Notulen en actielijst Werkgroep Senioren DSVB
Aanwezig: Trees Vloet, Ad van Ansem, Thea Reijnders, Fridy Verbaarschot, Marian
Reijnders en Joke Verberkt - Linskens
Agendapunt

Besproken

1.Opening

Eenieder hartelijk welkom en er wordt een
voorstel rondje gedaan.
De 1e vergadering is voor verschillende
personen oriënterend.

Actie

2. Mededelingen

De werkgroep ouderen is veranderd in
Werkgroep Senioren.
Per 1 nov. gaan Christian Peijs en Joke
Verberkt – L verder met de twee
beweeggroepen, die door Dr. van Erp,
Dorpsondersteuners, Fysiotherapie en
bewegingscoach in het leven zijn
geroepen. Deze groepen zijn half mei
gestart. De leden bekostigen de huur van
de ruimte en koffie zelf. Mochten er
mensen zijn die door financiële problemen
niet deel kunnen nemen dan zijn daar
ondersteuningsmogelijkheden voor.
Enquête Kerk:
Marian gaat als contactpersoon met de
3. Contact KBO
KBO in gesprek om tot een goede
samenwerking te komen.
4. Vervoer:
Kunnen we de tijden/opstapplaatsen van
de buurtbus bekend maken via het
mededelingenblad van de KBO?
5: Voetpad Jumbo
Dit plan komt er nog niet door i.v.m. het
Auerschootseweg
financiële plaatje Centrumplan. Men wil
dit pad evt. bij een andere project
betrekken. Wanneer niet bekend.
In het Gemerts Nieuwsblad verschijnt de
6. Het nieuws
verbreden/BMR Bode BMR Bode. Is dit voldoende info en kan
dit meer zijn bijv. notulen van
vergaderingen DSVB.
De scootmobielen staan nog steeds bij
7. Scootmobielen
Fam. Reijnders. Zij willen er van af. Is
hier al iets meer van bekend?
Waar kan men terecht in Bakel en bij wie.
8. Nieuwe
Kan Goed Wonen hier iets in betekenen.
inwonersbulletin
(Info dorp).
Deze app. Kun je gebruiken bij
9. Buiten Beter App
calamiteiten. Werkt erg snel.

Zie Site DSVB
Marian neemt contact op met
Theo van Hal.
Marian neemt contact op met
Piet van Ansem
Joke vraagt dit na bij de
raadsleden
Joke neemt contact op met
Johan.
Joke / Johan.
Joke/ Johan/Bestuur DSVB
Kan men via Google Maps
downloaden.

10. Rondvraag:
Sluiting:

Geen
De volgende vergadering is op 12
november om 20.00 uur in het
parochiehuis.

