SENIORENRAAD
6 februari 2020 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1, 8970 Poperinge
Aanwezigheden
Stadsbestuur
−
−
−

Kris Notebaert, schepen van senioren
Bryan Vanderhaeghe, schepen van seniorenzorg
Verontschuldigd:
Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever
Monique Masschelein leidt de vergadering en is verslaggever

Dienstencentrum De Bres
−

Verontschuldigd:

Charlotte Devrekere, centrumverantwoordelijke

WZC Huize Proventier
−

Verontschuldigd:

Janne Simpelaere, Sociale dienst en Leen Vandevyver, diensthoofd
seniorenzorg

WZC OLV Gasthuis
−

Verontschuldigd:

Jacinta Ameloot, verantwoordelijke zorgcirkel

Afdelingen
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

NEOS
OKRA Poperinge:
S-Plus Poperinge
Vl@s Poperinge
OKRA Abele
OKRA Krombeke
OKRA Proven
OKRA Reningelst
OKRA Watou
OKRA Roesbrugge/Haringe
Popfina
VIEF
Onafhankelijken

−

Focusgroep PmH

Lena Mille
Jeannine Alderweireldt en Nelly Vitse
Rita Sinave en Walter Debeir
Monique Masschelein en Eddie Vintevogel
Julia Ostyn en Ronald Vandenberghe
Jeanne Vandenbruwane en Paula Lamaire
Hilda Depeser en Frans Deblock
Jacques Storme
Alain Vandendriessche en Michel Russe
Stefaan Storme en Frans Soetaert
Raymond Mulle en André Orbie
Geert Desmadryl en Michel Blanckaert
Henri Vandenberghe,
Johan Scherpereel en Bastiaan Devos
Moeyaert Daniël

Verslag

1. Programma Seniorgames 2020
De seniorgames vinden plaats op donderdag 28 mei 2020.
Dirk Lambrecht/Kristel Lermytte geven een toelichting rond het voorgestelde programma.
Er wordt gepeild naar de interesses bij de aanwezigen.
A. Seniorgames
-

Inschrijvingen vanaf 9.15 uur in de bowling (opgelet, nieuwe locatie sinds 2019) met een
gratis welkomkoffie
- Start seniorgames om 10 uur
- Keuze VM uit:
➔ Bowling
➔ Zwemmen
➔ Wandelen
➔ Fietsen in 2019 was de groep te groot en te divers; wij willen opteren voor
2 afstanden/snelheden.
Wie wil fietsen moet de voorkeur kunnen aanduiden op het inschrijvingsformulier
ACTIE: Contacteer BEGELEIDERS om dit te realiseren – Alexander? Dirk?
12.15 – 13.30 uur: lunchpakket met 3 belegde broodjes (LES COPAINS)
En een tas soep (Keuken PROVENTIER) in de bowling
13.45 – 16.00 uur keuze uit:
Bowling
Zwemmen en aquagym
Sport Vlaanderen (sporttest)/ Line Dance / Krolf / Curling… (2 keuzes aanduiden)
Iets nieuws:?
Vissen? (Visput Reningelst -Bus reserveren. – max. 15 personen)
Duo- of partner-dans - Golf – Boogschieten andere?
Vraag na bij jullie leden/kennissen en stuur een bericht naar Alexander VOOR
29/02/2020
Vóór vertrek nà de lunch, duidelijke afspraak maken WAAR er vertrokken wordt naar de
verschillende locaties: sportzaal van OLVI & stadspark, …
- Vanaf 16 uur: 1 consumptie inbegrepen tijdens een gezellig samenzijn. Achteraf is er
mogelijkheid om aan te schuiven voor de barbecue (Beenhouwerij SOHIER).
- Deelnameprijs:
➔ 10 euro (welkomkoffie, 3 belegde broodjes met soep en consumptie)
➔ Of 20 euro (welkomkoffie, 3 belegde broodjes met soep en consumptie en aansluitend
barbecue met 2 stukken vlees, aardappeltjes en verse groentjes)
Formulieren ter beschikking vanaf april (worden meegegeven tijdens de volgende
vergadering). De OKRA-afdelingen vragen de formulieren vanaf 23/03/2020 om ze mee te
sturen met hun programmablad van 1 april 2020. Eventueel af te halen in het Sociaal Huis.
Bij de inschrijving worden de keuzes reeds doorgegeven. Dit zorgt voor heel wat tijdswinst bij
de ontvangst de dag zelf en zorgt ervoor dat het onthaal vlot verloopt, zonder grote wachtrijen.

