Verslag Seniorenraad Herne : Algemene Vergadering op maandag 8 mei 2017.

Aanwezig : Marie-Louise Devriese, Michel Pillet, Ghislain Alaert, Lisette Hofmans,
Henri Baelde, Francine Vermeersch, Jacques Borgenon, Fernande Vanaudenhove,
Irène Vanreephingen, Frans Alaert , Aimè Derycke, Agnes Cools, Aimé Derijcke ,
Paul Demel, Michel Durant, Leopold Dierickx, Jeanine Huys, leden
Carine Van de Velde, administratief medewerker.
Verontschuldigd : Sterckx Sonja, Michel Duran, Carina Ricour, Nadine Devos,
Ilse Dehenau.
Afwezig, Annie Meulenijser, Marcel Peeremans, Geneviève Roosens,
Marc Van Nieuwenhove
Agenda
Verwelkoming.
Verwelkoming door de voorzitter Michel Pillet.
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 16 januari 2017
Het verslag van de Algemene Vergadering van 16 januari 2017 wordt goedgekeurd.
Vergadering 01/02/2017 - Beslissing van het cbs - adviezen.
Het college van burgemeester en schepenen nam in vergadering van 1 februari 2017 akte
van de adviezen uitgebracht door de Algemene Vergadering van de seniorenraad van 16
januari 2017. Zij namen hieromtrent de volgende beslissingen:
Het college gaat akkoord om de technische dienst in te schakelen bij de organisatie van het
Lentefeest op 4 mei en de Seniorenbeurs op 6 en 7 oktober 2017.
Voorstelling Erfgoeddepot - initiatief door Frank Nevens.
In het Dominicanessenklooster wordt er gewerkt aan een erfgoeddepot: een plek waar
documenten en voorwerpen in verband met de geschiedenis van onze gemeente een veilig
onderkomen krijgt. Dat kan op fysieke wijze zijn, maar ook ‘virtueel’, gescand of
gefotografeerd. Het is de bedoeling om met een deskundige aanpak de waardevolle
getuigen van ons gezamenlijk gemeentelijk verleden te bewaren en ook te laten raadplegen
door de huidige en volgende generaties van Hernenaren.
De kersverse vzw Herinnering zal zich bekommeren om het inrichten en beheren van dit
erfgoeddepot voor Herne, en dit in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur.
Daarom deze oproep om oude documenten, beeld/geluidsmateriaal of voorwerpen, het te
laten weten aan de vzw.: contact: Erfgoed@Herne.be of Tinneke Moonens,
Cultuurbeleidscoördinator Herne 02/397 11 60 of Frank Nevens, vzw Herinnering
0492 586 120
Evaluatie Lentefeest 04/05/17.
Voor de tweede maal is er een Lentefeest georganiseerd op donderdag 4 mei 2017 vanaf
14u in zaal Bavo. Er waren 227 senioren ingeschreven waarvan maar 180 aanwezig.
Er is beslist om volgend jaar 3€ te vragen. Hiervoor krijgen de senioren dan twee
drankbonnetjes. Dit om te voorkomen dat ze inschrijven en dan niet opdagen.

