VERSLAG CENTRUMRAAD 27 november 2019
Aanwezig: De Coster Raymonde, Goffeau Maria, Smets Paulette, Gysenbergs Els,
Basieux Lysiane, Germeys Christiane, Beckers Liliane, Chris (verslag).
Verontschuldigd: Kindekens Yvette, Geert .
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de centrumraad van 16 oktober wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten maand oktober.
Informatief: Mantelzorg, omgaan met dementie . Er waren 12 deelnemers tijdens
deze workshop. De deelnemers waren tevreden over de inhoud al is deze niet altijd
gemakkelijk bespreekbaar. Spreker: S-Plus ( seniorenvereniging met een ruim
aanbod voor pittige plussers. Plezierig én met goesting).
Vormingplus: rugzorg, geen zorgrug. Deze workshop ging door op 16 en 23 oktober
(avond). Er waren op beide avonden 15 deelnemers. Zij waren zeer tevreden over de
manier van presentatie en de praktische oefeningen. Zeer geslaagde workshop.
3. Evaluatie activiteiten maand november
Vormingplus: Alles over het levenseinde (samenwerking met de Bib) 7 november.
De workshop was volledig volzet en kon dus tellen op 30 deelnemers Dit onderwerp
proberen we jaarlijks in te plannen daar er regelmatig vraag naar is.
Mantelzorgwerking: U bent mantelzorger,…15 november.
Deze workshop is wegens ziekte geannuleerd. Daar we de ingeschreven personen
niet tijdig konden contacteren hebben we een praatmoment georganiseerd. De 8
aanwezigen waren tevreden over de voorgestelde oplossing.
4. Geplande activiteiten
Feestactiviteit: 5 jaar dagopvang Noah Kortenberg op 5 december.
Opendeurdag: Serviceflats Dry Coningen op 7 december.
Vormingplus: initiatie, pakjes schitterend inpakken op 12 december.
Kerstmarkt: Welzijnshuis op 13 december.
Mantelzorgcafé: -> praatgroep op 20 december.
5. Geplande activiteiten
Feestmaaltijd met Garry Hagger op 17 januari.
De uitnodigingen voor de klanten en vrijwilligers worden weldra verzonden.
De vergadering voor vrijwilligers gaat door op woensdag 8 januari.
De inschrijvingen gebeuren via het systeem Kwandoo en we begrijpen dat veel
mensen hier nog problemen mee hebben, daarom is er op 7 januari een
‘hulpmoment’ voorzien in het berkenhof voor inschrijving feestmaaltijd.
6. Kennisname antwoord op advies meerjarenplan
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Brief in bijlage.
7. Varia
Chris gaat nog snel een oplossing zoeken om tijdens het dorpsrestaurant van 3 en 4
december een ‘Sintgebeuren’ te organiseren.
Christiane en Lisiane gaan zwarte Piet spelen. Chris gaat de aankopen doen.
Het nieuwe jaar inzetten met een receptie in dorpsrestaurant, deze gaat door op
dinsdag 7 en woensdag 8 januari.
Voor verslag
Geert Gevers
Data volgende vergadering: woensdag 29 januari om 10.45u.
Plaats: Berkenhof (lokaal 0.3)
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