
Verslag Vergadering seniorenraad 04/09/2019  

Aanwezig: Beké Jean-Pierre, Boeckmans Marie-Louise, François Somer, Jackie Pelst, Deschuyteneer 

Marie-Jeanne, Duverger Denise, Vanderkelen Marie-Elise, Deganseman Madeleine, Silverans Jean-

Jacques, Durieux Cindy en Letouche Dorinda 

Afwezig:   

Verontschuldigd:  

 

1. Verwelkoming 2 nieuwe leden 

Marie-Jeanne verwelkomt de 2 nieuwe leden Jackie en François. 

Alle leden van de Seniorenraad stellen zich kort voor.  

Marie-Jeanne bezorgt via mail aan de nieuwkomers nog een kopie van de statuten en 

het huishoudelijk reglement.  

 

2. Verslag vorige vergadering 25/6 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

3. Nabeschouwing zomerfeest en dorpsfeesten (voorstelling boekenruilkast i.s.m. de 

Cultuurraad) 

Het zomerfeest was een succes.  

Op de dorpsfeesten kwamen echter niet veel mensen kennis maken, maar dit was 

enigszins te verwachten. Enkele geïnteresseerden gaven wel wat ideeën door voor de 

locatie van de boekenruilkast. De meesten vinden het gemeentehuis de meest geschikte 

plaats, in combinatie met het project ‘Warme gemeente’. Binnen dit project krijgt de 

gemeente Bever een bank aangeboden die in de nabijheid van de boekenruilkast kan 

worden geplaatst. De slogan van het project luidt als volgt ‘Het scheelt als je deelt’. 

Cindy stelt voor om ze te plaatsen in de buurt van het digitale infobord. 

 

4. FedOs : inspiratiedag lokale ouderenraden 

Op maandag 9 september gaat Marie-Jeanne naar deze inspiratiedag. Wie graag 

meegaat spreekt best rechtstreeks met haar af. 

 

5. Bowlingnamiddag 16/11 

De sportraad organiseert voor 50-plussers een bowlingnamiddag in Geraardsbergen op 

zaterdag 16 november. Het concept is als volgt : met de schoolbus naar de bowling, 2 

spelletjes bowling, koffie en mattentaart, terug met de schoolbus naar Bever. Meer info 

volgt later via een flyer van de sportraad. 

 

6. Herdenkingsplaatjes Pro Patria – gesneuvelden ‘40-‘45 

De aanvraag van de War Heritage Institute om herdenkingsplaatjes voor de 

gesneuvelden van WO II gratis aan te leveren wordt overgedragen naar de Cultuurraad.  

   

 

 



7. Seniorenweek 18 – 22 november 2019  

- Knutselnamiddagen 

Eerst en vooral vraagt Cindy na bij GBS Ak’Cent wanneer er 2 namiddagen kunnen 

worden vrijgehouden ( één in Bever-centrum, één op Akrenbos). Verschillende 

workshops knutselen voor grootouders en kleinkinderen staan op het programma. 

- Voorafgaande zorgplanning (namiddag) 

Marie-Jeanne contacteert Paul De Strooper van het LevensEinde InformatieForum 

(LEIF). 

 

8. Senioren-ontspanningsnamiddag in de Kerstperiode 

De Seniorenraad wenst op vrijdag 13 december een ontspanningsnamiddag te 

organiseren in de Parochiezaal. Marie-Jeanne kijkt de beschikbaarheid van de zaal na. 

Voorstellen tot invulling namiddag: 

- presentatie verschillende diensten OCMW 

      - dansgelegenheid (optreden van een bandje die verzoeknummers speelt, 

        Jean-Jacques neemt contact op, duurtijd +/- 3 uur) 

- dessertenbuffet  

        

9. Varia 

Jean-Jacques geeft aan dat de Seniorenraad, na aanbevelingen/raadgevingen aan de 

gemeente, graag een feedback hiervan krijgt want dit werd in het verleden niet altijd 

gedaan.  

De verschillende diensten van het OCMW zullen opnieuw eens worden doorgenomen en, 

afhankelijk van de noden van de bevolking, zal de Seniorenraad advies uitbrengen bij het 

gemeentebestuur. 

 

 

 

Volgende seniorenraad : 23 oktober 2019 om 9u 

 

Marie-Louise BOECKMANS,    Marie-Jeanne DESCHUYTENEER 
Secretaris      Voorzitter 


