. een 
inlegvel bij het ONS 
Mededelingenblad KBO en koffie-
uurtje. Ook tijdens de bijeenkomst 
zal men deze enquête 
uitreiken aan de niet KBO-leden. 
De enquête wordt ook op de site 
van DSVB geplaatst.

Joke

Joke

5. Rondvraag: - Buiten Beter app: willen jullie 
s.v.p. meer bekendheid geven 
over deze app? Er zijn nog 
mensen die niet weten dat die er 
is. 
- Trottoirs: graag iedereen vragen 
om oneffenheden in de trottoirs te 
melden via de Buiten Beter app.
- Kabouters schilderen met 
senioren: dit loopt heel goed. De 
mensen hebben er plezier in en 
het is ook nog eens gezellig. De 
groep zit vol.

Leden werkgroep Senioren en 
mensen uit onze omgeving 
stimuleren.

Joke 




