Bestuursmededelingen.
Online afspraak maken voor bloedprikken
Voor bloedprikken bij de Barbara poli moet vanaf 1 september altijd online een afspraak worden
gemaakt. Dit vindt zijn oorzaak in de coronamaatregelen. Wij kregen echter signalen dat veel
ouderen daar moeite mee hebben, omdat zij niet digitaal onderlegd zijn. Telefonisch kan er geen
afspraak worden gemaakt. Wij hebben samen met de KBO-PCOB hierover een brief gestuurd naar de
directie van het ziekenhuis Rivierenland en daarin onze zorgen uitgesproken. In deze brief hebben wij
hen verzocht om een mogelijkheid te creëren om hen, die moeite hebben met online een afspraak te
maken, ook telefonische hulp hierbij aan te bieden.
N.B.: op 25 oktober kregen we het volgende antwoord: wanneer mensen de afspraak NIET online
kunnen maken kunnen zij in overleg met hun huisarts een telefoonnummer krijgen om de afspraak
telefonisch te maken.
__________________________________________________________________________________
Seniorenevent
Gezien het feit dat we een miserabel jaar hebben, hadden wij een prachtige “Rondreis door
Nederland” show voorbereid, die we aan de 65 plussers wilden aanbieden, na een periode van thuis
zitten en sociale distantie. We hadden alles gereed om 28 november deze show te gaan presenteren.
Maar helaas het Covid-19 virus heeft in zijn hevigheid weer van zich laten horen. Het bestuur heeft
nu besloten dat de show sowieso doorgaat, maar wordt uitgesteld naar een andere nog open datum.
We gaan de show keurig inpakken in een mooi papiertje, een heel grote strik er om doen en in de kast
leggen. Zodra het verantwoord is om coronaproof een evenement te houden, gaan we het uitpakken
en als cadeau aan alle 65 plussers van Culemborg aanbieden. We houden u op de hoogte.
__________________________________________________________________________________
Theaterwerkplaats voor ouderen
Senioren Collectief en theatermaker Marijn van den Bogaard hebben in gezamenlijkheid een
projectplan opgesteld : Ouderen on tour, theater maken voor en door senioren. Dit projectplan houdt
in dat senioren op een creatieve en gezellige manier samen gaan werken aan een theaterproduct.
Een theaterproduct dat in samenspraak met de senioren ontstaat om dilemma’s te benoemen die
voor het voetlicht zouden kunnen worden gebracht. Het product dan ten tonele brengen voor
groepen die hier lering uit kunnen trekken, oplossingen kunnen aandragen en meer begrip kunnen
genereren voor het ouder worden en de daaruit voortkomende beperkingen en probleemstellingen
en hierover met professionals, mantelzorgers, scholieren in gesprek gaan. Voor verdere informatie
zie de oproep van de Theaterwerkplaats: Ouderen on tour.
__________________________________________________________________________________
Wachttijden rijbewijskeuringen
De wachttijden voor de rijbewijskeuringen lopen op dit moment erg op. Wij willen u er op
attenderen dat we circa 75 jaar geleden een geboorte golf hebben gehad. U kunt hieruit opmaken
dat bij veel “babyboomers” eind dit jaar of komend jaar hun rijbewijs gaat verlopen en ze moeten
worden gekeurd. Hou hier rekening mee en zet tijdig uw aanvraag tot verlenging in werking.
__________________________________________________________________________________
De Kijker bij meer senioren
In Culemborg zijn er momenteel ca. 5100 inwoners boven de 65 jaar. De Kijker wordt nu in 1550
brievenbussen bezorgd. We zouden meer senioren willen bereiken, maar in verband met de privacy
wetgeving kunnen wij niet aan adressen van senioren komen. Het bestuur heeft nu besloten om bij
seniorenwoningen De Kijker met een brief daarin met uitleg in de brievenbus te doen. Wil men De

Kijker ook 10 x per jaar gratis ontvangen, dan kan dit worden opgegeven via de e-mail of per telefoon
bij Hennie Smidt telefoon 515013. Velen hebben dit inmiddels al gedaan. Weet u iemand in uw
omgeving, die hier ook voor in aanmerking wil komen, schroom dan niet dit door te geven.

