NIEUWSBRIEF
Afd. Doorn-Langbroek

Van mei
Beste leden,
Het coronavirus blijft maar voortwoekeren. Dit maakt het onmogelijk elkaar weer eens
te ontmoeten. Maar hopen dat we rond de zomer elkaar weer eens kunnen spreken
onder het genot van een kopje koffie/thee.
Ik wens u het goede toe
Namens het bestuur veel sterkte toegewenst en blijf gezond.
Rijk Roelofse, voorzitter

KBO-PCOB nieuws

Kijk goed in Magazine van mei

U kunt fantastische prijzen winnen! In het Magazine van mei, dat 20 april uitkomt,
staat een leuk uniek prijzenfestival. (Nieuwe) leden en abonnees maken kans op mooie
prijzen: KBO-PCOB Voordeel geeft 100 prijzen weg t.w.v. ruim € 20.000! Om u te
belonen voor uw lidmaatschap, maar het is ook aantrekkelijk voor nieuwe leden!
Gebruik vooral dit prijzenfestival om nieuwe leden aan uw afdeling te binden. Het
Magazine is al een mooi visitekaartje voor nieuwe leden, deze actie maakt het extra
aantrekkelijk om lid te worden, naast alle activiteiten die op afdelingsniveau hopelijk
weer snel kunnen worden opgestart!

Informatie vanuit het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug
Ook het Seniorenplatform heeft de afgelopen tijd de nare gevolgen van de Corona
pandemie ervaren. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn afgelast en de
noodzakelijke stukken zijn per post en e-mail afgehandeld. Eveneens zijn enkele DB
vergaderingen niet doorgegaan. Hoe ‘schraal’ voelt het om per e-mail of virtueel te
vergaderen!
Het liefst hadden we velen van u persoonlijk ontmoet!
Samenkomst over ‘Samen ouder worden’ afgelast.
Het voornemen om per dorp samenkomsten te houden over het thema ‘Samen Ouder
Worden’ hebben we helaas moeten laten varen. We hopen van ganser harte, dat u
gezond bent en blijft en dat u het nog even volhoudt! De vaccinaties zullen ons
hopelijk een uitweg bieden.
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Ondanks een ernstige verstoring van ons (dagelijks) ritme hebben we, als
Seniorenplatform, toch niet stil gezeten.
Reactie gegeven op nota van de gemeente.
Zo hebben we commentaar gegeven, met behulp van senioren inbreng, op de
gemeentelijke nota ‘Herijking beleidskeuzen Sociaal Domein’.
Veiligheid en Verkeer.
Vanuit de seniorenorganisaties kregen we vragen over de slechte/gevaarlijke staat van
sommige trottoirs, overhangend en belemmerend groen. E.e.a. is bepaald niet
veiligheidsbevorderend en vraagt om maatregelen. Inmiddels is dit onder de aandacht
gebracht van de wethouder. We hopen, dat hier snel iets aan gedaan wordt. Wij
houden de vinger aan de pols.
Aandacht gegeven aan woningen voor eigen inwoners en senioren.
Ook het ‘woonbeleid’ van de gemeente blijft volop in onze belangstelling staan. In de
afgelopen periode heeft de gemeenteraad een aantal belangrijke beleidsstukken
vastgesteld. Gedeeltelijk zijn de wensen van het Seniorenplatform hierin
meegenomen. Weliswaar is het juridisch niet toegestaan om bij bouwprojecten af te
dwingen, dat woningen met voorrang aan onze eigen inwoners worden toegewezen,
maar de gemeente gaat nu wel vrijblijvende afspraken hierover maken met
ontwikkelaars. Uiteraard blijven we onder de aandacht brengen, dat in onze gemeente
een groot tekort is aan passende en betaalbare woningen voor senioren.
Brochure Toekomstvisie in de maak.
De gemeente werkt aan een ‘Toekomstvisie’. De inwoners worden hierover
geraadpleegd. Wij zijn bezig om een brochure samen te stellen met de
uitgangspunten, die voor senioren van groot belang zijn, als inbreng voor die
‘Toekomstvisie’. Binnenkort hopen wij u de brochure aan te bieden.
Let op maandelijkse column.
Elke maand verschijnt er een column, vaak met een actueel thema, van het
Seniorenplatform in de Kaap/de Stichtse. Deze columns zijn te vinden op de website
van het Seniorenplatform, www.seniorenplatformheuvelrug.nl
Positieve gezondheid.
Het is ons voornemen om op 28 oktober een bijeenkomst te organiseren in de
Raadszaal van het gemeentehuis in Doorn (de gemeente kan dit pas in augustus
bevestigen!).
Mevrouw Machteld Huber is gevraagd een lezing te houden over ‘Positieve
Gezondheid’. Hierop is nog geen bevestiging ontvangen.
In het najaar hopen we uit deze pandemie te zijn en willen we u graag ontmoeten op
die bijeenkomst.
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