GEMEENTELIJKE OUDERENRAAD WEVELGEM

Algemene vergadering 30 juni 2017
Aanwezig: Rita Vandamme (voorzitter/Bond Derde Leeftijd Wijnberg) - Monique Defraeye
(ondervoorzitter/S-Plus Moorsele) - Bernard Malfait, Lutgarde Quequin (OKRA Moorsele) Christiane Van Maercke (NEOS Gullegem) - Luc Delcour, Eric Samoy (Vl@s Wevelgem) Jacques Debels (S-Plus Wevelgem) - Hannelore Herman (LDC Het Knooppunt) - Monique
Debaes (individueel lid) - Lucrèce Vanoverberghe (S-Plus Moorsele) – Lynn Bels (WZC SintJozef) – Pierre Debusschere (S-Plus Gullegem) – Luc Degrande (OKRA Gullegem) - Chris
Vanderbeke (secretaris/welzijnsdeskundige)
Verontschuldigd: Bernard Galle (schepen) - Werner Cottyn (ondervoorzitter/OKRA
Gullegem) - Heleen Mestdagh (dienst Thuiszorg OCMW) - Andrea Callens (NEOS
Wevelgem) - Henk Vandenbroucke (MO² woonzorgproject) - Francine Seynhaeve, Michel
Poelaert (OKRA Wevelgem) - Evelyn Vanneste (LDC Elckerlyc) - Hilda Robesyn (S-Plus
Wevelgem) - Gilbert Neve (Vief Moorsele) - Marleen Eeckhout (individueel lid) - Godfried
Beyens (individueel lid) - Maria Martens (Ziekenzorg Moorsele) - Steven Mesure (WZC SintCamillus) - Germain Coppens (BDL Wijnberg)

1. Goedkeuren vorig verslag 28 april 2017
Dit wordt goedgekeurd.
De werken aan site Ter Mote starten na het verlof.

2. Evaluatie
Een dagje uit
De deelnemers waren vol lof.
Jammer dat er niet veel mensen kwamen opdagen:
• 45 personen voor de wandeling en aperitief
• 35 mensen voor de barbecue
• 55 mensen voor het namiddagprogramma.
Fijn dat WZC Sint-Camillus met een grote groep bewoners en vrijwilligers
aanwezig was.
Volgend jaar vindt ‘een dagje uit’ opnieuw plaats in Gullegem (telkens 2 keer
in dezelfde deelgemeente). Daarna beslissen we of we dit de volgende jaren
nog zullen organiseren. Bedoeling van dagje uit was om eigen gemeente in de
kijker te stellen in samenwerking met de cel toerisme, veel mensen weten niet
hoeveel moois er in eigen gemeente te zien is
De vraag wordt gesteld of ook de activiteiten van de ouderenraad in de Wegwijzer
geplaatst kunnen worden? Indien er plaats voldoende is, kan dit. Zo was er geen
plaats voor een aankondiging van een dagje uit.
Een andere oplossing is het meesturen van een apart blad met de Wegwijzer. Dit
zou zeker handig zijn voor de promo van het seniorenfeest en het oudejaarsfeest.

3. Planning activiteiten
Daguitstap woensdag 17 augustus

Er kan vanaf nu ingeschreven worden, 50 euro per persoon, bijna 1 bus
volzet. Er zijn 2 bussen voorzien: 54 en 56 personen, gidsen inbegrepen.
Middagmaal: soep, stoofvlees met frietjes.
Avondmaal: wit en bruin brood met boter, kaas, hesp, vleesbrood, uitjes en
augurkjes, mosterd, extra rauwkost.
Bij het bezoek aan Breydel wordt er een drankje aangeboden en proeverijen.
Tijdens de rondrit met de bus is er een stop voorzien en krijgt iedere
deelnemer een bonnetje twv 2 euro, daarmee kan men iets drinken naar
keuze (eventueel ook zelf opleggen).
Alle dranken tijdens de maaltijden zijn niet inbegrepen.
Een week voor het vertrek krijgt iedere deelnemer thuis een brief met de juiste
vertrekuren en opstapplaats.
Wevelgem: nieuwe Markt
Gullegem: marktplein
Moorsele: standbeeld

Seniorenfeesten
Dinsdag 21 november in de Porseleinhallen
Arthuro Cardini
Hij is de presentator & rode draad doorheen de voorstelling. Overal krijgt hij lovende commentaren.
Kiezen voor hem als basis is dus zeker een sterk element. Arthuro Cardini is een muzikale fantast en
brengt enkele goochelfratsen, heeft een interactief nummer met het publiek en brengt zijn act als
muzikale clown.

Showballet Showcase
Is nu eenmaal het beste showballet in Vlaanderen! Een nieuwe show met nieuwe dansen maar wel
steeds met leuke muziek en prachtige kostuums.

