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Contactgegevens bestuursleden van de Seniorenvereniging Kanaalzone.  

Voorzitter:   Rien de Regt     rienderegt@zeelandnet.nl 06-51084943 
Penningmeester/ledenadministrateur: Geleijn Kaijser  gkaijser@zeelandnet.nl   06-53116199   

Ombudsteam:   Kitty van Waesberghe  kittyvanw@gmail.com  0115-565027 
             Jetty van Dorsselaer   emvdorssel@zeelandnet.nl  0115-564206 
          06-10745355  
 Anneke Langen  ` anneke.langen@mail.com  06-19282719 

VOORWOORD.  

De Sint en de Kerstman zullen niet veel bezoekjes hebben moeten afleggen. Maar hopelijk 
is uw schoen of kerstsok niet leeg gebleven en vielen u enkele surprises ten deel. Het 
coronavirus mag ons leven dan nog steeds in de greep hebben, december blijft de 
feestmaand. Dat gaat dit virus ons niet afnemen. Dus maken we er in huiselijke kring het 
beste van. 

Nog steeds kunnen we niet veel kanten uit. Het is koffiedik kijken om te bepalen wanneer 
we weer iets kunnen ondernemen. Wat ons betreft kan dit moment niet snel genoeg daar 
zijn. Helaas hebben we dit niet in de hand. We hopen dat 2021 wat dat betreft gunstiger 

zal verlopen dan 2020. Dat in ieder geval de spontaniteit om iets te ondernemen weer helemaal terug is. 

We vinden het natuurlijk niet plezierig als iemand zijn of haar lidmaatschap opzegt. Maar soms gaat die 
opzegging vergezeld van een positief schrijven: 

De reden is dat ik geen kans meer zie om, als de dingen hopelijk weer normaal worden, aan de 
activiteiten deel te nemen. Graag wil ik het bestuur bedanken voor de mooie dagreizen waar ik veel van 
genoten heb en ook diverse andere activiteiten. Ik wens het bestuur veel succes toe voor de toekomst. 

We kregen nog een positief berichtje via de mail. Zeker voor het bestuur en de vrijwilligers een opsteker: 

Bedankt voor jullie laatste Nieuwsbrief. Ik zal die weer, zoals gebruikelijk, met veel interesse lezen. Er 
rest jullie niet veel meer dan vergaderen. Ik ga een dezer dagen, zoals vorig jaar weer € 25 overmaken op 
de rekening van de SVK. Gewoon, omdat ik het zeer waardeer hoe jullie het hele jaar door bezig zijn. 
Maar ook, omdat er extra inkomen wegvalt door de corona (bingo, etc.). En als waardering voor jullie 
inzet. Bij onze penningmeester is dit bedrag in veilige handen. 

Toch wel leuk zulke berichtjes in deze bizarre tijden. Wie krijgt er nu niet graag een schouderklopje? 

Er heeft zich iemand aangemeld als reserve-lid voor de kascommissie, t.w. dhr. Wim Sinke. We zullen dit 
alsnog aan de notulen toevoegen. 

Alle mensen die zich hadden aangemeld voor de Museum Plusbus (op 31 maart jl. zouden we het Zeeuws 
Museum te Middelburg bezoeken) hebben het magazine ‘Tot zo!’ ontvangen. Zo maakt u vanuit uw luie 
stoel toch kennis met enkele topstukken die in verschillende musea tentoon worden gesteld. 

De Rabo Clubsupport heeft voor onze vereniging € 295,56 opgebracht. Daar zijn we heel tevreden mee. 
Het uitbrengen van een stem ging anders dan anders. Voorheen kregen de leden van de Rabobank een 
stemkaart met een code. Nu kon je alleen maar je stem uitbrengen als je een onlinebankieren-
overeenkomst had. Voor sommigen leverde dat toch nog wel wat vragen/problemen op. Mede daarom 
zijn we dik tevreden met het resultaat. 

 

  

                            

  

Jaargang 4, nieuwsbrief 7 , 2020. 
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Zoals het er nu naar uitziet mogen we zeker tot medio januari 2021 geen activiteiten organiseren. We 
hopen vanaf februari weer iets voor u te kunnen betekenen. Veel hangt af van de regel of we nog steeds 
1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. 

Vanaf deze plaats wensen wij u allen veel wijsheid en sterkte toe in deze ingewikkelde tijd. Blijf omzien 
naar elkaar en blijf vooral optimistisch en gezond! 

