
Bespreking met het management van het Weijtendaal op 25 september 2020. 

 

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur een bespreking gehad met het management van het 

Weijtendaal waarbij ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig was. De 

bedoeling van het gesprek was om te kijken hoe we met z’n allen door deze moeilijke tijd 

kunnen komen.  

Mevrouw Zagers, bestuurslid van ’t Zand en verantwoordelijk voor oa het Weijtendaal 

Begon met de opmerking dat het beleid van ’t Zand er op gericht is om de bestaande 

zorgcentra een rol te laten spelen in het welzijn van senioren, ook van senioren die (nog) 

niet in het zorgcentrum verblijven. Vanuit dit beleid geredeneerd ondersteund zij de 

aanwezigheid van de Biljart en Kaart vereniging volledig. Dat betekent niet alleen dat ’t 

Zand in de toekomst mee zal werken aan het bieden van een locatie voor ons, maar ook 

dat zij nu met ons mee wil denken in oplossingen voor deze periode. 

Dit verhaal werd onderschreven door de gemeente. De gemeente vindt dat wij een 

wezenlijke bijdrage leveren in hun Senioren Welzijns Beleid en dat wij daarom van de 

gemeente steun kunnen verwachten voor zover dat in hun mogelijkheden ligt. 

 

Na deze positieve woorden die verwachtingen scheppen naar de toekomst werd de 

huidige situatie besproken. En die bleek in een paar woorden samen te vatten, nl: Dit 

jaar wordt er zeker niet meer gebiljard en gekaart in het Weijtendaal en als de 

ontwikkelingen door blijven gaan zoals ze nu gaan blijft dat ook in het eerste kwartaal 

van volgend jaar het geval. In normaal nederlands: we kunnen het biljarten en kaarten 

deze competitie wel op ons buik schrijven. 

Hierna werd er gesproken over tijdelijke oplossingen, maar die liggen niet voor het 

oprapen. Onze biljarts staan in het Weijtendaal en die zet je niet zomaar ergens anders 

neer, vooropgesteld dat je een ruimte kunt vinden. En om competitie te gaan spelen in 

één van de lokale cafees leek ook geen goed idee. Ook voor de kaarters is het niet 

eenvoudig om een tijdelijke oplossing te vinden. Kortom, geen positief verhaal. 

 

Aan het einde van de bespreking hebben we toch een paar afspraken gemaakt. 

• Mocht er een vaccin komen dan wordt alles anders en dan gaan we meteen weer om 

tafel om in die nieuwe situatie de mogelijkheden te bekijken. 

• Iedereen blijft nadenken over deze situatie en bespreekt dit ook in de werkomgeving. 

Mochten er ontwikkelingen zijn, dan weten we elkaar te vinden. 

• Ook als er niets verandert komen we weer bij elkaar. Dit wordt geregeld door het 

Weijtendaal.  

En hiermee werd de bespreking beëindigd. 

 

Rest me om te zeggen dat de bespreking ondanks het moeilijke onderwerp in een prima 

sfeer is verlopen en dat ik alle vertrouwen heb dat we zodra er mogelijkheden komen we 

die ook samen gaan regelen en benutten. 

 

Stef Oosterwijk 

  


