Verslag Seniorenraad Herne : Algemene Vergadering op maandag 22 januari 2018.

Aanwezig : Marie-Louise Devriese, Michel Pillet, Ghislain Alaert, Lisette Hofmans, Henri
Baelde, Francine Vermeersch, Frans Alaert , Aimè Derycke, Sonja Sterckx, Agnes Cools,
Irène Vanreepinghen, Paul Demel, Leopold Dierickx, Carina Ricour, leden
Carine Van de Velde, administratief medewerker.
Verontschuldigd : Jacques Borgenon, Fernande Vanaudenhove, Nadine Devos, Ilse
Dehenau, Jeanine Huys.
Afwezig, Annie Meulenijser, Geneviève Roosens, Michel Durant, Marc Van Nieuwenhove.
Agenda
Verwelkoming.
Verwelkoming door de voorzitter Michel Pillet.
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 11 december 2017
Het verslag van de Algemene Vergadering van 11 december 2017 wordt goedgekeurd.

Beslissingen van het schepencollege in verband met de uitgebrachte adviezen.
Voor het parkeerprobleem aan de post meld het schepencollege dat er 4 parkeerblokken van
de 6 zijn weggenomen wegens defect. De 2 overblijvende blokken hebben dezelfde ruimte
van 4 meter. Het cbs meldt ook dat het Heldenplein volledig zal worden heringericht met
meer parkeerplaatsen.
Seniorenacademie
Door te weinig inschrijvingen is de nieuwe cursus ICT tablet die gepland was eind januari
niet kunnen doorgaan.
Er zal een nieuwe cursus ICT tablet starten begin september 2018.
Kunst en Cultuur zal worden gestart in 2019. Er is veel interesse voor een cursus ‘opfrissing
van het rijbewijs’. Carine zal het CBE informeren.
Lentefeest 26/04/2018
Voor de derde maal zal er een Lentefeest georganiseerd worden op donderdag 26 april 2018
in zaal Bavo.
DJ Johan Demulder zal de namiddag animeren en dit voor een bedrag van 170€.
Er kan ingeschreven worden mits betaling van een bedrag van 5€. De senioren krijgen voor
dit bedrag : een gebakje met koffie en 2 drankbonnetjes ter waarde van 1.5€.
De eclairs zullen worden besteld bij bakkerij Dehaen te Kokejane.
Om dit evenement bekendheid te geven zal er een vermelding komen op de website van de
gemeente, in Herne in de Kijker en Editiepajot.
Helpers tijdens het evenement: Henri, Irène, Sonia, Francine, Agnes en Jenny.
Aan het cbs zal de goedkeuring gevraagd worden om personeel van de technische dienst in
te zetten bij dit evenement.
O.C.M.W - nieuws

De voorzitster meldt dat er nog altijd mensen nodig zijn als verzorgende hulp.
Voor klusjes is er momenteel geen plaats meer, wel voor gezinshulp.
Voorlopige jaarkalender 2018
Vrijdag 23 februari:
Donderdag 26 april:
Donderdag 17 mei:
Zaterdag 30 juni:
Donderdag 5 juli:
Zondag 9 september:
Woensdag 19 september:
Weekend van 14 september:

Uitstap Johan Verminnen.
Lentefeest.
Lezing palliatief forum, laatste wilsbeschikking.
Groot evenement in het Dominicanessenklooster.
Wandeling/E-bike fietstocht park Edingen.
Herne pakt uit. (Curve ball en petanque).
Seniorennamiddag Bavo.
Plantjesweekend kom op tegen Kanker.

Valentijn uitstap Johan Verminnen
*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’.
Bus en tickets zijn besteld. (50 pers.)
Prijs 22€ all-in per persoon. Betaling via het rekeningnummer van de gemeente of cash in de
gemeente bij Carine.
Opstappen :
Kerk Sint-Pieters-Kapelle
12u30
Centrum Herne
12u45
Kerk Kokejane
12u50
Kerk Herfelingen
13u10
Terug rond 18u.
Indien er nog vrije plaatsen zijn zal men de seniorenraad van de aanpalende gemeenten
uitnodigen.

Varia:
° Voorstellen :
- Daguitstap Havencentrum Lillo – Antwerpen.
- Hyacintenwandeling/rolstoelwandeling in het Hallerbos.
- Elke maand een dorpsresto+ namiddag organiseren.
- Nog een uitstap organiseren in oktober.
° Vraag naar computerdokters en vermelden in het infoboekje.
° De voorzitter legt uit wat een KWIEK beweegroute 55+ is:
Het concept bevat het sociaal samenzijn die ouderen stimuleert meer te bewegen in
openbare ruimte. De KWIEK beweegroute is een rondje door verschillende straten of wijk
met allerlei oefeningen om het lichaam gezond en soepel te houden. De oefeningen zijn
afgestemd op de dagelijkse activiteiten zodat men langer zelfstandig is. Men kan gebruik
maken van bestaand infrastructuur door pictogrammen te plaatsen vb. aan pijl, been en
armoefeningen op bank, lopen op een rechte lijn, stretchen aan lantaarnpaal enz.
Aan het cbs zal gevraagd worden om dit mogelijk te maken vb. aan de sporthal of andere
locaties.
° Vrijwilligers altijd welkom in het rusthuis met grootletterboeken en voor een voorleesuurtje.
Dit zal gemeld worden in het infoboekje.

Datum volgende Algemene Vergadering
De datum van de volgende Algemene Vergadering :
maandag 4 juni 2018 om 14u00 in het GEMEENTEHUIS – RAADZAAL!!!!!!!!!!!!!!!!.
De agenda is afgehandeld en de voorzitter verklaart de vergadering voor gesloten.

De voorzitter

De secretaris

Michel pillet

Lisette Hofmans

