Verslag Vergadering seniorenraad 23/10/2019
Aanwezig: Beké Jean-Pierre, Boeckmans Marie-Louise, François Somer, Jackie Pelst, Deschuyteneer
Marie-Jeanne, Vanderkelen Marie-Elise, Deganseman Madeleine, Durieux Cindy en Letouche Dorinda
Afwezig:
Verontschuldigd: Duverger Denise, Silverans Jean-Jacques

1. Verslag vorige vergadering 4/9/2019
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Seniorenweek 18 – 22 november 2019
- Ma 18/11 : Marie-Jeanne neemt opnieuw contact op met Paul De Strooper van het
LevensEinde InformatieForum (LEIF) om te zien of de lezing ‘voorafgaande zorgplanning’
kan doorgaan. Indien wel zal deze doorgaan in de namiddag in zaal Camargo.
- Di 19/11 : bezoek door de kleuters van de 3e kkl aan een woonzorgcentrum. MarieJeanne contacteert De Zwaluw en Sint-Felix voor een bezoek en informeert hierover
daarna de directie van Ak’Cent. De kinderen zullen er een liedje zingen en/of een versje
voordragen.
- Do 21/11 : Knutselnamiddag met de lln van het 3e leerjaar. Er zullen 3 workshops
worden aangeboden:
• Vogelkastjes maken : François werkt dit verder uit
• Handwerk : Marylou en Madeleine werken dit verder uit
• Tekenen : M-Jeanne werkt dit verder uit samen met Jeannine D’Anneaux
De kinderen zullen op voorhand via de directie voor één van deze 3 workshops moeten
inschrijven
3. Regionaal Platform Ouderenadviesraden
- Vormingsmoment ‘Sleutel aan het beleid’ op 12/11
Geïnteresseerden kunnen inschrijven via Marie-Jeanne
- Idee voor de toekomst : senioren en medioren aanschrijven om te vragen hoe zij hun
oude dag zien (via envelop op adres, zonder naam en bedeling door privé-persoon)
4. Senioren-ontspanningsnamiddag op vrijdag 13 december
Madeleine reserveert dringend de Parochiezaal !
Jean-Jacques liet weten dat het bandje, dat verzoeknummers speelt, vrij is en +/- 200
euro vraagt. Hij heeft dit vastgelegd.
5. Voorzitter
Op de volgende raad zal de verkiezing van de voorzitter van de Seniorenraad plaats
vinden. Kandidaat-voorzitters dienen hiervoor hun kandidatuur schriftelijk te stellen via
mail naar dorinda.letouche@bever-bievene.be

Volgende seniorenraad : 25 november 2019 om 9u

