Verslag Seniorenraad Herne : Algemene Vergadering op maandag 4 juni 2018.

Aanwezig : Marie-Louise Devriese, Michel Pillet, Lisette Hofmans, Francine Vermeersch, Aimè
Derycke, Agnes Cools, Irène Vanreepinghen, Jacques Borgenon, Leopold Dierickx, Marc Van
Nieuwenhove, Carina Ricour, leden
Carine Van de Velde, administratief medewerker.
Verontschuldigd : Ghislain Alaert, Henri Baelde, Sonia Sterckx, Fernande Vanaudenhove, Jeanine
Huys, Paul Demel.
Afwezig, Annie Meulenijser, Geneviève Roosens, Michel Durant, Frans Alaert.

Agenda
Verwelkoming.
Verwelkoming door de voorzitter Michel Pillet.
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 22 januari 2018
Het verslag van de Algemene Vergadering van 22 januari 2018 wordt goedgekeurd.
Evaluatie Lentefeest.
Voor de derde maal is er een Lentefeest georganiseerd op donderdag 26 april 2018 vanaf 14u in zaal
Bavo. Er waren 180 aanwezigen. Iets minder dan vorige edities. Dit was vooral te wijten aan een
activiteit in de Castel.
DJ Johan De Muylder heeft de namiddag geanimeerd wat een succes was.
De twee waardebonnen ter waarde van 75 euro van Vayamundo zijn gewonnen door : Coppens
Lucienne en Brisaert Patricia.
Voorstel voor de tombola van volgend jaar zouden waardebonnen zijn van €25 waarmee men bij
onze plaatselijke handelaars terecht kan. Maar dit zal volgend jaar besproken worden met de nieuwe
seniorenraad .
Evaluatie infosessie ‘Palliatieve zorg’
De infosessie Palliatieve zorg was een succes. Het was een heel boeiend onderwerp. Er was veel volk,
doch weinig leden van de seniorenraad.
O.C.M.W. nieuws
Nieuw: Zorgvolmacht.
Carina gaf uitleg over wat zorgvolmacht is. Zorgvolmacht is een document waarin je zelf een persoon
naar vrije keuze aanduidt om in jouw plaats te handelen zodra je dat zelf niet meer kunt.
Jij en je volmachthouder(s) moeten het document ondertekenen en laten registreren bij het Centraal
Register van Lastgevingsovereenkomsten. De registratie bij het” Centraal Register van
Lastgevingsovereenkomsten” kan via een notaris of via de Griffie van het vredegerecht.
- Poetshulp: de wachtlijsten zijn bijna weggewerkt.
- Gezinszorg: er zijn nog mogelijkheden.
- Klusjesdienst: verzadigd.

- Voor de luierkasten en het dorpsrestaurant worden vrijwilligers gezocht.
Uitstap bezoek Park Edingen op 12/07/18
Op donderdag 12 juli 2018 wordt een wandeling en een E-bike fietstocht georganiseerd voor 55+.
Het park van Edingen biedt ontspanning en cultuur in een van de mooiste tuinen van Wallonië.
Het programma:
14u : Wandelaars onder begeleiding van de gids Michel Faucq (€5).
Fietsers onder begeleiding van Jacques (tocht ong.28 km).
16u30: Vieruurtje aan de cafetaria “Halte du Miroir” in het park (€5).
Het vieruurtje : mattentaart met een koffie of tea of een glas bier “Double d’Enghien” of fruitsap.
De wandelaars verzamelen zich om 14u aan de ingang van het park dienst toerisme en de fietsers om
13u30 aan het gemeentehuis in Herne. De gids zal betaald worden door de seniorenraad.
Herne pakt uit op 09/09/18.
Zoals vorig jaar zal de seniorenraad instaan voor de curveball, begeleid door Ghislain Alaert en
petanque geleid door Michel Pillet en Aimé.
Plantjesweekend op 14/15 en 16/09/18
De deelname aan het plantjesweekend ‘Kom op tegen Kanker’ op 14, 15 en 16 september 2018 werd
goedgekeurd door het cbs. Er zijn reeds 500 plantjes besteld.
Er kunnen er altijd bijbesteld worden.
Op volgende plaatsen zullen er verkocht worden :
Herne :

Kerk
Spar
Markt
Sporthal

Bib
Laurencia

Legatokoor
zaterdag
zondag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
Zondag

na de mis
(08.00-13.00)
(08.00-13.00)
(08.00-13.00)
(19.00-22.00)
(18.00-22.00)
(09.00-13.00)
(15.30-19.00)
(10.00-12.00)
(09.00-18.00)
(09.00-13.00)

De Rolmopsen
Okra Herne
Francine + Agnes
Carine + Michel
Carine + Michel
Agnes + Michel

