Verslag Vergadering seniorenraad 10/10/2018
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1. Seniorenraad
Wat na 1 januari 2019 ?
Christian bevestigt dat er opnieuw een oproep moet komen voor samenstelling.
2. Seniorenweek 2018 (19 – 25 november 2017)
1° Maandag 19/11 : film
Zaaltje Akrenbos (showroom)
2° Woensdag 21/11 : Menschen in den grooten oorlog door Tine Ruysschaert en Bart
Cafmeyer.
Locatie : parochiezaal
Startuur : 16u00
Inkomprijs : 10 euro
Tine Ruysschaert is een woordkunstenares.
Schepen Christian Krikilion kijkt na voor de kosten van Tine Ruysschaert ( 500 euro )
door de gemeente te laten financieren.
3° Donderdag 22/11: voordracht en lunch ( Dokter Cottenie)
Zoals vorig jaar opnieuw gesponsord door Dr Cottenie. Voordracht en lunch zal
doorgaan in Jobim, aangezien ’t Platteland niet mogelijk is op donderdag.
Inkomprijs: gratis.
4° Zaterdag 24/11: band Pirouette
Locatie : parochiezaal
Kosten : zaal + band (300 euro)
Eerst werd gedacht een lunch te houden voor het optreden maar dit zal te veel zijn
binnen een week.
5° Maandag 26/11: federatie Palliatieve zorg (Leif)
Locatie : zaaltje Camargo
Inkomprijs : gratis
Federatie vraagt 90 euro + kilometervergoeding.
Schepen Christian Krikilion kijkt na voor de kosten van Leif door de gemeente te laten
financieren.
6° Mogelijkheid tot organiseren van platte bollen te Gooik. Marie-Jeanne vraagt info
aan organisatie in Gooik. Eventueel mogelijk op dinsdag 20 november ?
3. Varia
3.1 Cultuurraad organiseert op 11/11 een receptie op het gemeentehuis. Georges
Sauvage en Werner Godfroid hebben een boek geschreven over de oorlog en komen
deze voorstellen aan het publiek.

Ook gaat het jaarlijks diner voor de oudstrijders door bij Marie-Elise Vanderkelen.
Om 17u is er in de kerk een kwartet van muziek en gedichten.
3.2 Bib Herne : voorstelling “grootte oorlog” : ism Archeduc.
De voorstelling loopt gedurende de hele maand november.

Volgende seniorenraad : donderdag 25/10 om 10 uur
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