
Verslag Vergadering seniorenraad 17/11/2015  

Aanwezig: Boeckmans Marie-Louise, Deganseman Madeleine, Deschuyteneer Marie-Jeanne, 

Silverans Jean-Jacques, Krikilion Christian en Versteldt Debby  

Afwezig:   

Verontschuldigd:  

 

 

Seniorenraadsleden 

De drie nieuwe leden waarmee we mochten kennismaken, hebben laten weten dat ze zich toch niet 

aansluiten bij de seniorenraad. 

We zullen nieuwe leden proberen aanwerven via een “campagne” begin 2016.  Marie-Jeanne 

contacteert de persoon die ons meer kan vertellen over het aanwerven en behouden van leden.  

Eventueel samen met de cultuur- en milieuraad, waar ook enkele leden hun ontslag hebben gegeven. 

 

Voorstelling Kris Baert 02/10/15 : “hoe slapen opnieuw een zaligheid werd”. 

Eindafrekening :  zowel de senioren als de KVLV krijgen een aandeel van :  51,53 euro  

  

Werkingsmiddelen 2016 

De werkingsmiddelen 2016 zullen opnieuw 500 euro bedragen (tenzij anders beslist in gemeenteraad 

december 2015).  Deze 500 euro zal niet gestort worden op de rekening.  De seniorenraad mag tot 

500 euro onkosten binnenbrengen en deze zullen worden vergoed. 

Jean-Jacques merkt op dat er nog steeds een negatief saldo staat en dat ze een eigen persoonlijke 

bijdrage/inbreng hebben gedaan voor de activiteit rond de oorlogsherdenking. 

Christian deelt mee dat hij eerstdaags met Marleen (schepen van Financiën) zal samenzitten om na 

te gaan in hoeverre de “werkingsmiddelen” kunnen gewijzigd worden naar “subsidie” (bij een 

subsidie krijg je wel 500 euro gestort.  Dit houdt wel een college- en gemeenteraadsbeslissing in ! ) 

 

Kerstfeest 20/12/2015  ( !! ook chiro kerstevent.  Misschien in de school ??? ) 

Locatie :  Ter Wijsbeek   ( Christian geeft zaal “Ter Wijsbeek” gratis ter beschikking.  Zaal van 

de school is reeds geboekt door Chiro Bever ) 

Prijs locatie :  gratis     

Deelnameprijs :   10,00 euro  ( via inschrijving )  

Flyer :  opmaak : Marie-Jeanne   -  verdeling : Marie-Jeanne 

Dessert ( via dochter Marylou) : Mousse choco, tiramisu spéculoos, gelée pamplemousse, mini 

merveilleux, doigt de fée :  4,60 euro par assiette 

Aan te kopen : gebak, koekjes, frisdrank, bieren, … 

Debby heeft via Colruyt gratis koffie verkregen en zal deze afhalen en bezorgen aan Marie-Jeanne 

Opzet van de namiddag : dessert en koffie inbegrepen in deelnameprijs.  Drankjes nadien te betalen. 

Animatie :  Victoria Sound  ( Camargo kan geen optreden verzorgen wegens te weinig leden die in 

vakantieperiode wensen op te treden ). 

Flyer voor aanwerving nieuwe leden 

 

Regionaal Overleg Adviesraad Senioren (ROAS) 

Op maandag 23 november van 9u30 tot 11u30 in zaal Camargo.   Iedereen welkom. 

 

Schepen Christian Krikilion verlaat de zaal. 

 



Sociale dienstverlening voor senioren 

De seniorenraad wenst samen te zitten met voorzitter Dirk Willem en de sociaal assistenten. 

Zo wensen ze te weten te komen hoeveel beroep er wordt gedaan op 

klusjesdienst/poetsdienst/warme maaltijden/ Bever Service/… 

Debby zal de collega’s vragen de statistieken te bezorgen. 

Marie-Jeanne kan nadien een vergadering regelen met de desbetreffende personen. 

 

Activiteiten 2016 

April 2016 :  Valpreventie : Dr Frisch en Dr Goossens – ism Bianca preventiedienst, logo zenneland 

Marie-Jeanne contacteert dokters om datum vast te leggen 

Locatie :   ?    -       Prijs locatie ?  (welk budget betaalt zaal ?) 

Van xx uur tot xx uur : 

Deelnameprijs :  

Flyer : opmaak ?  verdeling ? 

Eventueel nog andere sprekers via Bianca? 

Beamer ? scherm ? infostand ?  andere…. ? 

Aan te kopen : koffie, gebak, koekjes, frisdrank, bieren , …..    Budget van wie ? 

Begin 2016 overleg plannen met Bianca Vanreepinghen. 

Lente 2016 : 

- “knelpuntenwandeling” ism MAR ( Jean-Jacques polst naar interesse MAR ) 

- Lentefeest met Paella 

Infonamiddag levenslang wonen 

Alles rond levenslang wonen, eigen woning aanpassen, mantelzorg, …. 

Sportdag  

Nog te bespreken met  Nancy Duyms (sportdienst) en sportraad.  Mogelijks op donderdag 23 mei 

2016.  Dit evenement is bedoeld voor alle clubleden van FedOs-Vlaams Brabant (dus Bever, maar ook 

Kortenberg, Leuven, enz.), om zoveel mogelijk deelnemers te trekken zullen we het als titel 

meegeven “Pajottenland – Bibbem en Seniorenraad Bever nodigen uit” 

Eventuele andere zaken die interessant kunnen zijn : zitdansen, tai chi, filmnamiddag, dansnamiddag 

Mogelijks in november tijdens de seniorenweek nog iets voor de Bevernaars ism de school. 

Varia 

Bianca Vanreepinghen vroeg of seniorenraad wil meewerken aan de opvoedingsbrunch tijdens de 

“week van de opvoeding” in mei 2016.  Jean-Jacques ziet hier geen win-win situatie in voor de 

senioren.  Marie-Jeanne zal Biance meedelen dat de seniorenraad niet zal deelnemen. 

 

 

Volgende seniorenraad : nog te bepalen. 

Volgend werkoverleg: 10/12 om 10 uur 

 

 

Marie-Louise BOECKMANS,    Marie-Jeanne DESCHUYTENEER 
Secretaris      Voorzitter 


