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Kersteditie Nieuwsflits  

 Kerst en Oud en Nieuw inspireert mensen om stil te staan bij wat ze belangrijk vinden 
en zich te bezinnen op waar men in het voor hun liggende jaar extra aandacht aan wil 
besteden. 
 
Dit is het eerste volledige jaar waarin Franca en ik als respectievelijk secretaris en voorzitter van het 
Thematisch Netwerk Senioren opereren. Daarbij worden we gesteund door de coördinatoren van de 
provinciale seniorennetwerken. Wat was het goed om te zien dat de seniorennetwerken dit jaar, goed 
bezochte bijeenkomsten en werkbezoeken, organiseerden. 
 
Om een zo groot mogelijk bereik te krijgen, zijn we gestart met een Nieuwsflits die circa 10 keer per jaar 
uitkomt. Zo kunnen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Meerdere Kamerleden hebben 
reeds aangegeven hier volgend jaar een bijdrage aan te willen leveren. 
Landelijk heeft het Bestuur twee grote bijeenkomsten georganiseerd zijnde het congres op 13 september in 
het Provinciehuis te Lelystad en de zogenaamde “Prinsjesdagbijeenkomst” op 12 december in onze 
fractiekamer in de Tweede Kamer. 
 
Naar aanleiding van ons jaarcongres is in samenwerking met de provinciale Netwerken een brief opgesteld 
en verzonden aan de leden van de Tweede Kamer en het Bestuur van onze Partij. Hierin spreken wij onze 
zorg uit dat  de specifieke thema’s waar ouderen mee te maken krijgen, zoals wonen, zorg en mobiliteit, in 
onze ogen te weinig voor het voetlicht komen. Gemiddeld gezien blijven ouderen, gewenst of minder gewenst 
langer zelfstandig wonen, al dan niet met extra zorg en ondersteuning. 
 
Daar tegenover staat dat de generatie ouderen van nu en aankomende generaties een langere 
levensverwachting heeft, zij werken vaak langer, zijn actiever, meer gewend het heft in eigen hand te nemen, 
zijn digitaal veel vaardiger, veel zelfstandiger dan generaties voor ons. Ouderen houden de plaatselijke 
middenstand en de dorpen, wijken, steden, levendig. Zij bezoeken culturele instellingen zoals musea, 
concerten. Maar ouderen passen ook op hun kleinkinderen, verrichten mantelzorgtaken en vrijwilligerswerk. 
 
Dit betekent dus dat we als  Thematisch Netwerk Senioren soms alleen, maar vaak ook, in wisselende 
samenstellingen, samen met andere Thematische Netwerken onderwerpen gaan en blijven aansnijden. 
 
We hebben, met complimenten aan de schrijfgroep van het Seniorennetwerk Utrecht, veel gesproken over 
de zorgen ten aanzien van de indexering, de waarde- en welvaartsvastheid van de pensioenen. Wij vonden 
en vinden daar in de persoon van ons Tweede Kamerlid Roald van der Linde een luisterende oor. Hij is meer 
dan eens met ons in gesprek gegaan over de on- en mogelijkheden ten aanzien van onze zorgen en wensen. 
Dit heeft geleid tot een pamflet dat we 12 december hebben aangeboden aan Klaas Dijkhoff en Roald van 
der Linde. 
 
Begin 2020 gaat we over beide stukken in gesprek met een delegatie van de Tweede Kamerfractie en 
Bestuur. Uiteraard houden wij u via de Nieuwsflits op de hoogte. Wij zullen blijvend aandacht vragen voor 
de voor ons zo belangrijke thema’s. 
 
Tijdens ons congres was één van de slogans “Op senioren kunt u rekenen, senioren rekenen ook op u”. Het 
is belangrijk dat we onze (oudere) leden wijzen op de mogelijkheid om lid te worden van het Thematisch 
Netwerk Senioren en dat we in het aanloopjaar naar de verkiezingen onze stem laten horen, zowel tijdens 
onze bijeenkomsten alsook in uw eigen omgeving zodat we de grootste partij  zijn en blijven met vooral 
aandacht, medezeggenschap en zorg voor de ouderen. 
 
Ik wens u prettige, gezellige, zalige, gezegende Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020 toe. 
 
 
Minie Walma, voorzitter Thematisch Netwerk Senioren. 
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Laatste nieuws 
 

Verslag Prinsjesdagbijeenkomst 

De maand december is als vanouds een hele drukke maand. Zo ook voor uw secretaris. Het verslag van 

de Prinsjesdagbijeenkomst laat daarom nog even op zich wachten. Het zit in de pijplijn en wij hopen u 

zo snel als het kan te informeren over wat er aan de orde is geweest. Dan kan Bakir Lashkari die 

momenteel de website voor ons bijhoudt deze ook voor u bij gaan werken.  

Aanmelding nieuwe leden 

Ons is gebleken dat het momenteel niet meer mogelijk is om je via MIJN VVD aan te melden als 

deelnemer aan het TN Senioren. Ook het aanmelden voor het TN Gezondheid en Zorg is op dit 

moment niet als optie aangegeven op de website. Dit is onder de aandacht van het hoofdbestuur 

gebracht. Hopelijk wordt dit spoedig opgelost zodat ook nieuwe leden ons kunnen vinden. Tot die tijd 

kan men een mail sturen met de eigen NAW-gegevens aan SECRETARIS@SENIORENNETWERK.VVD.NL. 

U wordt dan in ieder geval meegenomen bij de verzending van onze mailings. Belangstellenden kunt u 

hierop wijzen. Het is goed als u uw eigen afdelingsbesturen hierop wijst zodat er op hun eigen website 

wellicht een kort bericht hierover gezet kan worden. 
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