Verslag Vergadering seniorenraad 02/05/2013
Aanwezig: Deschuyteneer Marie-Jeanne, Lerens Elianne, Renders Solange, Silverans Jean-Jacques en
Versteldt Debby
Afwezig:
Verontschuldigd: Boeckmans Marie-Louise, Boyatzian Eva, Couly Bernard, Deganseman Madeleine
Verheirstraeten Jozef , Krikilion Christian

1. Infosessie Woonwinkel
Greet Timmermans (sociaal advies) stelt kort de Woonwinkel en haar kerntaken voor en
overlegt met de seniorenraad of er eventueel een mogelijke samenwerking kan zijn inzake
infosessies naar senioren binnen de gemeente Bever.
Greet Timmermans verlaat de zaal.
2. Stand rekening seniorenraad
Positief saldo van 709,53 euro. De gemeente zal nog 500 euro storten voor de
werkingskosten van het jaar 2013.
3. Activiteiten
3.1 Woensdag 22 mei : Westhoek.
-

-

Bus met lift. Mogelijkheid om met eigen rolstoel in de bus te worden vastgeklikt.
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 : troeven vermelden op flyer zodat
mensen weten wat ze terugkrijgen voor hun 85 euro.
Marie-Jeanne vraagt Godelieve een artikel te plaatsen op Editiepajot.
Er is slechts 1 probleem : enkel in de bunker zijn er 10 trappen die quasi niet mogelijk zijn
voor rolstoelgebruikers.
2 extra rolstoelen voorzien voor mensen die moe zijn of minder mobiel : Solange denkt
dat dit mogelijk is via CM. Zal dit eens navragen.
Inschrijving : bij Marie-Jeanne of Debby.

4.2 Woensdagnamiddag 19 juni : infonamiddag “erfenisrechten en DUO legaat”
4.3 Weekend 24-25 augustus 2013 : Café Senior , Dorpsfeesten
-

Solange geeft tip mee : boterham met kruidenplattekaas en radijzen.
Hulp wordt gevraagd voor het uitbaten. Twee dagen is te veel om door de senioren
alleen uit te baten. Debby stelt de vraag door naar de jeugdraad.
Jean-Jacques ziet het volledig zitten om opnieuw een ponyrit te organiseren zoals twee
jaar geleden. Hij bekijkt wel de praktische invulling ervan en eventueel extra hulp.
Marie-Jeanne geeft dit door naar het feestcomité.

4.4 Seniorenweek : week van 18 november 2013: donderdag- en vrijdagnamiddag 21 en 22
november
-

-

Marie-Jeanne en Dorien hebben reeds samengezeten en een paar workshop
samengesteld waar de kinderen zich voor moeten inschrijven (breien,
knutselen/timmeren, volksspelen, …).
Debby boekt de volksspelen van de intergemeentelijke uitleendienst.
Marie-Jeanne checkt met haar schoonzoon voor eventueel hout voor nestkastjes.

4.5 Wintermarkt 2014
Solange gaf aan dat ze tijdens de geuzetoer een leuk idee had opgedaan voor de
dorpsfeesten/wintermarkt :
- Kruidenkaas met radijzen
- Kramiek, kriekjes en warme ballekes
- Beenhesp

Volgende vergadering : nog te bepalen.
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