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Nieuwe leden
Welkom Clémentine Dewit, Josephine Cromphout en André Thibaut.
Ouderenbehoefteenquête open vergadering 29/04
Hier werden een paar opmerkingen genoteerd waarvan onder andere :
Het OCMW biedt diensten aan : klusjesdienst, boodschappendienst, minder mobiele centrale.
Dit werd gecommuniceerd in een boekje en werd reeds verdeeld.
Het OCMW vindt het spijtig dat dit toch nog zo “weinig bekend” is bij de inwoners.
Enerzijds zal de seniorenraad dit bekend maken bij de senioren op activiteiten.
Verder zullen wij in het volgende infoblad, onder senioren, de “weetjes” nog een keer “in de kijker”
plaatsen.
Anderzijds zal er een brief opgesteld worden, ondertekend door seniorenvoorzitster en schepen voor
senioren - gericht aan huisdokters, wit-geel-kruis, pastoor, … - met de vraag om het OCMW te
contacteren wanneer zij een minder mobiel persoon bij hen treffen en dienen door te verwijzen naar
ziekenhuis, revalidatie, …
Dokter Kievits, Frish, Goossens, Kindt, Breyne, wit-geel-kruis Liedekerke, pastoor Penne,
zorgcarrousel, gezinshulp, …
Wandeling
De seniorenraad zal ism de milieuraad een wandeling maken die deel uitmaakt van Wandelnetwerk
Pajottenland. Dit om bij de inwoners het wandelnetwerk meer bekend te maken maar tevens te
laten zien dat je langs veilige wegen de gemeente kan doorkruisen.
Autodelen met je buren
Marie-Jeanne gaf uitleg over het project “autodelen met je buren”. Jean-Jacques zal dit in detail
verder bekijken en ons later meer uitleg geven.
Jean-Jacques is meer te vinden voor de aankoop van een monovolume (9 plaatsen) door de
gemeente, waarbij vrijwilligers de auto kunnen gebruiken voor verplaatsingen met minder-mobiele.
Praatcafé 18/07/2015
Op zaterdag 18 juli zal een praatcafé doorgaan van 14u tot 17u, polyvalente zaal school Ak’Cent.
Bekijken van oude foto’s, zitdansen, Robert Defraene brengt wat sfeer (muziek), koffie met kramiek.
Marie-Jeanne regelt de uitnodigingen.
Debby wil dit op facebook “seniorenraad Bever” promoten.

Volgende vergadering : nog te bepalen.
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