B. Sportelpetanquetornooi
De sportdienst vraagt naar de aanwezige seniorenverenigingen de meest geschikte datum voor
het sportelpetanquetornooi. Er is keuze uit 8, 15 en 22 mei 2020. De seniorenverenigingen
mailen de geschikte datum door.
C. WSO-petanquetornooi
Er is afgesproken dat het WSO-petanquetornooi plaats vindt op maandag 19 oktober 2020.
2. Goedkeuring vorig verslag
Op het vorig verslag wordt volgende opmerking gegeven door Jacques Storme:
‘Ik kan niet aanvaarden dat de voorzitter, Monique, mijn opmerking omtrent de gevaarlijke situatie
van de fietsers in onze stad niet opgenomen heeft in de opmerkingen betreffende het Beleidsplan.’
Uiteindelijk ervaart Monique dat het de opmerking betreft omtrent het fietsverkeer in
éénrichtingsstraten zoals o.a. de Ieperstraat en de Gasthuisstraat.
Monique verwijst naar de opmerkingen hieromtrent in de vorige vergadering:
‘Het heeft geen zin terug te komen op punten waaraan NIETS veranderd kan worden: dit zijn geen
beslissingen van ons lokaal bestuur. Wij moeten ons focussen op de punten waar wij werkelijk
inbreng hebben’.
Wij hebben geen afkeer of negatieve gevoelens tegenover fietsers, wandelaars of auto’s;
BELANGRIJK is dat wij WEDERZIJDS RESPECT opbrengen op àlle niveaus: verkeer, omgang,
overtuiging. Iedereen moet gehoord worden en daaruit worden beslissingen genomen, zoals in de
vorige vergaderingen, waar op deze opmerking niet verder werd ingegaan of verhaal uitgedrukt
werd.
Wij nemen aan dat dit incident gesloten is.
3. Mobiliteitsplan vervoersregio – Oproep Vlaamse Ouderenraad aan Eddie Vintevogel, Voorzitter
RPO Ieper-Veurne. Zie tekst hieronder.
In het kader van het decreet basisbereikbaarheid werden in Vlaanderen verschillende
vervoerregioraden opgericht die verantwoordelijk zijn voor het uittekenen van de regionale
mobiliteitsplannen. De Vlaamse Ouderenraad stuurde een brief naar de vervoerregioraden om
aandacht te vragen voor de noden van ouderen bij het opmaken van de mobiliteitsplannen, in
het bijzonder bij de invulling van het vervoer op maat. Naar aanleiding van die brief sprak
vervoerregio Westhoek ons aan met de vraag om iemand af te vaardigen voor het
participatietraject voor de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. We denken dat deze vraag
beter opgenomen zou worden door RPO Ieper-Veurne aangezien het zinvoller is om iemand af te
vaardigen die voeling heeft met de mobiliteitsnoden van ouderen in de regio. De Vlaamse
Ouderenraad zal zich dan ook verontschuldigen en hoopt dat deze vertegenwoordiging
opgenomen kan worden door het RPO.
In RPO werd beslist dat Eddie de vergadering bijwoont en rapporteert.
Het is logisch dat iemand van het RPO deelneemt aan het participatietraject aangezien de RPO’s
de noden en aandachtspunten qua mobiliteit in hun regio immers het best kennen. Bovendien
brengen de RPO’s zowel de ouderenraden als de ouderenverenigingen samen, waardoor ze een
dankbaar kanaal vormen om vanuit beide hoeken de bezorgdheden te verzamelen en in te

brengen. Omgekeerd kunnen de raden en verenigingen dan eveneens via het RPO geïnformeerd
worden over de aankomende veranderingen qua vervoer in hun omgeving.

