Verslag vergadering gemeentelijke seniorenraad – 29.03.2022
Aanwezig
Marcel Geenen, ondervoorzitter

Verontschuldigd
Leo Gys (vrijetijdsgroep)
Bernadette Keersmaekers (vrijetijdsgroep)

Gustaaf Van Herck (vrijetijdsgroep)
Jeannette Kools (vrijetijdsgroep)
Paula Maes (vrijetijdsgroep)
Lydia Meulemans (vrijetijdsgroep)
Roger Leyten (vrijetijdsgroep)
Francina Stessens (vrijetijdsgroep)
Julien Van Deuren (vrijetijdsgroep)
Josée Schoofs (vrijetijdsgroep)
Christiane Cools (vrijetijdsgroep)
Lieve Nombluez (In-Groep)
Anny van Reusel (In-Groep)
Leo Jacobs (In-Groep)
Maria Goossens (In-Groep)
Gilbert Bertels (In-Groep)
Monique Verheyen (In-Groep)
Willy (In-Groep)
Maria De Laat (In-Groep)
Mil Henderieckx (In-Groep)
Ezra Gooskens (seniorenconsulent)
Evelien Nys (WZGA campus de Vrijheid)
Ingrid Meeuws (WZGA campus de Lusthoven)
Marina Gys (schepen)
Kim Rossie (secretaris)
Nieuwe werking
• Overzicht werking omliggende gemeentes
• Samenkomsten:
o Vrijetijdsgroep: 3 x per jaar (sept-jan-apr)
o Kerngroep: 3 x per jaar voorafgaand aan vrijetijdsgroep (sept-jan-apr)
o IN-groep: 6 à 8 x per jaar
o Vrijetijdsgroep & IN-groep samen: 1x jaar (jan)
• Activiteiten georganiseerd door dienst vrije tijd en Durgebont
o Vrijetijdsgroep doet jaarlijks (april) voorstellen voor activiteiten van het nieuwe seizoen
(eventueel rond bepaalde thema’s)
o Vrijetijdsgroep helpt bij activiteiten
• Voorzitter:
o Aanwezigheid op activiteiten is niet noodzakelijk
o Aanwezigheid bij In-Groep (min 50%)
o Aanwezigheid bij kern (min 75%)
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•

o Aanwezigheid bij vrijetijdsgroep (min 50%)
Regionale raad afwisselend door voorzitter of IN-groep

Nieuwe voorzitter gezocht
In mei/juni verkiezing nieuwe voorzitter.
Openbaar bekendmaken tot kandidaatstelling via 2370 in’t kort, social media, website …
Vanaf september nieuwe werking.
Werking LDC
Lokaal dienstencentrum Durgebont
• Elke namiddag open met vrijwilligers, in het weekend met jobstudenten
• Iedereen is welkom
• Hecht Arendonk, MMC, Buurtbudget … onder Durgebont
• Balie werking (zie flyer)
• Na project ‘Ouder worden in Arendonk’ geen activiteitenkalender meer, wel
o Project rond dementie ‘Fit in je brein’
o Infosessie rond smartphone en online bankieren
o Mantelzorgtraject
o Buurtwerking met Babbelbus
o …
Project ouder worden
Toegelicht door Maria Goossens.
Zie bijlage.
Daguitstap
• Juni
• Met de fiets
o Arendonk – Dessel (12,2 km – 40 min)
o Dessel – Postel (12,1 km – 39 min)
o Postel – Arendonk (10,1 km – 31 min)
• Met auto op eigen verantwoordelijkheid
• Bezoek Tabloo Dessel
o Expo radioactiviteit en nucleair afval
▪ 120 min
▪ 6 euro pp (incl. audiogids)
▪ 150 euro per gids (max 25p)
o Lunch bij Bistroo
▪ Lunch of picknick
• Rondleiding kloosterapotheek
o 120 min
o 60 euro per gids (max 20p)
Voorstellen activiteiten seizoen 2022-2023
Nadenken tegen volgend overleg.
Rondvraag
Evelien: zondag 8.05.2022 opendeurdag huis voor dementie WZGA.
Volgende vergadering

Secretaris
Kim Rossie
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