Verslag Seniorenraad – 11 juni 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, R. Vanhees,
J. Thys, H. Boffin, J. Lenaerts
P. Smets, N. Ghijsens
E. De Wit, N. Devries, ML Driesmans, E. Freson,
J. Panis, J. Pansaers, O. Thys
D. Vandersmissen

VERONTSCHULDIGD: D. Deneuker, P. Carnotensis, ML Keimes
AFWEZIG:
VERSLAG:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
1. Goedkeuring verslag vergadering d.d. 14/05/2019
Er worden geen opmerkingen gemaakt over het verslag van de Seniorenraad van
14 mei 2019. Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Regionale sportdag
Stand van zaken: er zijn momenteel 25 deelnemers ingeschreven (waarvan 13 van de
senioren van Rijkel).
Datum: 13 juni 2019 in Hoeselt.
3. Evaluatie teambuilding/verjaardagen
Dit was een zeer geslaagde teambuilding.
Een boeketje bloemen werd overhandigd aan de vrouw van de schepen als dank voor
de goede ontvangst.
Negatief punt: de wijndegustatie was te duur.
Voorstel volgend jaar: Bezoek aan Droneport en houtbedrijf Stevens in Brustem.
4. Tafelen met een warm hart
Er is een overleg gepland met de mannenkookclub (J. Lismont).
Voorstel van goede doel: blindegeleidehondenschool of ’t Vincentje
Er wordt gekozen voor ’t Vincentje omdat dit toch een Loonse vereniging is.
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Er wordt gevraagd of de mensen van ’t Vincentje even kunnen komen uitleggen wat
ze exact doen.
Jimmy informeert bij een lid van de vereniging.
Voorstel: tijdens de vergadering van juli?
5. Adviezen
Naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen hebben we een
Zilverboek geschreven.
Dit werd overgemaakt aan alle politieke partijen die zich verkiesbaar stelden in
Borgloon.
Nadien zijn alle partijvoorzitters uitgenodigd om te komen uitleggen wat zij voor de
senioren zouden realiseren als zij in het schepencollege vertegenwoordigd zouden
zijn.
Nu wordt er voorgesteld om op regelmatige basis een advies te formuleren en over te
maken aan het stadsbestuur.
Ons eerste advies zal gaan over het Sociaal Huis, de bekendmaking hiervan en het
realiseren van een ontmoetingsruimte voor senioren.
Dit advies zal schriftelijk overgemaakt worden aan het schepencollege.
6. Veiligheidskaart
Naar aanleiding van het bezoek aan Balen i.k.v. de verbroedering wil de seniorenraad
ook een veiligheidskaart realiseren voor alle senioren van Borgloon.
Wat is een veiligheidskaart?
Op deze kaarten kan je nuttige gegevens invullen die je nodig hebt in geval van nood.
Ze zijn bijzonder handig voor (jong)senioren en hulpbehoevenden. Indien er
dringende (medische) assistentie moet worden verleend, kan men zo snel een juist
beeld krijgen van de gezondheidstoestand van die persoon. Tegelijk vind je er snel een
overzicht van de belangrijkste noodnummers.
Nuttige gegevens in geval van nood
Op deze kaarten kan je nuttige gegevens invullen zoals:
•bloedgroep
•noodzakelijke medicatie
•allergieën
•gezondheidstoestand
•contactgegevens van je huisarts
•twee contactpersonen in geval van nood
 …
Daarnaast staan er ook handige telefoonnummers op zoals de belangrijkste
noodnummers en de lokale wachtdiensten van huisartsen, tandartsen en apothekers.
Eentje voor op prikbord en eentje voor je portemonnee.
De veiligheidskaarten zijn in twee formaten gemaakt:
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•in een handig zakformaat dat kan opgevouwen worden zodat je het kan meenemen
in je portemonnee
•een grote kaart om op te hangen op je prikbord of bij je telefoon te leggen
Wat moet je zeggen als je een noodnummer belt?
De kaart in zakformaat heeft een opvallende gele kleur, zodat je ze makkelijk en snel
kan terugvinden. Op de grote kaart staan dan weer tips over wat je moet zeggen als je
een noodnummer belt. Het is immers belangrijk dat je in noodgevallen precieze
informatie correct meedeelt. Zo kan de juiste hulpverlening worden geboden.
Het is belangrijk dat je precieze en juiste informatie kan meedelen aan de operator en
dat je zijn/haar vragen kan beantwoorden. Nuttige tips hierover vind je op de grote
veiligheidskaart.
Er wordt een werkgroep samengesteld: Julien, Johnie, Nestor, Joseph T, Eddy
Datum samenkomst: dinsdag 2 juli om 9.00 u. in het Sociaal Huis (OCMW).
Dirk zal vooraf het voorbeeld van Balen aan alle leden van de werkgroep bezorgen
zodat zij zich kunnen voorbereiden.
7. Varia
- Op 25 juni wordt er verbroederd in Dilsen Stokkem. Vertrek om 8.00 u. op het
Stationsplein;
- Joseph Thys heeft vorige vergadering een nieuwe polo gevraagd. Er is helaas geen
meer. Alle reserve polo’s zijn uitgedeeld.
Voorstel: als de nieuwe raad is samengesteld laten we nieuwe polo’s of T-shirts
bedrukken;
- De verenigingen kondigen hun grote activiteiten aan en geven die af aan de
voorzitter;
- Marie Louise meldt dat de tweede petanquebaan in Hoepertingen volledig in orde
gezet is door de TD. Hartelijk dank aan de werkmannen.

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

VOLGENDE BIJEENKOMST SENIORENRAAD BORGLOON
Dinsdag 9 juli 2019
9.30 u. – Stadhuis – Markt te Borgloon
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