 

Dat het nieuwe jaar 

rijk mag zijn 

aan mooie dagen. 

En veel liefde, voorspoed 

en geluk mag dragen. 

 

Rien de Regt, 

voorzitter. 

P.S.:  Jammer genoeg hebben we dit jaar niet veel voor u kunnen organiseren. Zie bijgaande attentie 
daarom als pleister op de wonde en brengt dit lekkers wat warmte en genegenheid in uw huiskamer. 

 

ZORGVERZEKERING – INFORMATIEAVONDEN EN COLLECTIVITEITSKORTING. 

Wegens de landelijk genomen maatregelen door de corona-pandemie is het kantoor van Witte-Boussen 
Assurantiën op dit moment gesloten voor bezoek. Helaas kunnen daardoor de gebruikelijke 
inloopavonden niet plaats vinden. In plaats daarvan organiseert het kantoor informatieavonden. Tijdens 
deze informatieavonden staan de medewerkers van Witte-Boussen klaar om vragen te beantwoorden. Zij 
zijn van 17.30 uur – 19.30 uur bereikbaar per telefoon, chat en e-mail. Ook tijdens kantooruren kunt u 
bellen. Om u zo spoedig mogelijk van dienst te kunnen zijn, moet u vooraf uw zorgpolis van 2021 
zorgvuldig doornemen. Ook tijdens het gesprek deze polis bij de hand houden. 

De meeste gestelde vragen en antwoorden kunt u vinden op www.bgzc.nl/veelgestelde-vragen.  

Hierbij de data van deze informatieavonden: 

donderdag 10 december; 

woensdag 16 december;  

dinsdag  22 december; 

dinsdag  29 december. 

telefoon:  0115-618344; 

e-mail:   zorg@witteboussen.nl; 

internet:  www.witteboussen.nl. 

 

Wilt u hier liever geen gebruik van maken, maar toch profiteren van de collectiviteitskorting die geregeld 
is door onze overkoepelende organisatie, de Federatie Algemene Seniorenverenigingen (FASv)?  Dat is 
ook mogelijk. In dat geval kunt u contact opnemen met Anneke Langen (06-19282719) of met de andere 
leden van het bestuur. 

DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG. 

 

“Wat zal er toch worden van de tegenwoordige jeugd?” 

“Dat zal ik je eens vertellen. De tegenwoordige jeugd zal opgroeien, verliefd worden, trouwen, kinderen 
krijgen, oud worden en zich afvragen wat er toch van de tegenwoordige jeugd terecht zal komen.” 
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OVERLIJDEN CATHRIEN REMINSEN-VAN CADSAND. 

Op 14 oktober 2020 overleed ons lid van verdienste Cathrien Reminsen. Zij verbleef al geruime 
tijd in ‘De Vurssche’ , afd. Spui. 

Cathrien was sinds 1987 lid van de ANBO. Daarom kreeg zij bij de viering van het 65-jarig 
bestaan van de ANBO afd. Axel op 12 maart 2015 een welverdiende oorkonde uitgereikt i.v.m. 
het 25-jarig lidmaatschap. Op dat moment was ze zelfs al 28 jaar lid. 

Zij is ook jarenlang een gedreven voorzitter geweest van de ANBO afd. Axel. In 1989 overleed 
de toenmalige voorzitter J. Roose en zij nam de voorzittershamer over. Op de jaarvergadering 
van 1990 werd het voorzitterschap van Cathrien officieel bekrachtigd. 

Jannie van Damme-Roose, dochter van de toenmalige voorzitter, sprak de volgende woorden uit 
aan het adres van Cathrien bij het 50-jarig jubileum (19 april 2000): 

Als je in Axel het woord ANBO gebruikt dan krijg je als antwoord: Cathrien Reminsen. Sinds 
1989 ben jij al voorzitter. Ik moest het niet nakijken, het was voor mij niet zo moeilijk, Cathrien, 
je was in die tijd mijn vader opgevolgd. In 1989 heb jij volgens de notulen een voorstel gedaan 
om ledenwerfmateriaal aan te vragen en op stap te gaan om nieuwe leden te winnen. Dat jaar 
kwamen er 33 nieuwe leden bij. Dat doe je nu nog steeds. Twee jaar geleden waren het er 38 die 
bijgeschreven konden worden en het afgelopen jaar 18. 

