Algemene vergadering
seniorenraad
Verslag vergadering
Datum: 27 augustus 2018

Aanwezig
•

•

Leden seniorenraad: Abbeloos Karel, De Block Godelieve, De Hertogh Frans, De Mol Emiel, De Smet
Etienne, De Vis Rachelle, , Goubert Christiane, Heyvaert Robert, Köpke Jean, Palstermans Jeanne,
Schepens François, Vandersmissen Fidèle, Van Mol Willy, Vercauteren Freddy, Vereertbrugghen
Lydia, Vandervorst Elise, Wouters Freddy
Lokaal bestuur: Beerens Albert (Burgemeester) De Smedt Patrick (voorzitter ocmw), Lauwers Karen
(dienst welzijn, notulist)

Verontschuldigd
•

De Pauw Louis, De Plecker Eddy, Engels Damiaan, Heyvaert Angele, Janssens Pierre, Philippe Quinart,
Van Hemelrijk Livinus

Agenda
•
•
•
•
•
•
•

Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 4 juni 2018;
Kennisname kastoestand;
Sporteldag: laatste afspraken
Sporteldag en dementiecabaret: mogelijkheid tot inschrijven
Evaluatie aanwezigheid memorandum
Stand van zaken onderzoek naar deelname ouderenweek;
Mededelingen vanwege :
o Afgevaardigden gemeentelijke adviesraden; Verenigingen; Gemeentebestuur; OCMW.
▪ Cursussen tablet en smartphone voor senioren
▪ Cursussen reanimeren en defibrilleren
▪ Switch campagne
▪ Opleiding als burenbemiddelaar
▪ Testcomputer verkiezingen
▪ Open gemeentedag 16 september
▪ BE-ALERT
▪ Zorgcampus – tuinaanleg van De Villa
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1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 4 juni 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Kennisname kastoestand
Er staan voldoende middelen op de rekening van de seniorenraad om de Sporteldag te kunnen organiseren.
3. Sporteldag
Robert overloopt het laatste verslag van de werkgroep van de Sporteldag: het onthaal van de deelnemers
vindt dit jaar plaats aan Nijdrop, daar de cafetaria van Hof ten Hemelrijk gesloten is. Celtix verzorgt de
opwarming. De wandelingen worden dit jaar opgenomen door Elke Heyvaert, Philippe Quinart en Guido De
Bakker. De fietstochten zijn uitgewerkt door François Schepens en Willy Van Mol. De ploeg van Christiane
zorgt voor de maaltijden en gaan langs bij karen voor de definitieve bestellingen en afspraken. Afrikaanse
dans kan dit jaar gevolgd worden in plaats van Line Dans; het populaire Drums Alive is weer van de partij. Het
4e kampioenschap meetschieten wordt getrokken door Pierre Janssens. Kortom we zijn klaar voor deze
editie!
4. Ter plaatse inschrijven dementiecabaret en Sporteldag
5. Evaluatie Memorandum
Vrijdag 15 juni werd het memorandum voorgesteld aan de verschillende
politieke partijen om 14 uur in de trouwzaal van GAC II, Ringlaan 20. Iedereen
was welkom. De verschillende partijen waren aanwezig.
Hieronder een artikel Van Erik Gyselinck:
“Senioren hebben duwtje nodig om op de trein te stappen. De seniorenraad
stelde een memorandum samen voor de politieke partijen van Opwijk.
Voor de seniorenraad zijn de te lage perrons in het station in Opwijk een doorn in het oog. De trein opstappen
is immers voor sommige ouderen een probleem. Dat blijkt uit de eisenbundel die Opwijkse seniorenraad heeft
samengesteld voor een volgende beleidsploeg…"
6. Mededelingen
Vanwege afgevaardigden van
-

gemeentelijke en provinciale adviesraden
verenigingen
het lokaal bestuur:
o De Burgemeester Albert Beerens deelt mee dat
▪ … er kiescomputers worden opgesteld op verschillende locaties zodat de burger kan
oefenen. Hier staan valse namen en partijen in: bibliotheek, dienst burgerzaken,
sociaal huis, zorgcampus)
▪ .. er op 16 september een open gemeente-dag plaats vindt.
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o De voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt deelt mee dat …
▪ … je je kan inschrijven op BE-Alert. Dit is een alarmeringssysteem waarmee de
overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie via sms, een gesproken bericht via
een vaste telefoonlijn of e-mail.
▪ … er op het terrein van de voormalige administratieve campus van het OCMW “De
Villa” een tuin wordt aangelegd met een gezellige zithoek en moestuin voor de
bewoners van de Zorgcampus en/of voor de mensen die begeleid worden door
Zonnelied.
o Karen deelt mee dat …
▪ … er een opleiding Burenbemiddeling plaats vindt in het PIVO. We kunnen nog enkele
vrijwillige burenbemiddelaars gebruiken.
▪ … de cursussen voor senioren “aan de slag met tablet en smartphone” binnenkort
weer plaats vinden, een flyer wordt uitgedeeld.
▪ … de cursussen “reanimeren en defibrilleren” weer van start gaan, een flyer wordt
uitgedeeld.
▪ … er op 20 november een SWITCH-campagne zal zijn. Je kan met je eindafrekening van
je elektriciteit naar het sociaal huis komen, een expert overloopt deze en berekent de
beste energieleverancier voor jou.
Volgende vergaderingen
1) Algemene vergadering: 8 oktober om 17 uur in de trouwzaal van GAC II, Ringlaan 20
2) Werkgroep Sporteldag en agendacommissie: 24 september om 10 uur in de groene zaal, GC Hof ten
Hemelrijk
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