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Elianne, Renders Solange, Silverans Jean-Jacques, Verheirstraeten Jozef , Krikilion Christian en
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Afwezig:
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GESLOTEN ZITTING
1. Nieuw bestuur
Voorzitter : Marie-Jeanne Deschuyteneer
Ondervoorzitter : Jozef Verheirstraeten
Penningmeester : Elianne Lerens
Adjunct-penningmeester : Jean-Jacques Silverans
Secretaris : Marie-Louise Boeckmans (NL) en Jean-Jacques Silverans (FR)
Marylou stuurt het verslag door naar Marie-Jeanne, na ondertekening/akkoord van beide
partijen wordt het verslag doorgestuurd naar Debby, die zorgt voor de verspreiding naar de
leden. (email of klassieke post)
2. Nieuw lid
De heer Bernard Couly wenst toe te treden tot de seniorenraad. Unaniem akkoord.

OPEN ZITTING
3. Adviezen seniorenraad / OCMW
Er is een terugkoppeling van de OCMW-raad naar de seniorenraad in verband met het advies
van de seniorenraad inzake de drie reglementen (Klusjesdienst/Boodschappendienst/Bever
service).
4. Activiteiten
4.1 Maand mei : 1 dag naar de Westhoek.
-

-

Autocarreizen Scheldevallei vraagt 85 euro pp (min 25 pers) en 77 euro pp (min 30 pers).
In de prijs is inbegrepen : koffie + koffiekoeken, bus, vergoeding gids de hele dag,
filmprojectie, toegang museum met gids, middagmaal, toegang commandobunker,
toegang hoeve en kerkhof, avondsnack, last post
Marie-Jeanne informeert voor bus en rolstoelgebruikers
Subsidies via provincie ? Jozef / Marie-Jeanne checken bij Annemie Balcaen
2 extra rolstoelen voorzien voor mensen die moe zijn of minder mobiel

4.2 Woensdagnamiddag 19 juni : infonamiddag “erfenisrechten en DUO legaat”
-

1 u tot anderhalfuur uitleg, gevolgd door een koffiepauze, nadien nog een uurtje uitleg
over het tweede thema.
Marie-Jeanne checkt met Dorien of de polyvalente zaal van de school kan gebruikt
worden
Marie-Jeanne zorgt voor de flyer

4.3 Infonamiddag PC / Ipad / internet
-

Jean-Jacques informeert voor de praktische zaken en inhoud.

4.4 24-25 augustus 2013 : Café Senior , Dorpsfeesten
-

Boterham met plattekaas
Hulp wordt gevraagd voor het uitbaten. Twee dagen is te veel om door de senioren
alleen uit te baten.
4.5 September 2013 : EHBO – Defibrilator – orgaandonatie – euthanasie

-

Jozef en Marie-Jeanne zoeken expertise voor de inhoud.

4.6 zondag 22 december : Kerstfeest
4.7 Andere voorstellen : Dansactiviteit : 1 per trimester
5. Woonwinkel
Greet Timmermans van de woonwinkel komt voorstellen waar de woonwinkel en de
seniorenraad eventueel kunnen samenwerken.

Volgende vergadering : donderdag 2 mei om 10 uur.

Marie-Louise BOECKMANS,
Secretaris

Marie-Jeanne DESCHUYTENEER
Voorzitter