Loïc Molla
Is een internationale variété artiest die heeft opgetreden in Las Vegas bij Cirque Du Soleil. Hij was
stuntman in verschillende James Bond films en is afkomstig uit Antibes. Zijn finale nummer met een
Quick Change doet iedereen met verstomming slaan. Hij doet alles in een ijltempo. De strip act met de
handdoek wordt enorm gesmaakt door de dames.
Video over Loic Molla: https://www.youtube.com/watch?v=-Milc7vj41U

Celien
(Dochter Margriet Hermans): de appel valt niet ver van de boom… Héél pittig en sympathiek. Ze
brengt Nederlandstalige nummers en het showballet kan hier meedansen. Heel frisse verschijning die
meteen de harten van het publiek kan veroveren.

Michaël Lanzo
Hij begon op 18-jarige leeftijd als danser bij een zangeres. Nadat deze hem vroeg om samen een duet
te zingen viel dit zo in de smaak dat hij besloot om ook zanger te worden. In 2000 deed hij mee aan
de Baccara beker. Zijn eerste single "C'est la vie" leverde hem een bescheiden hit op waardoor hij in
de zomer van 2006 in Tien Om Te Zien mocht staan. Hierna werd het terug stil rond hem en
verdiende hij de kost als fitnessinstructeur. Na in 2012 met zijn manager gebroken te hebben schreef

hij zich in in het tweede seizoen van "Belgium's Got Talent" en won deze show. Hierna kreeg hij
bekendheid in Vlaanderen en tekende een platencontract bij Vlaamse Sterren/CNR. Hij bracht zijn
debuutplaat uit in mei 2014.

De voorstelling start om 14u15, de deuren openen om 13 uur, het einde is
voorzien omstreeks 17 uur.
Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar tot en met 10 november in de
filialen van de gemeentelijke bibliotheek en in het gemeenteloket.
Vanuit de deelgemeenten Gullegem en Moorsele is er opnieuw gratis
busvervoer, vertrek om 12u45. Als vertrekplaats in Moorsele staat nog het
Sint-Maartensplein, gezien de werken zou dit veranderd worden naar het
standbeeld. Dit zal ook gepubliceerd worden in de infokrant.
Ook wordt opnieuw het Rode Kruis gevraagd om mee te rijden met de bussen.
Na afloop van het optreden worden er, net als vorig jaar, ½ kg pannenkoeken
meegegeven met de mensen.
Dit jaar is er extra aandacht dat iedereen 2 tassen koffie krijgt en dat de
voorbehouden plaatsen effectief voorbehouden blijven (geen stoelen plaatsen
tot mensen aanwezig zijn – vrijwilligers plaatsen die hierop toezien).
We zullen de bar anders organiseren: o.a. ook bestellen tijdens het optreden
(mag van het theaterbureau) en ook de prijzen zullen aangepast worden (geen
…,70 prijzen).
De strooifolders worden eind juli bezorgd aan de verantwoordelijken van de
ouderenverenigingen.

Oudejaarsfeest
10de editie, voor iedere deelnemer wordt een attentie voorzien.
Ook dit jaar is er opnieuw busvervoer.
De werkgroep wordt opgestart half september.
Dit jaar willen we een nieuwe sterke oproep lanceren, zodat we nieuwe
mensen bereiken: via de Leiestreek, het Klokske, parochieblad, Weekbode,
Streekkrant, lokaal steunpunt Thuiszorg, …
Tips zijn steeds welkom!

Boottochten
Blijkbaar zijn de inschrijvingen voor de boottochten niet spectaculair.
Op 4 september is er een boottocht voor 55+ met medewerking van de
ouderenraad. Hopelijk zijn er hier voldoende inschrijvingen zodat de tocht kan
doorgaan.
Ga op 04/09 mee aan boord voor een ontspannende rondvaart vanuit Wevelgem. Je start
met een glaasje cava vergezeld van lekkere aperitiefhapjes uit de regio, aangeboden door
de toeristische diensten van de Grensleie. ’s Middags staat een heerlijk varkentje aan het
spit met warm groentebuffet, aardappeltjes en brood op het menu (water en rode wijn zijn

inbegrepen tijdens de maaltijd). Tijdens het aperitief en na de maaltijd geniet je van
het muzikale optreden van Glenn en Dario.
Van 11 tot 15u30, 46 euro per persoon.

4. Nieuws uit andere adviesraden
Mobiliteitsraad
Tijdens de vergadering kwam de heraanleg van de Bissegemstraat in
Gullegem aan bod.
Ook werd gemeld dat er een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt wordt.

5. Datum volgende vergaderingen
Vrijdag 27 oktober 9 uur in WZC St-Camillus

