Verslag Seniorenraad Herne : Algemene Vergadering op donderdag 3 maart
2016.
Aanwezig : Marie-Louise Devriese, Michel Pillet, Ghislain Alaert, Henri Baelde, Francine Vermeersch,
Jacques Borgenon, Irène Vanreephingen, Frans Alaert , Aimè Derycke, Agnes Cools, Paul Demel,
Fernande Vanaudenhove, Leopold Dierickx, Henri Baelde, Marie-Louise Cochez, Ilse Dehenau,
Jeanine Huys, leden
Carine Van de Velde, administratief medewerker.

Verontschuldigd : Marc Van Nieuwenhove, Annie Meulenijser, Lisette Hofmans, Carina Ricour.
Afwezig, Hilda Vansnick, Michel Durant, Marcel Peeremans, Geneviève Roosens, Linda Komnata.
Verwelkoming.
Verwelkoming door de voorzitter Michel Pillet.

Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 07 december 2015
Het verslag van de Algemene Vergadering van 7 december 2015 wordt goedgekeurd.

Beslissing van het cbs - advies mobiliteit.
Het schepencollege besliste in verband met de uitgebrachte adviezen het volgende :
1. Rolstoelwandeling:
Aan de seniorenraad wordt meegedeeld dat het onderhoud en de controle zal
opgenomen worden in een vaste planning.
Aan de seniorenraad wordt tevens meegedeeld dat het plaatsen van een bank is
opgenomen in een overeenkomst met Toerisme Vlaams-Brabant. De dienst vrije tijd
wordt gevraagd om de stand van zaken op te vragen.
2. Inplanten parkeerplaatsen voor mindervaliden.
Aan de seniorenraad wordt meegedeeld dat de aanvullende reglementen worden
voorbereid zodat ze op de volgende gemeenteraad kunnen geagendeerd worden.
3. Toegankelijkheid Sint-Pieterskerk:
Aan de seniorenraad wordt meegedeeld dat het cbs een overleg zal organiseren met
de kerkfabriek en het dagelijks bestuur van de seniorenraad om de mogelijkheden te
bespreken.
4. Toegankelijkheid handelszaken:
Aan de seniorenraad wordt meegedeeld dat alle dossiers worden overgemaakt aan
het toegankelijkheidsbureau en dat de uitgebrachte adviezen steeds opgevolgd
worden.
5. Vraag ivm Sabam:
Aan de seniorenraad worden de voorwaarden meegedeeld ivm het betalen van
Sabam.

Lentefeest op donderdag 14 april 2016
Een Lentefeest zal georganiseerd worden in de plaats van het jaarlijkse Sinterklaasfeest.
Het feest zal doorgaan op donderdag 14 april 2016 vanaf 14u in zaal Bavo.
DJ Geert Lippens zal de namiddag animeren en dit voor een bedrag van 250€.
Jean-Luc Deherder zal entertainen.
Er zal tevens een tombola georganiseerd worden waarbij er 3 reizen te winnen zijn.

Mattentaarten zullen worden besteld bij Bakkerij Dehaen.
Om dit nieuwe evenement bekendheid te geven zullen er :
- flyers en affiches worden bedeeld in de verschillende seniorenverenigingen en bij de
handelaars.
- vermelding op de website van de gemeente en Editie pajot enz.
Seniorennamiddag woensdag 21 september 2016.
Naar jaarlijkse gewoonte gaat de seniorennamiddag door op woensdag 21 september 2016
vanaf 14u in de zaal Bavo.
Volgend voorstel zal worden voorgelegd aan het schepencollege :
Een muzikaal vertelprogramma van 2x50’ over ‘het leven’.
Connie Neefs en Micha Marah wisselen heel wat bekende liedjes af met ludieke verhalen,
een mix van subtiele en vertrouwde stukken.
Budget: €2.188. De prijs is inclusief de piano en de geluidsinstallatie, beeldregisseur, BTW en
reiskosten.
Connie Neefs brengt decorelementen mee voor het vintage-karakter van de scène.
De gemeente zorgt juist voor scherm en beamer.
Aanpassing website
De rubriek “senioren” op de website van Herne is deels bijgewerkt.
Het bestuur van de seniorenraad dient dit grondig na te lezen en eventuele opmerkingen
door te geven.
Logo seniorenadviesraad:
De voorzitter stelt voor om voor de seniorenraad een logo (zoals Jefke kwadrant) te
ontwerpen zodanig dat de seniorenraad meer bekendheid krijgt wanneer er activiteiten
georganiseerd worden. Een voorontwerp werd reeds aangevraagd.
De seniorenraad stelt voor een banner te maken met opschrift “seniorenraad +logo”.
Tevens zouden er kaartjes gedrukt worden met de vermelding ‘ In naam van de seniorenraad
+ logo’.
Uitstap De Cam:
De voorzitter stelt voor om op maandag 30 mei 2016 een uitstap te organiseren naar ‘De
Cam’ in Gooik : Bij deze zou men de geuzestekerij en het Volksmuziekinstrumentenmuseum
bezoeken.
Dit bezoek kan met max. 30 personen. De rondleiding in het museum duurt ongeveer 1u en
kost 50€ voor de gids. Het bezoek van de geuzestekerij duurt tevens ongeveer 1u, (kostprijs
moet nog worden gevraagd).
Na het bezoek kan men taart en koffie nuttigen voor de prijs van 5€/pp.
Het vervoer van en naar De Cam zou met auto’s van de deelnemers gebeuren.
Hiervoor kan een eventuele vergoeding verkregen worden (0,33€/km).
Flyers zullen worden uitgedeeld op het Lentefeest.
Seniorenbeurs 2017
Een datum voor het organiseren van een senioren-gezondheidsbeurs in 2017 moet zo vlug mogelijk
vastgelegd worden voor het tijdig reserveren van de sporthal.
De raad stelt voor om de beurs te organiseren op vrijdag 6 oktober 2017 van 13u tot 20u en zaterdag
7 oktober 2017 van 13u tot 19u.

