Verslag Seniorenraad – 10 december 2019

AANWEZIG:
* Voorzitter
* Schepen van senioren
* Neos
* Senioren Jesseren
* Avondrood
* OKRA Borgloon
* Senioren Rijkel
* Senioren Haren/Bom.
* Begijnhof
* Individuele leden
* Sociaal Huis

A. Vanacken
J. Vanhees, J. Vandormael
M. Lousbergh
J. Moens, J. Vrancken, R. Vanhees
J. Thys, H. Boffin, M. Lesuisse
P. Smets, N. Ghijsens
N. Devries, ML Driesmans, E. Freson, J. Pansaers,
O. Thys
D. Vandersmissen

VERONTSCHULDIGD: D. Deneuker, E. De Wit, J. Lenaerts, J. Panis
AFWEZIG:
VERSLAG:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
1. Goedkeuring verslag vergadering d.d.12/11/2019
De datum (van deze vergadering) die onderaan het verslag stond is verkeerd. Het is
niet 15 december maar 10 december.
Verder worden er geen opmerkingen gemaakt. Het verslag van 12 november 2019
wordt goedgekeurd.
2. Tafelen met een warm hart: evaluatie
Men vindt het jammer dat de meeste mensen niet blijven voor het optreden.
Het optreden was goed.
De pasta’s waren zeer lekker.
Iemand van de mannenkookclub was nogal grof tegen de mensen bij de bediening.
Er zijn misschien teveel activiteiten rond die periode?
Eten de senioren graag pasta? Is het niet te duur?
De formule van eten en daarna optreden is niet goed. Dit duurt te lang.
Als we dit nog doen dan moet de muziek onmiddellijk beginnen.
Er wordt ook gevraagd om vooraf de taken meer specifieker te verdelen.
We wachten nog op de factuur van de drank, maar we zullen ongeveer € 1350 aan ’t
Vincentje kunnen overhandigen.
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Voorstellen om over na te denken:
We serveren geen pasta meer maar een aantal soorten stoemp met vlees (worst,
frikandel, spek…)?
Geen dessert meer maar iedereen een stuk taart aanbieden?
De groep “Prettig gestoord” uit Bommershoven?
We koppelen er een dansnamiddag aan? Dan is het ofwel eten, ofwel dansen, ofwel
beide.
Nadenken over welk goed doel we volgend jaar willen steunen. Spelotheek? Opvang
voor daklozen of kansarmen? Een actie ikv de Warmste Week.
Dit punt wordt opnieuw tijdens de vergadering van februari besproken.
3. Computerlessen ism Cursa
De folders worden uitgedeeld. Zie ook bijlage 1.
Er is geen tussenkomst meer van het OCMW in het inschrijvingsgeld.
4. Infonamiddag: 20/02/2020
De uitnodigingen worden uitgedeeld.
Er wordt gevraagd aan de verenigingen om gezamenlijk in te schrijven en dit voor 12
februari 2020.
Waar:
zaal “De Valgaer” te Voort, Valgaerstraat
Programma:
* 13.30 u.: Ontvangst met drankje en welkomstwoord
* 14.00 u.: Infosessie: “Fris je kennis op van de verkeersregels” (*)
* 15.00 u.: “Hoe goed ben ik op de hoogte van de recente verkeersregels.
Test het in de verkeersquiz!” (**)
* 16 00 u.: Koffie en taart
* 17.00 u.: Slotwoord
(*) Infosessie: “Fris je kennis op van de verkeersregels”
Er wordt verondersteld dat je als weggebruiker de verkeersregels goed kent en correct
kan toepassen. In het dagelijkse verkeer ervaren we dat dit niet altijd even gemakkelijk
is.
Je kennis van de verkeersregels wordt opgefrist via concrete verkeerssituaties. Er is ook
de mogelijkheid om lokale verkeerssituaties te bespreken.
(**)
“Hoe goed ben ik op de hoogte van de recente verkeersregels. Test het in de
verkeersquiz!”
Als voetganger, fietser en autobestuurder de verkeersregels naleven zorgt er al voor dat
het verkeer een stukje veiliger verloopt.
De begeleider doorloopt de quizvragen en bespreekt ze nadien samen met de
deelnemers.
5. Evaluatie Loon Brandt
Er was veel volk (maar men vond dat het niet allemaal vrijwilligers waren).
Sommigen vonden het te donker en de muziek stond iets te luid.
De zaalindeling was helemaal OK. Ook het podium was mooi versierd.
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6. Tournée Minérale
Na het overdonderende succes van de vorige jaren, slaan De DrugLijn en
Stichting tegen Kanker weer de handen in elkaar voor een nieuwe
‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari,
voor het eerst of opnieuw, een maand ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.
Tournée Minérale zet in op teams
Ook jij kan een team aanmaken op het werk, in de sportclub of vrijetijdsvereniging, in
je stamcafé of buurthuis of gewoon met je vrienden. Daag iedereen uit om samen
mee te doen met de Tournée. Wie een team aanmaakt, kan een gratis toolbox met
tips en bekendmakingsmateriaal aanvragen op materiaal.tourneeminerale.be.
Uiteraard kan je evengoed als individuele deelnemer meedoen aan de maand zonder
alcohol.
Minérale Bars en Resto’s maken van februari een feest
Ook de horecasector springt op de kar. Een aantal bars en restaurants zorgt voor een
aantrekkelijk alcoholvrij aanbod, en organiseert allerlei Tournée Minérale-initiatieven.
Er staat ook een interactieve kaart op de website met alle deelnemende horecazaken.
Zo kan iedereen snel terugvinden waar ze in februari alcoholvrij op hun wenken
bediend worden.
Alcohol: geen onschuldig product
De boodschap blijft onveranderd. Voor velen maakt alcohol deel uit van de routine.
Toch zijn er heel wat risico’s aan verbonden. Alcohol heeft invloed op bijna alle
organen en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Schrijf je dus
in en drink een maand geen alcohol. Zo geef je je lichaam de tijd om te recupereren
van je gebruikelijke alcoholconsumptie.
Ga de uitdaging aan. Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.
Meer info en inschrijven via www.tourneeminerale.be
7. Varia
- De verenigingen kondigen de grote activiteiten aan en geven die af aan de
voorzitter;
- De vraag wordt herhaald: wat gaat er met onze raad en de andere adviesraden
gebeuren?
- Er wordt gemeld dat de mogelijkheid nog bestaat om een tussenkomst voor
stookolie aan te vragen. Hiervoor kan je terecht bij de sociale dienst in het Sociaal
Huis. Je maakt vooraf een afspraak 012 67 07 22.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

