Seniorenraad 07/02/2013
1/ Overzicht leden seniorenraad
Debby maakt een nieuw volledig overzicht van alle leden van de seniorenraad
2/ Oproep adviesraden 2013-2018
De leden van de seniorenraad zullen niet automatisch opnieuw verkozen zijn. De
oproepbrief om zich lid te maken van een adviesraad vertrekt volgende week en tot 17
maart krijgen de inwoners de kans zich kandidaat te stellen. Wie interesse heeft opnieuw lid
te zijn van de seniorenraad moet zijn/haar kandidatuur opnieuw indienen voor het einde van
de termijn !
3/ Gemeentewebsite
Momenteel staat er nog geen info over de seniorenraad op de website. Debby bezorgt
Nancy de ledenlijst en Marie-Jeanne bezorgt Nancy een tekst.
4/ Infoblad
Marie-Jeanne bezorgt Nancy een tekstje en wat foto’s
5/ Historiek seniorenraad:
Officiële start : 01/01/2011
Wintermarkt januari 2011 (infostand)
Infonamiddag seniorenraad mei 2011 ( wie zijn we, wat doen we, …)
Dorpsfeesten augustus 2011 (café senior) + ponyritjes
Infonamiddag “veiligheid” september 2011 (veiligheid op de baan, thuis, …)
Start ouderenbehoefteenquete december 2011
Wintermarkt januari 2012 (infostand)
Kinderhoogdag maart 2012 (breien,haken,puniken, …)
Gesprek mandatarissen juni 2012
Dorpsfeesten augustus 2012 (café senior)
Seniorenbeurs september 2012
Muziekconcert december 2012
6/ Ouderenbehoefteenquete
Debby vraagt na bij Annemie Balcaen voor verdere stappen onderzoek enquête door VUB
7/ Werkjaar 2013:
7.1/ Muzieklessen
Start 23 februari , 6 lessen (telkens op zaterdag) in zaal Camargo : “leren luisteren naar
klassieke muziek”, ism Cultuurraad en BiBBeM
voorlopig 6 inschrijvingen

7.2/ Film over de oorlog
Bibbem maakt deel uit van FEDOS (federale onafhankelijke senioren). Bij FEDOS krijg je
voordelen en kortingen (film, gastsprekers, …). Eventueel op vrijdag 22 maart zou de
seniorenraad een film over de oorlog boeken.
Christian checkt of de polyvalente zaal in de school kan gebruikt worden.
7.3/ Week van de valpreventie
Week van 22 april is de week van de valpreventie. Logo Zenneland geeft subsidies of gratis
materiaal ter beschikking. Indien de seniorenraad hieromtrent iets wil doen, zal Logo
Zenneland moeten benadert worden.
7.4/ Infosessies
Eventueel een infosessie over testament (wat, hoe, waarom, waar, wie, …),
successierechten, duolegaat, …
7.5/ Dorpsfeesten
Senioren willen gerust terug “café Senior” openen maar ze hebben meer (jong) werkvolk
nodig.
Iedereen hoort eens rond en spreekt (jongere)mensen aan om te komen helpen.
7.6/ Ouderenweek
Week van 18 november gaat de Vlaamse Ouderenweek van start. Seniorenraad zou graag
samenwerken met de school en iets concreets uitwerken.
Christian spreekt hier met directrice Dorien over en geeft feedback naar seniorenraad.
8/ Samenwerking OCMW
Christian en OCMW-voorzitter Dirk Willem hebben reeds samengezeten om na te gaan hoe
de seniorenraad eventueel een samenwerking ziet zitten met het OCMW.
Ook de seniorenconsulenten Marie-Jeanne en Jozef hadden hier interesse.
Vrijdag 1 maart om 10 uur zullen beide partijen hieromtrent samenkomen.
Marie-Jeanne volgt ook de info op omtrent Vlaamse Raad die de belangen zou behartigen
voor ouderen rond huisvesting etc… Ze zal ons op de hoogte houden.

Volgende vergadering : Vrijdag 1 maart om 10 uur ( seniorenraad en OCMW, zie puntje 8
van het verslag)