Varia.
Kerstuitstap
Jacques stelt voor om een Kerstuitstap te organiseren.
De raad gaat akkoord en kiest om op vrijdag 2 december 2016 deze uitstap te organiseren.
Programma:
07.30 Vertrek te Herne
09.30 Ontbijt te Barchon (2 koeken en 1 tas koffie of thee)
10.15 Vertrek vanuit Barchon
11.00 Aankomst te Losheim/Büllingen
Bezoek aan Ars Krippana en Ars Figura : Dit is een bezoek aan de grootste tentoonstelling van
Kertstallen van Europa enerzijds en anderzijds een bezoek aan een fantastische
poppententoonstelling
12.30 Middagmaal in gasthof Balder.
Op het menu : Smout met Brood - Dagsoep - Casselervarkenskottelet met aardappelen en groenten Dessert.
14.30 Vertrek naar Monschau
15.00 Transfert met de Stadbussen van de busparking naar het Centrum van Monschau.
15.15 Bezoek aan de Kerstmarkt de Monschau.
17.00 Vertrek uit Monschau
18.00 Broodmaaltijd (Broodjes en Taart met Koffie of thee)
19.00 Vertrek naar Huis
21.00 Aankomst te Herne
Prijs : € 56.00 per persoon .
De prijs omvat : Reis per luxe autocar met reisbegeleiding - Ontbijt Middagmaal en Avondmaal - Transfert met Stadsbus en Inkom in Ars Krippana en Figura.
Michel, Carine en Jacques komen samen op vrijdag 25 maart 2016 te 10u om bij Pajot-Tours alles te
regelen.
Om het evenement bekendheid te geven zullen er flyers worden uitgedeeld op de seniorennamiddag
van 21 september.
De inschrijvingen en betalingen zullen via Carine worden ontvangen.
Sabam
Bij de vorige vergadering werd de vraag gesteld of er Sabam moet betaald worden door een
vereniging wanneer er een dans- of oefennamiddag georganiseerd wordt.
Paul Demel schreef naar Sabam en kreeg heel vlug de nodige uitleg op papier nl.:
Activiteiten voor en door seniorenverenigingen : het te betalen bedrag voor de minimumoppervlakte
van de dansvloer tot 100m² zal worden aangerekend.
Voor de 2 dansgroepen dient er een bedrag van 292,79€ te worden betaald voor het ganse jaar.
Kom op tegen Kanker.
De seniorenraad wil zijn steentje bijdragen aan het plantjesweekend die doorgaat op 16, 17 en 18
september 2016. Ook de organisaties ‘De Rol-Mopsen’ en het Legatokoor zouden meewerken.
Doelstelling: verkoop van 300 plantjes.
Voorstel verkoopspunten:
Herne :
Kerk, Spar, Sporthal
Herfelingen:
Kerk, Spar
Kokejane:
Kerk

Sint-Pieters-Kapelle:

Kerk

Ter info: een benefietconcert heeft plaats op 29 april 2016 om 20u in de Sint Petrus-en Pauluskerk,
Herne.
BIB
Jaarlijks krijgt de seniorenraad een brochure van toerisme Vlaanderen ‘Toegankelijke
vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel’.
Deze brochure bevat tweehonderdzestig vakantieverblijven en vertelt heel nauwkeurig wat je mag
verwachten op vlak van toegankelijkheid.
De raad stelt voor om deze brochure in de bib te leggen om te kunnen inkijken.
Dit zal worden meegedeeld in het infoboekje.
Knelpunt Postkantoor
Leden van de seniorenraad stellen vast dat er veel hinder is voor het parkeren aan het postkantoor:
 er is geen parkeerplaats voor mindervaliden
 sinds de opening van het café “De Welvaert” staan er langdurig auto’s op de
parkeerplaatsen van de post
 Auto’s staan vaak gedeeltelijk op het fietspad geparkeerd
 Ze belemmeren het zebrapad.
Voorstel van de raad is
 om het probleem te aankaarten bij de politieraad
 meer politiecontrole
 een parkeerbord te plaatsen van Max. 30 min.
100 Jarigen
De raad betreurt niet op de hoogte gebracht te zijn voor de viering van 100 jarigen.
De raad had aan dergelijk activiteit graag haar medewerking verleend.
Bij overlijden:
Graag zou de raad ook op de hoogte worden gebracht bij het overlijden van een senior.
Zodanig de raad zijn medeleven betuigen of aanwezig zijn op de begrafenis.
Carine kan dit bespreken met de dienst bevolking.
Datum van de volgende Algemene Vergadering
De datum van de volgende Algemene Vergadering : maandag 13 juni 2016 om 14u00 in het
Dominicanessenklooster.

De agenda is afgehandeld en de voorzitter verklaart de vergadering voor gesloten.

De voorzitter

De secretaris

Michel pillet

Lisette Hofmans