VOLGENDE BIJEENKOMST SENIORENRAAD BORGLOON
Dinsdag 14 januari 2020
9.30 u. – Stadhuis – Markt te Borgloon
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Bijlage 1: Computerlessen ism Cursa
Ingericht door:
Waar:
Kostprijs:
Wanneer:

CVO cursa i.s.m. de Seniorenraad
campus De Linde Borgloon
€ 90 inschrijvingsgeld voor 60u
€ 60 voor korte cursus van 40u
ste
startdatum: 1 week februari 2020 tot juni 2020 (+/-20 weken)

Lessen voor beginners geen voorkennis
vereist
Programma:
Programma:

werken met tablet – smartphone
Gebruik van je toestel, instellingen, apps
werken met tablet – smartphone
Gebruik van je toestel, instellingen, apps

iedere woensdag van 09.00 u. tot 12.00 u.
iedere dinsdag van 18.30 u. tot 21.30 u.

Lessen voor gevorderde senioren
Programma 40u: online facturen, overheidsdocumenten digitaal
Hoe binnenkort je papieren regelen en controleren?!
Programma 40u: affiches en folders ontwerpen en online plaatsen
Mooie prenten maken en posten of versturen
Programma:
gevorderde fotobewerking

woensdag van 12.45u. tot 15.30u.
woensdag van 15.40u. tot 18.30u.
woensdag van 18.30u. tot 21.15u.

Meer ingewikkelde fotocompilaties maken in o.a. Photoshop

Programma:
Programma:

computer en smartphone samen gebruiken
werken met windows 10 en internet

donderdag van 15.45 u. tot 18.45 u.
donderdag van 18h45 u. tot 21.45 u.

Algemene info CVO Cursa Zuid-Limburg
Programma: inlichtingen en inschrijvingen:
www.cursa.be 011 69 73 31 (na 18h30)
kim.mommen@telenet.be (0498 54 40 31) of pieter.daenen@gmail.com
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