DJ James Brown heeft de namiddag geanimeerd wat een succes was.
De drie waardebonnen naar Spanje zijn gewonnen door : Barbè Jeanne, Vanreepinghen
Irène en Deblander Clothilde.
Er is beslist volgend jaar meer helpers in te schakelen van de ouderen verenigingen,
zodanig dat er minder personeel van de gemeente moet helpen.
Uitstap boottocht 18/06/17
Op zondag 18 juni 2017 wordt er een boottocht georganiseerd, zoals beslist in een eerdere
vergadering.
Er zijn al 41 personen ingeschreven (Max.45). Bij teveel inschrijvingen zal er een reservelijst
opgesteld worden en zal er een tweede boottocht georganiseerd worden.
Seniorennamiddag 20/09/17
De seniorennamiddag gaat door op woensdag 20 september 2017 in zaal Bavo. Optreden
Eddy Vroman + Garry Hagger.
Er wordt nog gezocht naar helpers.
OCMW Nieuws
Project ouder worden in je buurt. Het project wil vraag en aanbod voor kwetsbare ouderen
beter op elkaar afstemmen. Dit project start in september. Aanspreekpunt is in het O.C.M.W.
bij Nadine Devos. Alle inwoners tussen 65 en 75 jaar zullen een flyer in de bus krijgen.
Als er verenigingen zijn die uitleg wensen op hun bijeenkomst, kunnen ze dit bij Nadine
Devos aanvragen.
Datums van de zes bijeenkomsten:
Maandag 04/09/17 van 10.00 tot 12.00 Wzc Sint Felix
Maandag 11/09/17 van 10.00 tot 12.00 de raadzaal OCMW Herne
Maandag 18/09/17 van 10.00 tot 12.00 Wzc Sint Felix
Maandag 25/09/17 van 10.00 tot 12.00 Wzc Sint Felix
Maandag 02/10/17 van 10.00 tot 12.00 Wzs Sint Felix
Vrijdag 06/10/17 van 10.30 tot 12.30 Life Style 50+ beurs met aansluitend opening van de
beurs.
Huidige toestand Lifestyle 50+ beurs 06 en 07/10/2017
In vergadering van 16 maart 2016 keurde het college de organisatie van de Lifestyle
50+beurs op vrijdag 6 oktober 2017 (van 13u tot 20u) en zaterdag 7 oktober 2017 (van 10u
tot 19u) in de sporthal ‘De Hernekouter’ goed. Er wordt een budget voorzien van 5000€.
Alle handelaars van de gemeente en standhouders van vorige keer zijn uitgenodigd, alsook
nieuwe standhouders werden aangeschreven.
Alle standhouders en sponsors moeten ingeschreven zijn vóór 31 mei 2017.
Voorlopige stand van zaken:
Sponsoring : €2250 (vorige keer €1000)
Standen: momenteel 50 standen.
Lezingen en dans :
Vrijdag 6 oktober :
- 10u30 tot 12u30 Afsluiting van het project ‘Ouder worden in je buurt’ met lunch (OCMW)
- 14u00: Tania Stadsbader ‘Als een jaartje ouder je doet duizelen’
- 15u30: Kris Baert en Eddy Peremans ‘Hoe slapen weer een zaligheid werd’.
- 15u30: Optreden Pajottenboeketje ‘gemeenschapsdans’ en Trefpunt Okra St-P-Kapelle
‘Line dance’.
- Vanaf 20u :
- prijsuitreiking Carrièreprijs cultuur

-

Cultuurprijs
Solidariteitsprijs
Winnaar fotowedstrijd
Afgestudeerden academie: ‘Jong talent’

Zaterdag 7 oktober :
-11u00: Belfius ‘Internet bankieren op Pc en Tablet’
-14u30: 3W Plus thema ‘aanpassingen aan woningen, premies, zorgwonen, enz.’
-16u00: Politie: ‘Diefstal, verkeer en algemene preventie voor 50 plussers’.
-15u00: Dansshow Fundance
-18u30: Slotshow Eddy Vroman en Sam Gooris.

Doorlopende activiteiten
Acties Kom op tegen Kanker: spinning (Rolmopsen), verkoop ambachtelijke wafels + koffie
(5€), soep en fruitsap (Herne solidair), FC Herne stort 250€.
Wandeling (4-6 km) door PASAR
Technisch personeel zal zich inzetten voor de opbouw en de afbraak van de beurs van
dinsdag 3 oktober tot en met dinsdag 10 oktober 2017.

