Verslag Vergadering seniorenraad 25/10/2018
Aanwezig: Deganseman Madeleine, Deschuyteneer Marie-Jeanne, Silverans Jean-Jacques, Krikilion
Christian en Versteldt Debby
Afwezig:
Verontschuldigd: Boeckmans Marie-Louise

1. Seniorenweek 2018 (19 – 25 november 2017)
1° Maandag 19/11 :
Zaal Camargo :
Voormiddag : PZ Pajottenland : veiligheid van de woning / verkeersveiligheid
Namiddag : Fedos : Quiz over verkeersveiligheid.
2° Dinsdag 20/11 :
film “et si on vivait tous ensemble”
Zaaltje Akrenbos (showroom)
3° Woensdag 21/11 : Menschen in den grooten oorlog door Tine Ruysschaert en Bart
Cafmeyer.
Locatie : parochiezaal
Startuur : 16u00 (1u30)
Inkomprijs : 10 euro (kassa) en 8 euro (voorverkoop)
Tine Ruysschaert is een woordkunstenares.
Gemeente neemt de kosten van Tine Ruysschaert ( 500 euro ) op zich.
Na voorstelling komen Georges en Werner hun boek voorstellen.
4° 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.
Marie-Jeanne neemt nog contact op met Dr Cottenie voor titel en inhoud infosessie.
Nadien cava/koffie/fruitsap om af te sluiten.
5° Vrijdag 23/11:
Marie-Jeanne neemt contact op met café in Gooik voor “platte bollen”. Indien niet
mogelijk zoekt M.J. platte bollen en volkspelen en laten we dit doorgaan in Bever zelf.
Indien in Gooik : carpoolen.
6° Zaterdag 24/11: band Pirouette
Locatie : polyvalente zaal van de school.
Dochter van Marylou zal dessertenbuffet voorzien
Inkomprijs : 10 euro (kassa) en 8 euro (voorverkoop)
7° Maandag 26/11: federatie Palliatieve zorg (Leif)
Locatie : zaaltje Camargo
Inkomprijs : gratis
Artiesten-wensen : voor woensdag (4 pers) en zaterdag (3 pers) zal er bij Huis Ansiau
een koude schotel gevraagd worden.

Marie-Jeanne maakt flyer op en de kaarten voor woensdag en zaterdag. Marie-Jeanne
bezorgt iedereen kaarten ( en eventueel ook affiches) voor woensdag en zaterdag.
Voorverkoop : 8 euro.

Volgende seniorenraad : nog te bepalen
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