VERSLAG CENTRUMRAAD 29 januari 2020
Aanwezig: Christiane, Els, Lisiane, Maria, Paulette, Raymonde en Chris.
Verontschuldigd:. Liliane en Geert.
Toestemming om persoonsgegevens te delen met burgers en derden.
Bij de start van de vergadering krijgen al de aanwezigen dit document ter ondertekening.
1. Goedkeuring verslag van december 2019
Het verslag van de centrumraad van december wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie activiteiten maand december.
Feestactiviteit: 5 jaar dagopvang Noah Kortenberg 5 december.
Deze viering ging door in GC Colomba met als optreden ‘Madame ZAZA’.
Iedereen is verwend geweest met zelfgemaakte cup cakes.
Mooi aangeklede zaal en goed georganiseerd.
Opendeur Serviceflats: op zaterdag 7 december kregen de geïnteresseerden een rondleiding
in het gebouw en Geert gaf hier een woordje uitleg over de organisatie en werking.
Er waren veel bezoekers maar voorlopig niemand die onmiddellijk een flat wil huren.
Momenteel staan er 6 flats vrij maar is ook al terug een aanvraag in behandeling.
Vormingplus: initiatie ,pakjes schitterend inpakken 12 december. Deze initiatie is niet
doorgegaan wegens te weinig deelnemers.
Kerstmarkt Welzijnshuis: op vrijdag 13 december was er ondanks het niet schitterende weer
een mooie kerstmarkt met veel bezoekers.
Er is een mooi bedrag van 7000 euro binnengehaald.
Mantelzorg: praatgroep op 20 december
Er waren 9 deelnemers aanwezig in deze praatgroep.
3. Evaluatie activiteiten maand januari 2020.
Informatief: Ouder worden en alcohol op 14 januari. Er waren 8 deelnemers en bij nazicht
van de evaluatieformulieren waren deze tevreden tot zeer tevreden over deze sessie.
Sofie Fruyt gaf deze uitleg zeer goed en trakteerde na afloop de deelnemers om een
alcoholvrij drankje.
Cursus, stoppen met roken: deze sessie loopt op 14, 21 en 28 januari, 4 en 18 februari, 3, 17
en 31 maart.
Er zijn 17 personen ingeschreven waaronder 4 personeelsleden. Mooie opkomst.
Feestmaaltijd voor alle senioren van Kortenberg: vrijdag 17 januari was het zover. Voor de
17de keer organiseerden wij onze feestmaaltijd met als gastoptreden Garry Hagger.
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267 aanwezigen die blijkbaar genoten hebben van deze dag, blijkt toch uit de vele positieve
reacties.
Meermaals is de opmerking gekomen dat de muziek te luid stond, het gaat hier vooral over de
‘bas’ geluiden. Men heeft regelmatig een meting gedaan en deze was steeds binnen de
gestelde normen.
Het inschakelen van de leerlingen verzorging (Zaventem) is zeer geapprecieerd. Er waren
enkele werkpunten en deze zijn ook gemeld aan de lerares. Toch voor ons ook een zeer
positieve ervaring en voor herhaling vatbaar.
Het optreden van Kris en Jos met begeleiding van de synthesizer is zeker geslaagd.
Voor het volgend feestmaal moeten we toch enkele puntjes in acht nemen,
 Formaat bordjes aperitiefhapjes mogen kleiner.
 Broodjes soep mogen op te tafel gezet worden en geen rondgang meer hiervoor.
 3 percolators koffie voorzien en aandacht houden bij het vullen van de thermossen.
Mantelzorgcafé : feestelijke receptie op vrijdag 24 januari van 14 tot 16 uur.
Er waren 16 personen aanwezig op de receptie.
Een leuke namiddag met een drankje en een hapje .
Dorpsrestaurant: nieuwjaarsreceptie op 7 en 8 januari
De gebruikers van het dorpsrestaurant werden door onze vrijwilligers ontvangen en in de
watten gelegd met een drankje en een hapje.
De tafels waren mooi aangekleed voor deze gelegenheid.
Met dank aan de vrijwilligers van het dorpsrestaurant in Kortenberg en Erps-Kwerps.
4. Geplande activiteiten maand februari 2020.
Uitleg Kwandoo : uitleg voor de bezoekers. Veel mensen kunnen nog steeds niet werken met
dit programma.
3 februari van 14 tot 16 u.
Mantelzorg: praatgroep, samenspraak op 21 februari.
5. Brainstormen naar activiteiten periode mei -> augustus 2020
Uitstap met liftbus dringend
Varia
Zijn er opmerkingen en/of meldingen?
Voor verslag
Geert Gevers
Volgende centrumraad: woensdag 4 maart 2020_10.45 u_ Berkenhof (lokaal 0.3)
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