Verslag kern seniorenraad 8.02.2022 (digitaal)
Aanwezig: Kim Rossie, Marina Gys, Ezra Gooskens
Verwittigd afwezig: Marcel Geenen
Afgelopen activiteiten
• Culturele namiddagen
o Senior cinema: The Grand Budapest Hotel
▪ +/- 15 deelnemers
o Creatieve workshop: Voor schoonheid moet je niet ver reizen
▪ 6 deelnemers
▪ Uitzonderlijk in zaal De Wamp wegens corona maatregelen
▪ Vonden het heel leuk maar te kort. Vroegen in de toekomst voor 3 of 4
sessies, dan is er ook de mogelijk om met verf, aquarel, klei … te werken.
• Maand van de senior
o Lezing ‘Proper & Puur’
▪ 9 deelnemers ingeschreven, 4 komen opdagen
▪ Interessante lezing maar te schools
o Lezing ‘De Gouden jaren van de balorkesten’
▪ Geannuleerd door spreker
o Workshop ‘Ontspannende zelfmassage’
▪ Geannuleerd wegens te weinig deelnemers vanwege corona
o Workshop ‘Met plezier op pensioen’
▪ Geannuleerd wegens te weinig deelnemers vanwege corona
o Workshop ‘Stoelyoga’
▪ 11 deelnemers
▪ Fijne workshop
o Culturele voordracht ‘Coco Chanel’
▪ 7 deelnemers
▪ Interessant onderwerp maar spreker was niet inspirerend
• Kerstpakketten
o Goed verlopen
o Totaal van 89 jarigen
Geplande activiteiten 2022
• Culturele namiddagen
o Senior Cinema: Belgica
▪ Dinsdag 1.03.2022
o Senior cinema: The Green Book
▪ Dinsdag 5.04.2022
• Muzikale namiddag
o Mei / juni
o Ism De Wildeman? Ezra polst …
o Locatie: Tuin WZGA, tuin De Villa Mekanders of tuin De Reuzetuin …
• Daguitstap
o Mei / juni
o Regio rondom Arendonk
o Met de fiets
o Picknicken?
• Workshop ‘ontspannende zelfmassage’ → najaar 2022
• Lezing ‘ De gouden jaren van de balorkesten’ → najaar 2022

•

…

Seniorengids
Laten drukken voor wie 65 is geworden in 2021 en 2022.
Ezra kijkt nog na of er nog iets aangepast moet worden.
Overlijden ere-voorzitter
Jan Segers is helaas overleden op 4 februari 2022.
Gecondoleerd vanwege seniorenraad via website Schillebeeckx.
Nieuwe werking seniorenraad
Meedelen op volgend overleg in maart.
Nieuwe voorzitter
In mei/juni verkiezing nieuwe voorzitter.
Openbaar bekendmaken tot kandidaatstelling via 2370 in’t kort, social media …
Vanaf september nieuwe werking.
Vergadering seniorenraad
Overleg december & januari geannuleerd vanwege coronamaatregelen.
Dinsdag 29.03.2022 om 10.00 uur zaal De Vloed met tapas & wijn
IN-Groep, vrijetijdsgroep en ere-voorzitters (Lieve & Bertha)
Agendapunten:
• Nieuwe werking
• Nieuwe voorzitter gezocht
• Werking LDC
• Project ouder worden in Arendonk
• Voorstellen activiteiten nieuwe seizoen
Volgend overleg
Dinsdag 22.03.2022 om 14.00 uur in zaal Heikant

