VERSLAG VERGADERING SENIORENRAAD

11.12.2007

Aanwezig : Voorzitter Jan Segers, Ondervoorzitter Leon Engelen, Adriaan Bols, Emiel De
Proost, Bertha De Vocht, Paula Geudens, Pol Geudens, Maria Goris, Frans
Jespers, Jeannette Kools, Julien Van Deuren, Louis Verheyen; leden, Mark
Lissens; voorzitter OCMW; Frans Lenders; schepen, Lea Jonkers; secretaris.
Verontschuldigd : Nanette Mes (OCMW) Geenen Marcel en Ongenae Etienne
(plaatsvervangers)

DAGORDE
Alvorens tot de dagorde over te gaan, heet de voorzitter iedereen welkom en geeft het
woord aan Mark Lissens.
I.v.m. het nieuwe gemeentedecreet en het verkrijgen van subsidie, dient er een lokaal
sociaal beleidsplan opgemaakt te worden dat ten laatste maart 2008 moet afgeleverd
zijn. Omdat seniorenbeleid hier ook een onderdeel van is, vraagt Mark de
medewerking van de seniorenraad en de –verenigingen.
Voornaamste vragen :
- persoonlijke noden en zwaktes van de seniorenvereningen vb. sociaal, huisvesting,
veiligheid,…..
- sterktes en positieve kanten – zaken waar men wel tevreden over is.
Mark zal hiervoor een enquête opstellen, omdat er dan gemakkelijker (en vlugger) aan
zal meegewerkt worden. Hij bezorgt deze aan Lea, die er dan voor zal zorgen dat ze
bij de verschillende bonden geraken.
De formulieren dienen ingevuld terug binnengebracht te worden vóór 15 januari 2008
op het gemeentehuis bij Lea of meegebracht naar de volgende vergadering.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 06.11.2007
- Filmnamiddag 22.11.2007 : + 92 personen aanwezig.
Er waren maar 2 personen van de seniorenraad aanwezig bij het opstellen van de zaal.
Leo Demolder heeft kritiek gegeven omdat er niet gedweild was. Als dit nog gebeurd
zal hij een externe firma hiervoor kontakteren en ons de rekening hiervan bezorgen. (€
50,00/pp per uur) Wie doet er de controle bij het poetsen ??? Er waren nu ook tafels
bij die nog moesten schoongemaakt worden. Er wordt dan ook door leden van de
seniorenraad gemeld dat er in de Garve geen fatsoenlijk poetsmateriaal voorhanden is.
De film zelf was heel goed. Er is door de filmclub al toegezegd om volgend jaar weer
te komen draaien. Deze filmnamiddag zal dan doorgaan op donderdagnamiddag
20.11.2008.
- Reisvoorstellen volgend jaar : e-mail ontvangen van Reizen De Arend dat zij spijtig
genoeg niet kunnen ingaan op ons voorstel om een prijsopgave in te dienen voor de
reis van de senioren 05.06.2008, daar zij die dag geen enkele car meer ter beschikking
hebben.
Verder geen opmerkingen.
2. Kerstpakketten 2007
Bestaande uit : peperkoek in hartvorm, lotus speculaas (dubbele verpakking),

delichoc, suikervrije chocolade, suikervrij snoepgoed en borstbollen.

Kostprijs : € 12,17/pakket en in dezelfde verpakking als vorig jaar. (kerst-draagtas –
prijs nog niet meegedeeld)
Kerstpakketten 80- en 90-jarigen + 100- en 102-jarige : 77 stuks -2
80-jarigen : 54 personen (-2: overlijdens sinds 02.10.07 – datum van aangevraagde
lijst)
90-jarigen : 21 personen
100-jarige : 1 persoon (in Rustoord)
102-jarige : 1 persoon (in Rustoord)
Namenlijst wordt gepubliceerd in Hoger-Op.
Verdeling : di. 26.12.2006 om 09.30 uur bij An Vosters
Verantwoordelijken :
wijk 1 : Mil De Proost (auto) – Louis Verheyen
wijk 2 : Bertha De Vocht (auto) – Leon Engelen
wijk 3 : Julien Van Deuren (auto) – Adriaan Bols
wijk 4 : Jan Segers (auto) – Paula Geudens
wijk 5 : Frans Jespers (auto) – Maria Goris
wijk 6 : Janette Kools – Pol Geudens
Reserven : Marcel Geenen en Etienne Ongenae

3. Varia
Reeds vastgelegde data 2008
woensdag 5 maart 2008 : kaartnamiddag OCMW
donderdag 22 mei 2008 : provinciale seniorensportdag in Bloso-centrum te Herentals
donderdag 5 juni 2008 : reis
Griffelrock in Zilvermeer te Mol
woensdag 15 oktober 2008 : kaartnamiddag OCMW
woensdag 29 oktober 2008 : toneel ’t Soeffleurke in De Garve ???
donderdag 20 november 2008 : filmnamiddag in De Garve
E-mail van Ils Robeyn van het Volwassenenonderwijs Horito CVO ivm inrichten
dagopleidingen, nl. computeropleidingen voor senioren.
Op dinsdag 18 december 2007 van 12.00 tot 14.00 uur organiseren zij een
infomoment in de Maaskens 10. Iedereen is op deze dag van harte welkom met een
hapje en een drankje !
Bezwaren i.v.m. aanleg fietspad De Lusthoven.
Volgende vergadering : dinsdag 15.01.2008 om 10.00 uur.
De Ondervoorzitter,

De Voorzitter,

L. Engelen

J. Segers