Maar je doet nog veel meer. Jij bent altijd onderweg voor de ANBO. Als voorzitter ben je iemand 
die altijd maar weer overal achteraangaat en niet opgeeft. Als er een onderwerp is, dat hebben 
we ervaren met de alarmkosten in de Welstede, dan bijt je je erin vast en geef je het pas op als er 
een resultaat uit rolt. Via de commissie ouderenbeleid draag je ook je steentje bij. Altijd maar 
weer op de bres voor de ouderen. Je weet altijd de juiste personen te vinden die jou met een 
moeilijke vraag verder willen helpen. Cathrien, ik ben er trots op dat mijn vader jou gevraagd 
heeft voorzitter te worden. Hij heeft het goed gezien. Je bent een kei! 

Voorzitter Cathrien bracht bij dit 50-jarig jubileum in haar feestrede bepaalde punten naar voren 
die nu eigenlijk nog actueel zijn: 

Zowel plaatselijk als landelijk heeft de ANBO zich altijd ingezet om de positie van de ouderen 
waar mogelijk te verbeteren. Want zo u allen weet hebben de ouderen nu na 1945 met hard 
werken en offers te brengen op allerlei gebied Nederland gemaakt tot wat het nu is. 

En toch waren zij (en nu nog) meestal de sluitpost op de rekening als het ging om een graantje 
mee te pikken van de welvaart waar ze zelf zo hard voor werkten. Maar gelukkig was er die 
Ouderenbond die in veel gevallen (bij in de loop van de jaren verschillende regeringen) toch 
weer wat wist te bereiken. Nog steeds moeten ouderen via hun bond van zich laten horen, om te 
krijgen waar ze recht op hebben. 

In het jaar 2002 legde Cathrien de voorzittershamer neer. Zij werd opgevolgd door Tonnie 
Marteijn. 

Cathrien was onlosmakelijk met de ANBO verbonden. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor alles 
wat zij voor de ouderen in Axel heeft gedaan. Met respect denken we terug aan de periode dat zij 
zich voor onze bond heeft ingezet. 

Daarom wil ik ook eindigen met de lijfspreuk van Cathrien: 

Gezond maar arm, 
mager maar taai 
en graag aan de draai. 
 

Rien de Regt. 
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RABO CLUBSUPPORT. 

Meer dan 1200 Zeeuwse verenigingen en stichtingen hebben 
deelgenomen aan de Rabo Clubsupport. Er zijn ruim 85.000 
stemmen uitgebracht en er is 470.000 euro verdeeld. Zo helpt de 
Rabobank clubs hun doelen te realiseren. 

Voor de Rabobank is een club zoveel meer dan een club. Het is de 
plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf 
kunt zijn en waar we elkaar in de buurt sterker maken. Daarom biedt 

de Rabobank verenigingen en stichtingen een steuntje in de rug. Juist nu. 

Bijna 6000 leden van de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen verdeelden samen 180.000 euro onder alle 
deelnemende clubs. Wij kregen het respectabele bedrag van € 295,56. Een bedrag waar we heel gelukkig 
mee zijn. We bedanken eenieder die zijn of haar stem op onze vereniging heeft uitgebracht. 

Met deze bijdrage kunnen we ons bestedingsdoel helpen realiseren: een headset met microfoon die we 
goed kunnen gebruiken om bewegingsvrijheid/flexibiliteit te hebben bij de uitvoering van onze 
activiteiten, zoals de bingo’s en de themamiddagen. 

Waar staat de Seniorenvereniging Kanaalzone ook alweer voor? 

Een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij -naar vermogen- in 
volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.  

We behartigen de belangen van senioren in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief. 

We organiseren sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten. 

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd overheden en instellingen betreffende seniorenbeleid. 

 

BEWAREN ADMINISTRATIE. 

Je bent als particulier niet verplicht om je administratie, zoals je bankafschriften en loonstrookjes, te 
bewaren. Maar de belastingdienst mag tot vijf jaar terug belasting navorderen. Daarom is het verstandig 
om je administratie in elk geval vijf jaar te bewaren. Dan heb je bewijsstukken als je het niet eens bent 
met een eventuele navordering. Heb je een bedrijf of ben je ZZP’er, dan ben je wettelijk verplicht om je 
administratie zeven jaar te bewaren. 

Uit: Margriet 49|20 

ZORG VOOR SENIOREN. 

