
Verslag Vergadering seniorenraad 04/10/2013  

Aanwezig: Deganseman Madeleine, Deschuyteneer Marie-Jeanne, Lerens Elianne, Renders Solange, 

Silverans Jean-Jacques, Verheirstraeten Jozef  en Versteldt Debby  

Afwezig:   

Verontschuldigd:  Boeckmans Marie-Louise, Boyatzian Eva en Krikilion Christian 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

2. Toelichting BBC (Beleids- en beheerscyclus) 

Beleids- en beheerscyclus 2014-2019 werd besproken binnen de seniorenraad.  De 6 

beleidsdomeinen, die voor goedkeuring naar de gemeenteraad gaan, werden gunstig 

geadviseerd. Onder beleidsdomein “BURGER EN WELZIJN” zal “Senioren” als beleidsveld 

worden opgenomen 

 

3. Activiteiten 

3.1 Donderdag 10/10/2013 : Westhoek. (uitgestelde activiteit) 

 

- Bus met lift   

- 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. 

- 23 deelnemers 

- Marie-Jeanne zal deelnemers vragen of ze interesse hebben om enquête 

“leeftijdsvriendelijke gemeente” in te vullen. 

 

3.2 Woensdagnamiddag 20 november  : infonamiddag “erfenis: DUO legaat” 

- Gaat door in de school ism Optima 

- Marie-Jeanne zal ingeschrevenen vragen of ze interesse hebben om enquête   

“leeftijdsvriendelijke gemeente” in te vullen. 

 

3.3 Seniorenweek : week 18/11/2013: donderdag- en vrijdagnamiddag 21 en 22 november 

-  een namiddag op school te Kerkhove, een tweede namiddag op site te Akrenbos 

-  Marie-Jeanne en Jean-Jacques nemen afspraak met Dorien Cochez inzake dit verder uit 

te werken. 

-       Volgende voorstellen/activiteiten zullen plaatsvinden : 

 Knutselen (Marnix Six) 

 Foto’s nemen / fotografie 

 Breien / haken 

 Volksspelen 

Debby regelt de volksspelen. 



3.4 EHBO, oktober/november 2013 

-  Anderhalfuur les 

- ism Rode Kruis 

- liefst praktische zaal zodat er niet te veel met tafels en stoelen moet worden gesleurd.   

 Voetbalkantine is uitgesloten wegens te koude zaal 

- Eventueel zaal camargo in combinatie met kaartnamiddag de eerste dinsdag van de 

maand 

 

3.5 Kerstevenement, parochiezaal, 22/12/2013 

-  Indien nog te boeken : Pirouette ( 3 zangers/muzikanten), 230 euro voor anderhalf uur 

- cava als aperitief, kerststronk als dessert 

 

3.6 Wintermarkt  11/01/2014 

- Kramiek, kriekjes en warme ballekes 

- Warme kastanjes 

- Gesloten tent ( idem dorpsfeesten), terrasverwarmers, eventueel accordeonist. 

 

3.7 “100 jaar oorlog” 

-      Seniorenraad zal college ter kennis geven dat ze een activiteit willen organiseren (ism de 

cultuurraad) naar aanleiding van deze actuele viering.  Dit met de vraag medewerking te 

verlenen. 

Voorstellen : tentoonstelling ( van voorwerpen, documentatie, foto’s,….).  Familie van 

overleden oudstrijders aanschrijven met vraag of zij iets kunnen uitlenen voor dit event.  

Eventueel een escorte te paard, praalwagens en de situatie wat nabootsen 

(loopgraven/veldhospitaal… ? ).  Iemand huren die “the last post” speelt. 

 

4 Belangen van de senioren 

Marie-Jeanne zal de burgemeester vragen wanneer er eens een overleg kan plaatsvinden om 

te spreken over de belangen van de senioren in de gemeente.   

Alle leden dienen hun vragen / opmerkingen door te sturen naar Marie-Jeanne 

 

5 Ouderenbehoefteenquête 

Van zodra de provincie, de persoon van de VUB, Christian Krikilion en Marie-Jeanne 

Deschuyteneer hun planning hebben doorgegeven, zal er een datum uit de bus komen 

waarop de presentatie zal plaatsvinden.  Alle leden zijn uiteraard hierop uitgenodigd ! 

 

6 Provincie, Annemie Balcaen, vroeg Marie-Jeanne omtrent meer info werking seniorenraad.  

Marie-Jeanne zal haar flyers/foto’s van evenementen bezorgen. 

 

Volgende vergadering  : nog te bepalen. 

 

 

Marie-Louise BOECKMANS,    Marie-Jeanne DESCHUYTENEER 
Secretaris       Voorzitter 