4. Nieuws vanuit de adviesraden
Cultuurraad: Het Beleidsplan werd voorgesteld en in de vergadering van januari 2020 werd vooral
aandacht besteed aan de kandidaten voor de Cultuurprijzen 2020, waarbij verwezen wordt naar
het aanbrengen/voorstellen van kandidaten.
Monique roept op om voorstellen in te dienen tegen eind februari waarbij wij beroep kunnen doen
op de ‘CULTUUR-BUZZ’
Vief = Geert; stelt voor: Opera in de cinema (Kortrijk) en kijkt na wat zich aanbiedt.
Centrumraad – Henri Vandenberghe wijst op de nieuwe, opgelegde aanpak van de werking van
LDC De Bres, die zich eer moet openstellen voor de werking van de OC in de deelgemeenten.
Hierbij valt op dat wij bijzondere nood hebben aan Vrijwilligers, en de vaststelling dat de
Vrijwilligers anders inzetten als voor 10 jaar. Het wordt moeilijk om mensen te vinden die zich
onvoorwaardelijk inzetten op het ogenblik dat er nood is.
Mobiliteitsraad
Wij verwijzen naar de uitleg en het aankomende plan dat Eddie heeft voorgesteld.…
Jumelageraad
Iedereen wordt opgeroepen om deel te nemen aan het feest op 29 februari a.s.
Eddie geeft tekst en uitleg omtrent de werking va deze raad en van het Verbroederingscomité.
Minaraad
Monique roept op om deel te nemen aan de komende ZWERFVUILACITE: een initiatief dat leuk is
om met de vereniging te beleven én daarbij nog 200 euro te ontvangen voor de vereniging!
EEN BELANGRIJKE OPROEP om onze inbreng te geven voor de VROONHOFSITE

5. Evaluatie nieuwjaarsreceptie
We kunnen terugblikken op een goede editie:
- 300 inschrijvingen (100 meer dan verleden jaar)
- JC De Kouter is voldoende groot voor een dergelijk aantal (maximaal 350 à 400)
Werkpunten voor volgende keer:
-

Meer bestellers in de zaal (4 is te weinig voor bediening van 300 personen)
Duidelijke regeling die vooraf zal worden bepaald voor het klaarzetten en opruimen van de
zaal.

Financieel plaatje:
UITGAVEN
Wijn
Inrichting zaal Maeke Blyde
Hapjes + divers
Factuur drank

SALDO

-

122,29
25,00
124,55
294,36

-

566,20

Voorstel 2021:
➔ Datum: 21 januari 2021
➔ Locatie: JC De Kouter

6. Financiële toestand 31.12.2019
Toestand
31.12.2017

Toestand
31.12.2018

Toestand
31.12.2019

Kas algemeen

471,53 EUR

421,28 EUR

2098,06 EUR

Kas evenementen

400,00 EUR

400,00 EUR

400,00 EUR

Zichtrekening

564,50 EUR

1.856,98 EUR

101,06 EUR

Spaarrekening

7.346,92 EUR

7.858,22 EUR

5261,52 EUR

TOTAAL

8.782,95 EUR

10.536,48 EUR

7.860,64 EUR

In 2019 zijn heel wat middelen opgebruikt. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de inrichting van
de Maeke Blyde-zaal tijdens het seniorenfeest en de beurs. Ook de beurs op zich (sprekers/huur
materiaal/…) zorgde voor een hap uit het budget. Er zijn nog een aantal zaken die nog niet aan ons
aangerekend werden in 2019 en die ook nog in mindering moeten worden gebracht.

7. Varia
Toekomstige evenementen Seniorenraad
➔ 10.03.2020 (di) – 14u | Oude Koeien aan de Costa del Sol | CC Ghybe (uitverkocht)
➔ 28.05.2020 (do) – 10u | SeniorGames
➔ 10.07.2020 (vr) – 13u | Kermiskaarting | Maeke-blyde
➔ 18.09.2020 (vr) – 14u | Startnamiddag Hoppefeesten – dansnamiddag
➔ 28.10.2020 (wo) - 14u | Muziek- en dansfeest met Wendy Van Wanten en Jan Wuytens