Organisatie
Materiaal in orde:
Uitleendienst Pivo 100 tentoonstellingspanelen, 10 tentoonstellingspots, 2 projectors, 2
projectieschermen, 1 draagbare uitschuifbaar oprij plaat.
Verzekering in orde.
To do:
Nog sponsoring zoeken.
Ontvangstbewijzen van de sponsors versturen.
Materiaal: tafels en stoelen huren.
Drukken folders en affiches.
Verzenden flyers (distripost).
4 Spandoeken laten drukken (begin september ophangen).
Uitdragen folders en affiches in aanpalende gemeenten.
Versturen brieven ‘richtlijnen voor de standhouders’.
Verzekering afsluiten.
Sabam en billijke vergoeding aanvragen.
Uitnodigingen schrijven.
Pers aanschrijven (begin september) en uitnodigen op het evenement.
Enquêteformulieren en EHBO kaartjes maken.
Nummers standen, kaartjes met gegevens in geval van nood.
Planten huren bij Gay Seghers.
Prijzen voor de trekking (foto DAV, Ban Sabay massage, Waardebon Vayamundo.
Helpende handen tijdens de beurs : inkom, cafetaria.
Rolstoelwandeling? Jacques zal polsen bij het Woonzorgcentrum Sint Felix.
Voorstel om ook de muziekschool en de scholen bij de beurs te betrekken. De kinderen een
lolly geven.
Vanaf dinsdag 3 oktober ( 8u) tot vrijdag 6 oktober (11u) zal de beurs geïnstalleerd worden.
Bewegwijzering plaatsen (Centrum, Kokejane, Station).

Wijnhandel Pattyn zal zelf een mailing doen voor een degustatie.
Politie zal tijdens de nacht controle uitoefenen.
Verdeling plantjesweekend Kom op tegen Kanker.
Aan de deelname van het plantjesweekend ‘Kom op tegen Kanker’ op 15, 16 en 17
september 2017 werd goedgekeurd door het cbs. Er zijn reeds 500 plantjes besteld.
Op volgende plaatsen zullen er verkocht worden :
Herne :

Kerk
Spar

Legatokoor
zaterdag
zondag
donderdag
Vrijdag
Zaterdag
vrijdag
Zaterdag
Zondag
Donderdag

50 plantjes
(08.00-13.00) Okra Herne
(08.00-13.00) Carine
(19.00-22.00) Agnes+Carine-Michel
(18.00-22.00) Carine
(09.00-13.00) Agnes+Michel
(15.30-19.00) Marie-Louise
(10.00-12.00) Carine
(08.00-12.00) Agnes+ Michel
(12.00-16.00) Jacques

Herfelingen : Spar
Kerk&Spar

zaterdag
zondag

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

Kokejane :

zaterdag
zaterdag
zondag

(17.00-18.30) Marie-Louise+Lisette
(08.00-13.00) Marie-Louise+Lisette
(08.00-13.00) Marie-Louise+Lisette

Sporthal

Bib
Bakkerij
Vief Herne

Kerk
Bakkerij

Sint-Pieters-Kapelle :

Deur aan deur - Francine Vermeersch+ K.V.L.V.

Carine zorgt voor 3 tentjes en 3 tafels.
Varia
- Zondag 10 september ‘Herne pakt uit’ wandelvoetbal.
- Donderdag 23 november : voordracht ‘Kunst van ouder worden’ door Lien D’Hoe
(psycholoog), organisatie Lokaal Multidisciplenair Netwerk Pajottenland.
- De Algemene vergadering van 18 december is verplaatst naar maandag 11 december
2017.
- Vanaf september zullen er nieuwe cursussen georganiseerd worden in het
Dominicanessenklooster.
Mogelijk: Engels, computer, taal en computer, surfen met de kids, geheugentraining, kunst
en cultuur.
- De diploma’s zullen uitgereikt worden op maandag 26 juni om 14u in het
Dominicanessenklooster. Er zal koffie en gebak voorzien worden.
- Het gevraagde petanqueplein in de Liezebeekwijk zal eind van de maand mei in orde zijn.
Datum van de volgende Algemene Vergadering
De datum van de volgende Algemene Vergadering : maandag 25 september 2017 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