De Koepel Gepensioneerden (waar de FASv, Federatie van Algemene Seniorenverenigingen,  in 
vertegenwoordigd is) heeft bij de behandeling van de Volksgezondheid, Welzijn en Sport-begroting onder 
meer gevraagd meer het accent te leggen op de volgende punten: 
 
 Meer aandacht voor zorg en ondersteuning van ouderen in de thuissituatie. In verband met 

COVID-19 zijn dagbesteding, dagactiviteiten en andere vormen van tijdelijke overname van de 
zorg, afgeschaald of gestopt. Voor kwetsbare ouderen is dat een zorgelijke ontwikkeling. 

 Langer thuis wonen is alleen wenselijk als er een goed steunnetwerk rondom de kwetsbaar 
wordende oudere functioneert. 

 Ouderen moeten zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dit is van 
belang om eenzaamheid te voorkomen. Alle hindernissen hiertoe moeten worden weggenomen. 

 Er moeten meer geschikte woningen voor senioren worden gerealiseerd. Ook een 
seniorvriendelijke leefomgeving verdient de aandacht. 

 Extra aandacht voor senioren bij het beschikbaar stellen van vaccinaties, zoals tegen corona, 
pneumokokken, gordelroos en griep. Hierover duidelijke voorlichting richten op deze groep. 

 Digitalisering van ouderen in het algemeen moet worden aangepakt, zodat bijvoorbeeld 
e-health een minder groot probleem zal opleveren. 

 En last but not least: er wordt te vaak over senioren gepraat, maar niet met senioren. 
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THUISZORG IN NEDERLAND. 

Heb je thuis hulp nodig door ziekte of ouderdom, dan heb je in Nederland in sommige gevallen recht op 
thuiszorg. Het kan dan gaan om verzorging door een wijkverpleegkundige die medische handelingen mag 
verrichten, zoals het verzorgen van een wond of medicijnen toedienen. Maar de hulp kan ook praktisch 
van aard zijn, zoals hulp in de huishouding. Denk hierbij aan schoonmaken, koken of de was doen. Maar 
ook voor sociale contacten is de Thuiszorg belangrijk: een praatje maken, gezellig een kopje koffie/thee 
drinken en een wandeling maken. Thuiszorg kun je aanvragen bij je eigen gemeente via de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning). De gemeente onderzoekt eerst hoe je persoonlijke situatie is, daarna 
wordt besloten of je ondersteuning krijgt. Er wordt gekeken wat je zelf nog kunt, wat mensen in je 
omgeving kunnen doen (mantelzorg) en of er extra hulp moet komen. Kijk voor meer informatie op 
regelhulp.nl. 

TIPS TEGEN EENZAAMHEID. 

 Zorg goed voor jezelf. Eet gezond en drink niet teveel alcohol. Probeer fit te blijven. Zorg ervoor dat 
je voldoende beweegt. 

 Ga regelmatig naar buiten, al is het maar naar een winkel of naar het buurthuis. Bewegen en interactie 
met anderen kunnen negatieve denkpatronen doorbreken. 

 Probeer een divers samengesteld sociaal netwerk te onderhouden met familie, vrienden, collega’s en 
liefst ook veel contacten in je eigen buurt. Bij eenzaamheid is het echt zo: beter een goede buur dan 
een verre vriend. 

 Word lid van een vereniging, een sportclub of bijvoorbeeld een toneelvereniging. Het samen aan iets 
werken of applaus krijgen na afloop maakt een groot verschil. 

 Ga vrijwilligerswerk doen. Weten dat je gewaardeerd wordt verhoogt je zelfvertrouwen. 
 Als je het lastig vindt om contact te maken met anderen, kun je een cursus volgen om je sociale 

vaardigheden te trainen. En wie weet kom je bij die training al enkele interessante mensen tegen. 
 Speciaal voor mantelzorgers: verlies je bestaande contacten niet uit het oog en blijf zoveel mogelijk 

dingen doen die je daarvoor ook al deed. Zo voorkom je dat je in een sociaal isolement wegglijdt. 
Schroom ook niet om hulp in te schakelen via het mantelzorgsteunpunt. 

 Vergeet niet dat je niet de enige bent die zich eenzaam voelt. Gedeelde smart is halve smart… 
 Ondanks deze tips: denk aan de Covid-19-maatregelen! 
 Door de coronacrisis is het moeilijk om groepsactiviteiten te organiseren. Laten we hopen dat dit 

spoedig tot het verleden gaat behoren en dat er weer bijeenkomsten kunnen plaats vinden. 
        Uit: PlusMagazine|mei 2020. 

