Verslag Seniorenraad Herne : Algemene Vergadering op maandag 25 september 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 ,
Michel Durant, Leopold Dierickx, Sonja Sterckx, Marc Van Nieuwenhove, leden
Carine Van de Velde, administratief medewerker.
Verontschuldigd : Carina Ricour, Nadine Devos, Ilse Dehenau, Paul Demel, Jeanine Huys.
Afwezig, Annie Meulenijser, Marcel Peeremans, Geneviève Roosens,
Agenda
Verwelkoming.
Verwelkoming door de voorzitter Michel Pillet.
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 8 mei 2017
Het verslag van de Algemene Vergadering van 16 januari 2017 wordt goedgekeurd.
Uitstap boottocht 18/06/17
De uitstap op zondag 18 juni 2017 verliep vlot. Er namen 56 senioren deel.
Voorstel voor volgend jaar: bezoek haven Antwerpen en boottocht.
Evaluatie ‘Herne pakt uit’
De wandelvoetbal is niet doorgegaan wegens te weinig spelers.
petanque en curveball was een succes.
Evaluatie plantjesverkoop ‘Kom op tegen Kanker’
De verkoop tijdens het plantjesweekend verliep heel vlot. Er werden 500 azalea’s verkocht in
twee dagen. Wegens het groot succes waren de geplande verkoopplaatsen vlug uitverkocht
en konden deze niet meer bevoorraad worden. Er zullen volgend jaar 100 plantjes meer
besteld worden.
Alle verenigingen zullen in de toekomst worden aangesproken om mee plantjes te verkopen.
Evaluatie seniorenfeest 20/09/17.
Dit jaar werden er opnieuw een 200 tal senioren verwelkomd voor de seniorennamiddag op
woensdag 20 september 2017 vanaf 14u in zaal Bavo. De namiddag werd opgeluisterd door
Eddy Vroman en Garry Hagger. Alles verliep heel vlot.
Seniorenacademie
In november 2017 wordt er een nieuwe cursus Kunst en Cultuur gepland en vanaf januari
2018 een nieuwe cursus ICT computer start + vervolgmodules. De cursussen worden
georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met de seniorenadviesraad en het
Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde.
De cursussen richten zich speciaal tot senioren die helemaal van het begin moeten starten
en die geen of weinig basiskennis hebben van het onderwerp. De cursussen zijn toegankelijk
voor alle senioren van de gemeente.
Wie interesse heeft voor Kunst en Cultuur kan al naar de intake komen op donderdag 16
november 2017 om 9u in het Dominicanessenklooster.

Voorstel om terug een cursus ‘opfrissen van het rijbewijs’ te organiseren maar met de nadruk
op fietsers.
Huidige toestand Lifestyle 50+ beurs 06 en 07/10/2017
Voorlopige stand van zaken:
Sponsoring : €2950 (vorige keer €1000)
Standen: momenteel 69 standen.

Organisatie
Carine deelt de stand van zaken mee (financieel, organisatorisch en de voorlopige
taakverdeling).
Voordracht ‘Kunst van ouder worden’
- Donderdag 23 november : voordracht ‘Kunst van ouder worden’ door Lien D’Hoe
(psychologe en gerontoloog), organisatie Lokaal Multidisciplenair Netwerk Pajottenland.
Iedereen is er welkom. De aankondiging zal verschijnen in het infoboekje.
De voordracht duurt ongeveer een uurtje. Na een korte pauze zal er een film over dementie
getoond worden.
Varia
*Uitstap met bus : 23/02/18 om 14u ’T Vondel te Halle een optreden van ‘Johan Verminnen
65’ als thema ‘Tussen een glimlach & een traan’.
De voorzitter deelt het programma van deze uitstap mee.
*Volgend jaar een elektrische fietstocht en wandeltocht organiseren in mei/juni, eventueel in
samenwerking met Pasar.
*De raad wil de veiligheid van senioren garanderen, daarom betreurt de raad dat meerdere
punten ter sprake geweest zijn op de algemene vergadering van 3 maart 2016 en deze nog
altijd niet opgelost zijn.
*Onveiligheid vanaf ingang Castel tot het Postkantoor en is een groot probleem!
Leden van de seniorenraad stellen meermaals vast dat er veel hinder is voor het parkeren
aan het postkantoor:
• Sinds de opening van het café “De Welvaert” staan er langdurig auto’s op de
parkeerplaatsen van de post. Ter plaatse ligt het vol sigarettenpeuken. Dit oogt niet
volgens de seniorenraad.
• Auto’s staan vaak gedeeltelijk op het fietspad geparkeerd.
• Ze belemmeren het zebrapad.
Voorstel van de raad is
• Om het probleem nogmaals aan te kaarten bij de politie en meer politiecontroles uit te
voeren.
*De rolstoelwandeling beter te onderhouden vooral aan de Yzeren Plank.
*Het kruispunt Hollestraat/Ninoofsesteenweg: men moet op het fietspad rijden voor men de
auto’s links ziet afkomen.
*Het struikgewas is ingekort aan de 4 Armen maar is nog te hoog: komende van de
Barakkendries ziet men het fietspad bijna niet.
*Nog altijd geen oplossing betreffende de onveilige situatie aan de Eglantier.
*Project ‘ouder worden in je buurt’:
Is afgerond en was een groot succes. Er waren maar liefst 22 geïnteresseerden.
Verschillende thema’s kwamen aan bod: wilsbeschikking, schenking, testament, preventie,
medicatie,thuiszorg, klusjesdienst, zorgnetwerken, gezinshulp …
Voorstel om in de 4 deelgemeentes een ‘tetternamiddag’ voor senioren te houden.

Een persoon aanduiden in de gemeente of O.C.M.W waar senioren altijd terecht kunnen
voor advies.

Datum van de volgende Algemene Vergadering
De datum van de volgende Algemene Vergadering : maandag 11 december 2017 om
14u00 in het Dominicanessenklooster.
De agenda is afgehandeld en de voorzitter verklaart de vergadering voor gesloten.
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