
Notulen Werkgroep Senioren 15 september 2020 
Aanwezig: Fridy Verbaarschot, Marian Reijnders,  Trees Vloet, Ad van Ansem. en Joke 
Verberkt – Linskens. 
Afwezig: Thea Reijnders 

Agendapunt Besproken Actie

1. Opening Welkom iedereen.

2. Mededelingen Thea Reijnders heeft te kennen gegeven 
om niet door te gaan met de werkgroep. Ze 
ko0n zich nog niet helemaal vinden in deze 
vergadering. Een dank je wel is op z’n 
plaats voor haar inzet.

3. Notulen I.v.m. de Lock Down zijn er geen notulen

4. Stand van 
zaken:

a. Centrumplan: Hier wordt gestaag aan 
door gewerkt.  
b. Impact Corona:  heeft veel te weeg 
gebracht bij de Senioren. De KBO, 
Zonnebloem en Ad Janssen v.d.  
Wilbertsdries en de dorpsondersteuner 
hebben toch geprobeerd in oplossingen  te 
denken.  
c. Betaalbare huur- en of koopwoningen 
voor senioren: hier wordt regelmatig om 
gevraagd.  

Hoe zit het met de wachtlijst bij Goed 
Wonen betreft het Atrium, Kerksedriessen? 

WZW  probeert relevante 
gegevens voor de dag te halen. 
Bespreken met  Ben W. op 18 
nov. as. 
Eerst naar de Bakelse inwoners 
kijken.

Opmerkingen: 1.De Gemertse en Deurnese 
weekbladen: liggen voortaan bij de Jumbo 
en worden voortaan bezorgd bij de 
inwoners. Geen klachten meer vernomen. 
Eenzaamheid: door nieuws te onthouden 
uit het dorp werk je ook eenzaamheid in 
de hand.  
2. Sinds 15 mrt. Geen bloedafname meer. 

3.Buurtbus rijdt niet meer sinds 15 mrt. 
Men kan alleen met de taxi.

De gemeente  op 18 nov. 
financiële ondersteuning vragen 
zodat deze bladen uitgereikt 
kunnen worden.  

Bloedprikken/prikpost komt 
terug in Bakel als men niet 
meer met afspraken hoeft te 
werken. Nu vinden de 
afspraken in het ziekenhuis 
plaats.   

Opmerking: Wat weg is komt 
niet zo maar terug.



Hoe verder gaan 
met de werkgroep 
Senioren:

Alle werkgroep leden hadden het gevoel 
hier niet mee verder te kunnen gezien de 
huidige situatie: Corona. 
Zij hebben daarom besloten om met de 
werkgroep te stoppen en zullen de 
opmerkingen die er komen vanuit de 
gemeenschap bij ons neerleggen.  

De vergadering wordt gesloten.  
Iedereen dank je wel voor de tijd en de 
inzet.

Aansluiten bij de werkgroep 
Wonen Zorg en Welzijn.