Toekomstige evenementen verenigingen (toegankelijk voor niet leden)
➔ 20.02.2020 | Regio-wandeling |OC De Bollaard | OKRA Watou
➔ 29.02.2020 | Eet- en dansfestijn | JC De Kouter | Verbroederingscomité Poperinge
➔ 28.03.2020 | Voorstelling 'Van kwaad naar erger' | CC Ghybe | Ic Dien
➔ 07.06 - 14.06.2020 | Wandelweek in de Vulkaneifel | Duitsland | VL@S Poperinge
Samenstelling werkgroep openbare toiletten
Euroslot wordt aangekocht voor de openbare toiletten op de Vroonhofsite.
Met een eurosleutel krijg je onbeperkt toegang tot openbare voorzieningen die aan specifieke
ruimte- en/of hygiëne-eisen voldoen, zoals toiletten voor mindervaliden. Deze universele sleutel
past op een voor heel Europa gestandaardiseerd slot zodat je er nu al op meer dan 10.000 plaatsen
in Europa gebruik van kunt maken!
De eurosleutel wordt alleen verkocht aan een beperkte groep van mensen zoals ouderen of
mensen met een fysieke handicap.
Het is BELANGRIJK dat de werkgroep samengesteld wordt met minstens één persoon per
deelgemeente, omdat zij het best op de hoogte zijn van de plaatselijke voorzieningen,
omstandigheden, noden, mogelijkheden, …
Ons advies moet allesomvattend zijn voor Groot-Poperinge.
Kandidaturen worden verwacht tegen eind februari 2020.
LEIF-zitdagen
Vanaf april 2020 is er een maandelijkse LEIF-zitdag in Poperinge. Tijdens de zitdag krijg je antwoord
op al je vragen omtrent het plannen van een waardig levenseinde. LEIF informeert je over al je
rechten als patiënt, je recht op euthanasie, orgaandonatie, de verschillende mogelijkheden
waarover je beschikt. Ze maken je tevens wegwijs doorheen de documenten, aanvragen en
wetgeving. Als men dreigt vast te lopen in het proces kan LEIF de nodige insteken geven om ervoor
te zorgen dat de zelfbeschikking en de wil van de patiënt wordt gerespecteerd.
Concreet:
- Iedere laatste woensdag van de maand
- Van 9 tot 12u
- In het Sociaal Huis, Veurnestraat 22
- Enkel op afspraak (via 057 33 33 00)

Toelage 2020
Verdeling van de aanvraagformulieren 2020. Formulieren zijn digitaal ook terug te vinden op de
website van de seniorenraad.
De aanvragen voor de toelage moeten ingediend worden tegen eind februari. Het dagelijks bestuur
van de seniorenraad evalueert de aanvragen in de loop van de maand maart. Na evaluatie wordt
dit ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS, zodanig de uitbetaling te kunnen garanderen in de
loop van de maand april.

Feestmaal voor senioren (De Kring)
Monique stelt voor ter gelegenheid van de officiële opening van ‘de nieuwe Kring’ een groots
Seniorenfeest (met eten en dans) te organiseren en wil dit voorstel graag overmaken aan onze
Beleidsploeg. Dit wordt vermoedelijk 2021. Alle feestvierders zien dit zitten!

8. Nieuwjaarsdrink
Bijzondere dank aan Julia Ostyn voor het maken van de Picon en aan Hilda Depeser voor de
logistieke ondersteuning (glazen).

9. Activiteiten van de afdelingen
Vlaamse Actieve Senioren
✓
✓
✓
✓

14-11-2019
21-11-2019
12-12-2019
19-12-2019

✓ 15-01-2020
✓ 23-01-2020

Voordracht Tijs Mauro: ‘Hoe wordt het nieuws gemaakt?’
Filmvoorstelling door Gilbert Loones over zijn reis naar Zuid-Afrika
Kerstfeest met 'Komjoesay'
Kerstnamiddag voor Senioren en Mensen met een beperking
met Willy Huyghe (Live)
Jaarvergadering, viering jubilarissen en Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie Seniorenraad Poperinge

Proven
✓
✓
✓
✓
✓

10-11-2019
10-12-2019
09-01-2020
23-01-2020
03-02-2020

Bowlen
Kerstfeest.
Viering kampioenen van kaarten , petanque en rummikub.
Nieuwjaarsreceptie Seniorenraad Poperinge
Bowlen

VOLGENDE VERGADERING:
Donderdag 2 april om 9u in Raadzaal (stadhuis)