WAT ZEG JE? 

Steeds iets minder goed horen. Het gaat vaak zo geleidelijk dat je het amper in de gaten hebt. Totdat de 
televisie harder moet of je dingen echt niet meer meekrijgt. 

Er zijn verschillende vormen van slechthorendheid. Die kan aangeboren of verworven zijn. Bij verworven 
slechthorendheid moet u bijvoorbeeld denken aan een eenmalige of langdurige blootstelling aan harde 
geluiden. Ook medicijngebruik, alcohol, (mee)roken en zelfs een voedingspatroon met slechte vetten kan 
leiden tot een verminderd gehoor. Ook ouderdomsslechthorendheid valt onder verworven 
slechthorendheid. 

Ouderdomsslechthorendheid is een vreemde naam als je bedenkt dat gehoorverlies vaak al ontstaat vanaf 
de leeftijd van vijftig jaar. Hierbij gaat meestal het gehoor van beide oren achteruit door slijtage van de 
haarcellen in het binnenoor. Deze vorm van slechthorendheid begint met moeite met het waarnemen van 
hoge tonen. Later komen daar ook lagere tonen bij, waardoor uiteindelijk alle spraak slechter verstaanbaar 
wordt. Ook wordt het moeilijker te horen waar geluid vandaan komt. Behalve dat je minder goed hoort, 
wordt het geluid ook vervormd (het klinkt doffer of ‘blikkiger’) en mensen kunnen last hebben van een 
piep of ruis (tinnitus). Horen in een lawaaierige omgeving is voor slechthorenden een probleem. 

En dan komt de vraag: moet ik een gehoorapparaat aanschaffen? En welk gehoorapparaat is dan de beste 
keuze? Dit is mede afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het gehoorverlies. De audicien kan een 
geschikt hoortoestel aanmeten, vaak deels vergoed door de verzekering. Er is bijvoorbeeld keuze uit 
achter het oor-modellen en in het oor-modellen. Ook binnen die groepen zijn er diverse soorten te 
onderscheiden, waardoor een passende, persoonlijke oplossing steeds beter mogelijk is 

          Uit: Margriet 26|20. 
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TAALQUIZ. 

1. Welke zin is correct gespeld? 
A. Word jij al zestig? 
B. Wordt jij al zestig? 
C. Word jij al sestig? 

2. Wat is de juiste spelling van dit woord? 
A. Goochemerd. 
B. Googemerd. 
C. Gogemerd. 

3. Een contaminatie is een stijlfout. In welke van deze zinnen ziet u een contaminatie? 
A. Dat blatende schaap is ziek. 
B. Dat is witte sneeuw. 
C. Deze auto kost duur. 

4. Wat is de correcte schrijfwijze van het voltooid deelwoord van het werkwoord ‘bepalen’? 
A. bepaalt. 
B. bepaald. 
C. bepaaldt. 

5. Welk woord is correct geschreven? 
A. Terneergeslagen. 
B. Teneergeslagen. 
C. Tenneergeslagen. 

OPLOSSINGEN PUZZELS UIT DE VORIGE NIEUWSBRIEF. 

Koud en hard is mijn natuer, 
ja, door mij krijg ge vuer, 

mijn eersteletter weggedaen, 
vindt gij iets lekkers staan. 

Oplossing Gezelle in 170 raadsels: Kei, ei. 

Oplossing herfstquiz:  1B-door dieren. 
    2A-omdat er in de winter te weinig voedsel is. 
    3B-ekster. 
    4C-standvogels. 
    5D-paarden. 

Oplossing kruiswoordpuzzel: U heeft de puzzel goed opgelost 

KOPEN OF BESTELLEN VIA INTERNET. 

Van één van onze leden kwam informatie binnen over bestellen via internet.  Regelmatig kreeg zij via 
zeelandnet aanbiedingen voor een cursus (Ling Fluent) of voor oordruppels die het mogelijk maakten om 
weer voor 100% goed te kunnen horen. Eenmaal geleverd viel dit tegen.  Een leuke trui op Facebook 
gezien bleek niet zo mooi als op het plaatje en kon heel lastig retour gestuurd worden. Vaak worden de 

zaken dus mooier voorgesteld dan zij in werkelijkheid zijn. Het is dus zaak om goed op te 
letten voor u iets online bestelt.  Veel websites hebben een thuismerk waarborg logo, een 
keurmerk voor webwinkels. 

