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Vaccinatie (Arie Klphuis, voorzitter)
Vaccineren, vaccineren, vaccineren is het credo om uit deze Corona pandemie te
geraken.
Maar wanneer ben je aan de beurt? Het piept, kraakt, schuurt en gedoe met
vaccin leveringen en nu over bijwerkingen, dit alles maakt het vaccinatieschema
bepaald niet overzichtelijk.
En zie, donderdag 25 maart lag er voor mij een vaccinatie uitnodiging in de
brievenbus, groep 75+, dus direct maar bellen voor een afspraak...
Nee, ik heb gewacht tot maandag 29 maart, de verjaardag van mijn vrouw
Ineke, ze is dan 70+. Mogelijk kan ik haar verrassen met een bijzonder
cadeautje! Het is het proberen waard. Je hoort zoveel verhalen, dat veel bellen
lukt.. Helaas het lukte niet...
Een afspraak voor mijzelf maken ging redelijk snel, nauwelijks wachttijd en een
uiterst vriendelijke en correcte jonge man. Zijn aardrijkskundige kennis was niet
al te groot, maar na even zoeken werd het Driebergen, Hoedersteeg.
Dinsdag 6 april werd de bijzondere dag.
Maandagavond vooraf gaande aan de prikdag ontstond er lichte paniek. De
benodigde mails met afspraken kon ik nergens meer in mijn mailbox vinden. Er
was nadrukkelijk aangegeven, dat je die ook nodig had om je afspraak te
verzilveren. De afspraak zag ik al in rook opgaan! Na veel zoekwerk heb ik later
de mail terug gevonden in de prullenbak...voor de zekerheid toch maar
uitgeprint.
Bij sporthal Hoenderdaal werden we verwelkomd door twee goedgemutste
verkeersregelaars, die met een vriendelijk en uitnodigend gebaar ons een
‘speciale’ parkeerplaats toewezen.
In de hal was een welkomst committee, alsof het een sterrenhotel betrof. De
sporthal is omgetoverd in een mooie, nette overzichtelijke priklokatie.
Gelukkig mochten we samen de hal betreden en ons melden. De
uitnodigingsbrief was niet nodig... Mijn medicijnlijst gaf aanleiding tot een route
via de arts. Na een ‘checklist’ en uitleg kreeg ik twee stickers, één met 3 minuten
‘afdrukken’ en één met 30 minuten ‘wachttijd’.
Het was heel rustig, slechts twee prikloketten waren op ‘groen’.
Goed in de gaten gehouden door een assistent hebben wij mijn ‘wachttijd’
uitgezeten. Zo’n ‘uitje’ smaakt naar meer!
Binnenkort mag Ineke, daarna ik voor een 2e keer!
Bericht voor Maarn en Maarsbergen ( C. Tiernego)
Met de betaling van de contributie gaat het ongeveer net zo als met de
coronapandemie, het begint met een eerste golf ( nou ja een golfje ) en dan gaat
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het langzamer en is het wachten of er een tweede golf komt. In die situatie
zitten we nu, ongeveer de helft is binnen en de resterende helft hoop ik spoedig
in de tweede golf te ontvangen.
Voor alleenstaanden bedraagt de contributie € 32,00, voor echtparen en
samenwonenden is het € 48,00 U kunt dit betalen op onze bankrekening NL43
RABO 0382 4681 47 ten name van PCOB afd. Maarn-Maarsbergen.
Zoals u al weet werken de afdelingen Driebergen en Maarn-Maarsbergen nauw
samen, dit blijkt onder andere uit de plantjesaktie en de koekjesaktie en de
gezamenlijke nieuwsbrief. We gaan nu bezien of we activiteiten als
ledenadministratie en boekhouding kunnen integreren.
Werken met een Ipad (Bram Hijmans)
Zoals we in de aprilnieuwsbrief vermeldden, willen wij een cursus leen-Ipad
organiseren. Wij zoeken hiervoor docenten en coaches.
Voelt u hier iets voor of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Bram
Hijmans via de mail: secretarispcobdriebergen@outlook.com.

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.
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.
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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.

Senioren adviseren toekomstig kabinet: Bouw meer woonhofjes
Uit de nieuwsbrief voor leden van KBO en PCOB (16-04-2021)
Senioren komen met een duidelijk advies voor de toekomstig minister van
Wonen in het nieuwe kabinet: Bouw meer woonhofjes en aanleunwoningen.
Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Op dit moment vindt
ruim 70 procent (71%) dat er onvoldoende geschikt woningaanbod voor senioren
is. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Willen we de woningmarkt weer
op gang brengen, dan moeten we eerst beginnen om het woningaanbod voor
senioren op peil te brengen. Daarmee komen er ook weer woningen voor starters
en gezinnen vrij.”
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Verhuizen
Zolang er nog geen alternatief is, lijkt het overgrote deel (88%) van de senioren
nog wel op hun plek te zitten. Zij zijn (zeer) tevreden met de huidige
woonsituatie. Toch vindt ruim een derde (35%) dat hun huis te groot is in relatie
tot de gezinssituatie. Sturkenboom: “Uit ons onderzoek blijkt dat ruim een kwart
overweegt of al van plan is om binnen 5 jaar te verhuizen. Daar moet je als
overheid, landelijk en lokaal, op inspringen. Zij kunnen nu nog nergens heen.”
Als belangrijkste belemmering om niet te kunnen verhuizen wordt dan ook
beschikbaar aanbod van woningen en de betaalbaarheid aangegeven.
Onderzoek
Het onderzoek is in de periode van 18 februari tot en met 25 februari gedaan.
Aan het onderzoek hebben 1526 senioren deelgenomen, met een gemiddelde
leeftijd van 75 jaar.
Kruispunt
In een uitzending KRO-NCRV Kruispunt kwamen er voorbeelden langs hoe deze
woningbouw eruit zou kunnen zien. Daarin hekelt Sturkenboom het feit dat
ouderen zelf te weinig aan het woord komen bij het ontwikkelen van woonvisies.
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