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Ann De Vreese is tijdelijk aanwezig.
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 6 juni 2016
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
2. Werkgroep seniorenweek
Ieder lid van de SR heeft het verslag van de Raad van Bestuur van 19 aug.
ontvangen. Tijdens die vergadering heeft de voorzitter beslist om het programma
van de seniorenweek aan te vullen met een voordracht “Hoe slapen opnieuw een
zaligheid werd” op donderdag 24 november om 14u in het OCP.
Het is journalist Kris Baert die, op zeer ludieke wijze, de eigen belevenissen vertolkt
en vertelt hoe hij zijn verslaving (“slaappillen slikken”) kon overwinnen.
Deze voordracht wordt door het OCMW gratis aan de SR aangeboden door de steun
en medewerking van LG+.
De voordracht zal dus ook gratis zijn voor alle aanwezigen.
We hebben van Rika (OCMW) vernomen dat LG+ ook de inleiding kan verzorgen voor
de film “Achter de wolken”. De kostprijs bedraagt 75,-€. Het voorstel wordt
goedgekeurd.
Het ontwerp van de flyer is nog niet klaar. De voorzitter zegt dat de werkgroep dit
verder kan afhandelen.
Aangezien het volledig programma op de achterzijde van het infoblad wordt
geplaatst, stelt RHU voor om het aantal flyers dit jaar te beperken tot 200 à 250
exemplaren en 15 affiches (formaat A3).
Hij vraagt of het mogelijk is dat de Dienst Vrije Tijd de flyers en affiches zou kunnen
afprinten, zoals zij dat realiseren voor de flyers van de sportelactiviteiten. Dit zou
een aanzienlijke besparing voor drukwerk opleveren. RHU zal dit overleggen met
Degi.
Ann De Vrees is aanwezig om het volledige programma van de sporteldag van 22
november voor te stellen.
Ter inzage geeft zij het ontwerp van de flyer aan de leden van de SR.
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Er zij in totaal 12 verschillende sportieve activiteiten waaraan de senioren kunnen
deelnemen. De mogelijkheid tot inschrijven loopt tot 17 november in het OCP.
De deelnemers kunnen ook belegde broodjes te bestellen (2€ per broodje). De
sportdienst hoopt op die manier dat meer senioren zullen blijven en ook in de
namiddag aan bepaalde sportelactiviteiten zullen deelnemen.
3. Langer genieten.
De campagne “Lager genieten”, waaraan 10 gemeenten medewerken met steun van
LG+, start in Kruishoutem met een symposium en tentoonstelling op 28 september.
De SR is hiervoor uitgenodigd. RCO, MBA, ALE en RHU hebben zich hiervoor
ingeschreven.
RCO vraagt of er iets verwacht wordt van de SR tijdens de officiële opening. PDI
zegt dat de organisatie van die avond volledig in is handen van LG+.
De tentoonstelling zal nadien ook alle deelnemende gemeenten aandoen.
Voor ons komt de tentoonstelling tijdens de ganse maand november naar De Pinte in
de Bib en zal te bezoeken zijn gedurende de normale openingsuren.
De officiële start van de campagne voor De Pinte is voorzien op 4 november. Alle
details moeten nog door PDI vastgelegd worden.
In ieder geval zal de brochure van het OCMW voorgesteld worden en kan publiciteit
gemaakt worden voor de seniorenweek. PDI zal alle praktische zaken verder
bespreken met de RCO.
4. Activiteiten in het najaar (met steun LG+)
Na de seniorenweek is er niets meer gepland.
5. Activiteitenkalender 2017 van LG+
PDI vraagt aan de SR en zijn verenigingen om alle activiteiten voor volgend jaar te
melden en uiterlijk tegen eind september. LDV van Okra zegt dat dit niet eenvoudig
is want die besprekingen moeten nog gestart worden. Hij zal het in ieder geval
overleggen met het bestuur.
De seniorenweek 2017 zal op de kalender vermeldt worden.
6. Varia
6.1 Repair Café :
MBA : Dit is een initiatief van de gemeente waaraan de vzw Plussers Impuls haar
medewerking verleent. Dit gaat door op 1 oktober in de gemeenteschool. Dit wordt
1xper jaar in De Pinte georganiseerd en is volgens hem veel te weinig om succesvol
te worden in de toekomst. De mensen gaan geen defecte toestellen bewaren
gedurende zo een lange periode. In de regio Schelde-Leie zijn wel 6 gemeenten die
dit organiseren, maar dit betekend toch nog geen continuïteit van bvb 1x per
maand.
Het Repair Café is een werk van en door vrijwilligers en de bedoeling is om de
mensen zelf hun toestellen te laten herstellen, bijgestaan door mensen met kennis
van zake.
RCO zegt dat die herstellingen uiteindelijk een kostenplaatje zullen hebben en
vraagt zich af hoe de gemeente hierover denkt en eventueel oplossingen zal
aanbieden.
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6.2 Voordracht :
Vzw Plussers Impuls organiseert op 13 oktober in de raadzaal een voordracht over
“Reuk en Smaak” door prof. N. Schamp.
Het handelt over de gevoeligheid en de appreciatie van geuren en smaken door
vrouwen en mannen. Onderlinge affectie, stimulatie van honger door de reuk van
voedingswaren, ….enz…
7.3- Volgende algemene vergadering : vrijdag 4 november om 9u in de raadzaal
Einde vergadering.
Roland Counye
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