Voor veel producten of diensten die op afstand (dus aan de telefoon of online) besteld worden heeft u een 
bedenktijd van 14 dagen.  Meer hierover vindt u op de website van www.consuwijzer.nl.  
Dit is een website van de Autoriteit Consument en Markt van de overheid en deze site geeft praktisch 
advies aan consumenten. Wilt u toch iets online bestellen, maar wilt u eerst nog eens overleggen?  Ook 
hierbij helpt ons ombudsteam.  Zie de eerste pagina van deze Nieuwsbrief voor de telefoonnummers. 
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WIJ SENIOREN. 

 

Ook al ben je oud, 

doet je hart af en toe wat stout, 

zijn je oren niet meer al te best,  

zijn je ogen niet meer zo scherp, 
gaat alles niet meer zo naar wens, 
‘k ben er zeker van: 

jij bent nog lang niet uitgeteld! 

ZO BESPAART U OP UW ENERGIEREKENING. 

De energiekosten gaan elk jaar opnieuw omhoog. Maar met deze slimme tips kunt u vele tientjes 
besparen: 

 Laat lampen alleen branden als het echt nodig is. ’s Zomers is er overdag vaak voldoende licht 
van buitenaf. En gebruik Ledlampen. Deze zijn weliswaar duurder in aanschaf, maar ze gaan 
langer mee en zijn veel energiezuiniger. 

 Let er goed op dat er geen lampen branden in ruimtes die u niet gebruikt, zoals de hal of de 
overloop. 

 Ga voor huishoudelijke apparaten met een zuinig energielabel. Bij de meeste is A+++ het meest 
zuinig. Let hierop bij de aanschaf. 

 Laat de tv en de computer niet op stand-by staan, want ook dan gebruiken ze stroom. Haal ook de 
telefoon- en tandenborstelopladers uit het stopcontact. Dit geldt voor alle adapters. 

 Kies buitenlampen die reageren op beweging. Zo brandt de lamp niet onnodig. 

TOEGANKELIJKHEID GEMEENTEHUIS TERNEUZEN 

Op 4 november 2019 heeft ons bestuur overleg gehad met de heer Vincent Kouwen, Adviseur Sociaal 
Domein van de gemeente Terneuzen.  Aanleiding was de slechte toegankelijkheid van het gemeentehuis 
in Terneuzen voor mensen die slechter horen of die niet mobiel zijn.  

Het was een constructief overleg, er was geld beschikbaar om meerdere openbare gebouwen in de 
gemeente Terneuzen aan te pakken en er werd goed geluisterd naar onze aanbevelingen: bankjes of 
stoelen met leuningen om makkelijker op te kunnen staan, rolstoel in de ontvangsthal, afzetten voor de 
deur (nu alleen mogelijk als mensen een trapje af kunnen lopen, want aan de lange oprit staan kolommen 
die de doorgang belemmeren). Aparte ruimte voor besprekingen met ambtenaren (besprekingen zijn nu in 
een grote ruimte in de ontvangsthal, mensen die minder goed kunnen horen hebben problemen om de 
ambtenaren te verstaan op een manier dat niet een tafel verder iedereen mee kan luisteren).  Dhr. Kouwen 
zou onze aanbevelingen meenemen in de besprekingen op het gemeentehuis.   

Toen werd het stil.  In maart zochten wij opnieuw contact om te weten wat de vorderingen waren. Er was 
inmiddels intern overleg geweest en afgesproken werd om na de coronaperiode weer contact te zoeken en 
bij te praten.  De coronaperiode is natuurlijk nog steeds aan de gang, maar bij een bezoek aan het 
gemeentehuis deze zomer bleek dat er nog helemaal niets veranderd was. Zelfs een rolstoel in de 
ontvangsthal was niet beschikbaar. 

Nog maar eens gebeld met de gemeente. Vincent Kouwen is in juli vervangen door Stéphanie Ambrosini. 
Er wordt nog steeds aan gewerkt. Onze aandachtspunten zijn bekend, maar er is vertraging bij de 
aanbesteding van de werkzaamheden.  Het wachten is op de aannemers.  Inmiddels is er een verzoek 
gedaan door het bestuur van uw Seniorenvereniging om in ieder geval alvast de website aan te passen, 
zodat bezoekers die hulp nodig hebben weten dat er hulp beschikbaar is bij het maken van een afspraak. 

Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. 
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