VERSLAG CENTRUMRAAD 4 september 2019
Aanwezig: De Coster Raymonde, Goffeau Maria, , Smets Paulette, Germeys Christiane,
Gysenbergs Els, Chris Van Opstal
Verontschuldigd: Beckers Liliane, Kindekens Yvette, Adriaensen Maria, Basieux Lysiane,
Geert Gevers.

1. Goedkeuring verslag van 4 september

2. Evaluatie activiteiten juli en augustus
2.1. Mantelzorgcafé op 19 juli en 16 augustus.
Het mantelzorgcafé is niet doorgegaan wegens brugdag.

3. Geplande activiteiten september
3.1.Zorgmonoloog ‘Va is koning’ op maandag 16 september in GC Colomba.
Dit is een samenwerking tussen het dienstencentrum, Landelijke thuiszorg,
Familiehulp en de Welzijnsraad. Na de opvoering is er ook een nabespreking waar
bezoekers terecht kunnen met hun vragen. Er zullen ook infostanden aanwezig zijn
van Landelijke Thuiszorg, Familiehulp, thuisdiensten van het Welzijnshuis, S-Plus
mantelzorgwerking en Samana mantelzorgwerking. Er wordt een inkomprijs van 3,00
euro gevraagd, hierbij is 1 drankje inbegrepen.
3.2. Infosessie: Klein geluk voor de mantelzorger dit in samenwerking met Samana.
Tijdens deze sessie leert u ‘recepten en tips’ uit het boek ‘Klein geluk voor de
mantelzorger’ te gebruiken om even op adem te komen.
3.3. Recreatie : Uitstap met liftbus naar Maastricht op 25 september.
Deze keer gaan we naar Maastricht waar we een boottocht maken om Maastricht heen
op Nederlands en Belgisch grondgebied.
Tijdens de middag worden we verwend met de ‘captain’s lunch (diverse broodjes en
broodsoorten, fijne vleeswaren en kazen).
Prijs: € 59 (sociaal tarief mogelijk met vrijetijdspas).
3.4. Vorming: start Engelse conversatie op 12 september van 10 tot 12 u. (tweewekelijks)
4.Uitgewerkte voorstellen
4.1. Cursus Spaans gevorderden : start 2 oktober van 10 tot 12 u.
Cursus Italiaans halfgevorderden : start 1 oktober van 9 tot 10.30 u.
Cursus Italiaans gevorderden : start 8 oktober van 10.30 tot 12 u. (tweewekelijks)
Cursus Franse praatgroep : start op 1 oktober van 10.30 tot 12.30 u. (tweewekelijks)
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