
Verslag seniorenraad 23 september 2014 
 

Aanwezig:  Simonne Binst, Jozef Crabs, Karin Derua, Gerard De Vries, Luc Gillis, Augusta 
Hemeleers, Vital Op de Beeck, Firmin Vacaet, Rita Van den Balck, Willy Van den Brande, Jean 
Verschueren, Suzanne Rombauts, Tilly Heymbeeck, Godelieve Van den Acker, Willy Cornelis. 
 
Afwezig – verontschuldigt: Marcel Boogaerts, Francine De Becker, Georges Devroey, Maurice 
Vanherp, Jeanine Van Hoof, Jacques Verrijt, Nieke Deleebeeck-Baudet.  
 
1. Verslag vorige vergadering 

 
Het verslag van de seniorenraad van 27 mei 2014 werd goedgekeurd. 
Het verslag dient niet per post opgestuurd te worden naar de mensen met een e-mail, deze 
personen zullen het verslag per mail krijgen en niet per post. 
 
2. Verkiezing vertegenwoordigers overlegcomité Foyer De Lork 

 
- Op de vorige seniorenraad van 27 mei 2014 werden er 3 kandidaten voor het 
overlegcomité voorgesteld, namelijk Luc Gillis, Gerard De Vries en Vital Op De Beeck. Luc 
Gillis wenst zich wegens persoonlijke omstandigheden geen kandidaat meer te stellen. Jozef 
Crabs wenst zich nu ook kandidaat te stellen. Er zal gestemd moeten worden tussen deze 3 
kandidaten. Na de stemming worden de stemmen geteld en Gerard De Vries en Vital op De 
Beeck zijn verkozen en zullen de seniorenraad vertegenwoordigen in het overlegcomité 
Foyer De Lork. 
- Aangezien de verantwoordelijke van Foyer De Lork mevrouw Tracy Van den Wijngaert zich 
verontschuldigd heeft voor de vergadering, zullen we dit agendapunt naar de volgende 
vergadering verplaatsen. Indien er iemand vragen heeft over Foyer De Lork, gelieve deze dan 
door te geven aan Tilly, dan kan zij deze centraliseren en bezorgen aan mevrouw Van den 
Wijngaert. 
 
3. Evaluatie busreis 12 juni 2014 

 
- Op donderdag 12 juni 2014 zijn we met 130 personen op uitstap naar Brussel geweest. Op 
het programma stond er onder meer een bezoek aan het Federaal parlement, een wandeling 
in de Marollen en twee verschillende rondritten met de bus.  
- Een van de buschauffeurs kende de weg in Brussel niet en had ook wat technische 
problemen met de bus. Dit in combinatie met een gids die de weg ook niet goed kende en de 
dagelijkse filesleur in Brussel, had tot gevolg dat de bustoer “ Groen Brussel” niet veel groen 
bevatte.  
- Het onthaal was ok, het bezoek aan het parlement en de wandeling in de Marollen waren 
goed behalve dan misschien iets te kort. Twee personen hebben niet kunnen deelnemen aan 
de koffie ’s morgens aan gezien ze niet op de trappen geraakten. Normaal was er wel een lift 
voorzien, maar dan hadden we vooraf moeten verwittigen dat er rolstoel patiënten 
aanwezig waren, maar dit was niet vooraf gemeld aan Tilly. 
- Middags hebben sommige groepen hun eten heel laat gekregen waardoor ze geen dessert 
meer hebben gehad, de soep was op, die moest nog bijgemaakt worden en er was te weinig 
personeel. Het programma van de namiddag moest dus een beetje aangepast worden 
wegens het te late opdienen van het eten.  
- Er wordt als opmerking gegeven dat de begeleiders van de bussen de reisroute zelf moeten 
kennen, en de chauffeur niet, de begeleiders moeten de buschauffeur dus leiden. Er werd 
vooraf wel aan alle chauffeurs een dagplanning doorgegeven + de adressen van alle 



bestemmingen. We zullen die opmerking zeker meenemen naar de vergadering van de 
begeleiders van de busreis.  
- Ideeën en suggesties voor onze busreis van volgend jaar mogen steeds aan Tilly worden 
doorgegeven.  
 
4. Sporteldag Blankenberge 18 september 2014 

 
- Op donderdag 18 september 2014 zijn we met 55 personen naar Blankenberge geweest, 
met de mogelijkheid tot de volgende sporten: wandelen, fietsen, petanque, kubbe, 
golfbiljart, + een broodje en een tas soep middags, dit allemaal voor de prijs van 10,00 EUR. 
Het was een schitterende dag, mooi weer, alles goed verlopen, geen vertragingen, geen 
ongelukken. De wandeling en de fietstocht werden perfect begeleid door de Rode Molen en 
door wandelclub Tornado.  
- Normaal gaat deze sporteldag altijd door op de derde donderdag en vrijdag van september. 
Hopelijk zullen er volgend jaar ook meer deelnemers van de OKRA’s zijn.  
 
5. Plantjesweekend “Kom op tegen Kanker” 20 en 21 september 2014 
 
- We hebben dit jaar weer alle plantjes verkocht mede dankzij de vrijwilligers en dankzij de 
medewerking van de zelfstandigen. Toch wordt het elk jaar moeilijker om vrijwilligers te 
vinden. De plantjes waren wel van slechte kwaliteit. Vanaf volgend jaar zullen de plantjes 
1,00 EUR duurder zijn hopelijk zijn ze dan ook van een betere kwaliteit. 

 
6. Aanbod cursussen 

 
- Karin overloopt de diverse cursussen die gepland zijn, namelijk “ Kleur en stijl”, “Huwen-
Samenwonen - Schenken – Erven”, “Fietsonderhoud”, “De kracht van Kruiden” en 
“Kruidenwandeling”. Je kunt hiervoor inschrijven via ticketgang en/of via de dienst vrije tijd 
op het gemeentehuis. 
- De vrijetijdsgids werd algemeen goed onthaald, mooie kleuren van lay-out ook.  
 
7. Varia 

 

 Zondag 5 oktober 2014 gaat de jaarlijkse wafelbak van OKRA Hever in de Carpus te Hever 
door.  

 Vital meldt nogmaals dat de kasseien aan het rusthuis er slecht bijleggen en dat er op de 
parking van het rusthuis verscheidene putten zijn. Willy Cornelis antwoordt daarop dat 
er discussie over is wie de juiste verantwoordelijke/eigenaar is van dat bepaalde stuk van 
de parking van het rusthuis.  

 Woensdag 29 oktober 2014 gaat de seniorenverwendag in feestzaal Movri te 
Boortmeerbeek door vanaf 12.00 uur. 
 

Volgende bijeenkomst: De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 25 november 2014 
2014 om 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang langs de hoofdingang. 
Agenda: - verslag vorige vergadering 
   - overleg Foyer De Lork 
   - Ideeën busreis  
   - varia 
 


