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1. Goedkeuring verslag d.d. 13/06/2016
2. Activiteiten 2016
2.1 Leen Persyn ism Cultuurraad 17/12/2016 “Hola, zomaar Oma”.
Aangevraagd bij Rosario. Zaal 400 euro + btw. Maaltijd voor muzikanten voorzien door
Rosario. Gemeentebestuur wenst andere locatie. Zal op cultuurraad d.d. 13/10 worden
besproken en beslist.
Voorstel : parochiezaal
2.2 Voordracht orthopedie en prothesen dr. Cottenie
Voorstel van dr. Cottenie
Locatie : Jobim. Dagschotel (lunch) + voordracht.
Voorstel : dinsdag 22/11 of 29/11.
Marie-Jeanne informeert.
Eventueel folders om mee te nemen aanvragen bij mutualiteiten ?
2.3 Fedos – uitstap Coudenberg en VRT 25/11/2016
http://www.fedos.be/mediastorage/FSDocument/1309/verbroederingsdag_25_nov.pdf
Marie-Jeanne informeert
2.4 Kerstfeest
Dit jaar zal geen kerstfeest worden georganiseerd.
3. Activiteiten 2017
3.1 Lapperre – gehoorschade
Lapperre stuurde info omtrent bedrijfsbezoeken te Groot-Bijgaarden.
Marie-Jeanne informeert of het mogelijk is de infosessie te geven in Bever.
Niet enkel voor senioren, opentrekken voor groot publiek. Niet enkel senioren hebben
gehoorschade ( cfr. https://www.lne.be/gehoorschade)
(De Helix Geraardsbergen : https://www.lne.be/hoe-organiseer-je-een-wandeling-rondstilte-geluid-en-lawaai )
3.2 Eén opname ‘Blokken’
Bijwonen opname programma ‘Blokken’.
Marie-Jeanne informeert.
3.3 Lentefeest zaterdag 25/03/2017
Voor Pasen zal een lentefeest worden georganiseerd voor senioren.
Debby vraagt na of de polyvalente zaal vrij is in de school.
3.4 Zomerfeest met foodtrucks / menwedstrijd
Raden en verenigingen zullen worden aangeschreven om de handen in elkaar te slaan
om samen te werken. Dit is de minimum voorwaarde. Indien geen samenwerking en
hulp, dan geen activiteit/evenement !

Voorstel : menwedstrijd gedurende de dag ( tot ongeveer 16u) Op een zondag in mei.
Jean-Jacques informeert.
Aansluitend foodtrucks en ’s avonds optreden (bandje en eventueel Camargo ?)
Tent wordt geplaatst (op vrijdag door werkmannen ?) en nadars voorzien.
Eventueel andere benodigdheden kunnen uitgeleend worden bij provinciale
uitleendienst.

Volgende seniorenraad : later te bepalen
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