Carine
Carine

Herfelingen :

Spar
Kerk&Spar

zaterdag
zondag

(08.00-13.00) Ghislain + Henri
(08.00-13.00) Ghislain + Henri

Kokejane :

Bakkerij

zaterdag
zondag

(08.00-13.00) Marie-Louise +Fernande
(08.00-13.00) Marie-Louise + Lisette

Sint-Pieters-Kapelle : Deur aan deur - Francine Vermeersch+ K.V.L.V.
Carine zorgt voor 2 tentjes indien het moest regenen en 3 tafels.
Seniorenacademie
Er zijn heel wat inschrijvingen binnen gekomen. Vooral de cursussen tablet, smartphone, opfrissen
rijbewijs en kopen & verkopen zijn een succes. Alle inschrijvingen zijn doorgegeven aan het CBE.
De diploma uitreiking zal doorgaan op maandag 25 juni 2018 om 11u30 in het
Dominicanessenklooster. Het uur zal nog worden meegedeeld. Carine zorgt voor cava en
versnaperingen.

Nieuwe Europese reglementering betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR)
vanaf 25 mei 2018.
De gemeente houdt zich aan de privacywetgeving. Alle leden tekenen een brief waarin hen wordt
meegedeeld welke gegevens precies van hen worden bijgehouden. Er wordt bevestigd dat hun
gegevens voor geen andere doeleinden zullen worden aangewend dan voor eigen vergaderingen en
activiteiten.
Theatervoorstelling Leen Persijn ‘ Hola Zomaar Oma’ op 28 november 2018:
Theatervoorstelling Leen Persijn ‘Hola Zomaar Oma’ zal doorgaan op woensdag 28 november 2018
om 14u in de Polyvalente Zaal te Sint-Pieters-Kapelle.
De theatervoorstelling is een ludiek podiumgebeuren door Leen Persijn over de relatie GrootoudersKleinkinderen. (duur: 75 min - €380 inclusief Sabam, technische begeleiding met eigen licht en klank,
exclusief transportkosten).
De zin om te rouwen - Happinezz coaching voor 50 plussers - Dorien De Brabanter
Doelgroep zijn 50-plussers die door een rouw- of verliesproces gaan. De focus ligt op mensen die een
dierbare verloren hebben. Het is een essentiële factor, een belangrijke bouwsteen voor het
helingsproces na een verlies. Het zorgt er voor dat je leert leven met je verlies en terug mogelijks
gelukkig wordt.
Email: doriendebrabanter@gmail.com gsm 0494 88 22 46.
Voorstel om volgend voorjaar een sessie te geven in het woonzorgcentrum Sint Felix.
De seniorenraad vraagt naar de stand van zaken van volgende:
- Toegankelijkheid Sint Pieterskerk te Sint-Pieters-Kapelle vanaf de Geraardsbergsestraat naar de
kerk (keitjes).
- Mindervalidenparking Sint Pieterskerk en begraafplaats te Sint-Pieters-Kapelle.
- Toegankelijkheid Sint-Petrus en Pauluskerk te Herne vanuit het woonzorgcentrum Sint-Felix:
overleg met kerkfabriek?
- Zitbank aan het Station Herne kruispunt wandelpad Rendries en Klein Breemstraat.
- Parkeerprobleem aan het postkantoor en café De Welvaert (voorstel tijdelijk parkeren).
- Toegankelijkheid ingang Dominicanessenklooster: gevaarlijke houten plank bij regen voor
rolstoelgebruikers. (wegnemen of antislipmat).
Gerealiseerde projecten:
- Petanque plein Liezebeekwijk.
- Mobiel AED toestel
- Parkeerplaatsen mindervaliden te Herfelingen, Polyvalente zaal St-P-Kapelle, 2 bijkomende
parkeerplaatsen aan de sporthal.
- Zitbank kerkhof Herne.
- Toegankelijkheid nieuwe handelszaken.

Varia:
- Op verschillende plaatsen hoog gras en te hoge hagen wat voor gevaarlijke situaties zorgt op
verschillende kruispunten.
- De raad stelt voor om een zitbank te plaatsen aan de urnes op de begraafplaats te Sint-PietersKapelle.
- Jacques uit zijn ongenoegen over de artikels die wel/niet verschijnen in het infoboekje.

Datums volgende Algemene Vergaderingen

De datums van de volgende Algemene Vergaderingen :
maandag 15 oktober en maandag 17 december 2018 om 14u00 in het gemeentehuis.
De agenda is afgehandeld en de voorzitter verklaart de vergadering voor gesloten.

De voorzitter

De secretaris

Michel pillet

Lisette Hofmans

