
SENIORENRAAD 
19 augustus 2022 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1, 8970 Poperinge 

Aanwezigheden 

Stadsbestuur 

− Bryan Vanderhaeghe, schepen van seniorenzorg 

− Kris Notebaert, schepen van senioren 

− Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever 

LDC De Bres/ De BuurtBres 

− Verontschuldigd: Charlotte Devrekere, diensthoofd LDC’s en buurthulpinitiatieven 

WZC Huize Proventier 

− Verontschuldigd:   

- Leen Vandevyver, diensthoofd seniorenzorg 

- Gregory White, medewerker opname, onthaal en sociale dienstverlening 

WZC OLV Gasthuis 

− Verontschuldigd: Stijn Rooze, medewerker sociale dienst 

FOCUSGROEP mensen met een beperking 

− Daniel Moeyaert, voorzitter 

Afdelingen 

− NEOS     Rita Lelieur en Mille Lena 

− OKRA Poperinge:   Jeannine Alderweireldt en Nelly Vitse 

− S-Plus Poperinge  Rita Sinave en Walter Debeir 

− Vl@s Poperinge  Monique Masschelein en Eddie Vintevogel 

− OKRA Abele   Ronald Vandenberghe en Julia Ostyn 

− OKRA Krombeke  Rita Vandamme en Paula Lamaire 

− OKRA Proven   Hilda Depeser en Lena Derycke 

− OKRA Reningelst  Rosa Leeuwerck en André Schaubroeck 

− OKRA Watou   Alain Vandendriessche en Michel Russe 

− OKRA Roesbrugge/Haringe Geert Huyghe en Stefaan Storme 

− Popfina    - 

− VIEF    Geert Desmadryl 

− Onafhankelijken  Rika Dekock, Henri Vandenberghe 

− Verontschuldigd:   Johan Scherpereel en Bastiaan Devos 
 

 



 

Verslag 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

De leden van de seniorenraad keuren het verslag goed. 

 

2. Evaluatie Seniorgames 

Enkele cijfers:  

✓ 6e editie,  

✓ 132 deelnemers,  

✓ 52 fietsers,  

✓ 24 wandelaars,  

✓ 64 bowlers,  

✓ 12 zwemmers,  

✓ 12 duodansers,  

✓ 21 volksspelers 

✓ 47 curlingers waarvan 32 met 

fitheidstest,  

✓ 9 Yoga/pilates,   

✓ 36 boerengolvers,  

✓ 119 lunchers – 357 broodjes 

✓ 96 BBQ’ers,  

✓ 10 % minder deelnemers dan de 

editie 2019. 

We kunnen terugblikken op een geslaagde editie: veel deelnemers en de weergoden waren ons 

gunstig gezind. 

 

Voorstellen/suggesties voor volgende keer: 

- Voor sommigen was het niet duidelijk welk programma ze in de NM hadden gekozen. 

Nochtans stond dit op hun envelop. Men switchte daardoor hun dagdelen. Omwille hiervan 

hebben een aantal mensen hun fitheidstest niet kunnen doen. Volgende keer opteren voor 

een vast namiddagprogramma. 

- Weinig interesse voor wandelvoetbal. Enkel 2 inschrijvingen. Dit niet meer op te nemen in het 

programma. 

- Veel positieve feedback over de volksspelen. Prachtige locatie en veel mooie ongekende 

volksspelen. Mooie aanvulling van het programma. 

- Alle gebruikte locaties waren goed, voor herhaling vatbaar 

- Iemand kwam onwel bij de wandelaars. Men kon niemand bereiken. Voorgesteld wordt om in 

de volgende edities te werken met een noodnummer. 

 

De inschrijvingsprijs voor de Seniorgames werd gevoelig verhoogd omwille van het feit dat alle 

kosten die we moesten maken ook een heel stuk hoger lagen. We kunnen afsluiten met een lichte 

negatieve balans van een kleine 200 EUR, wat op zich goed meevalt. 

 

 



 
 

SAVE THE DATE : De volgende editie van de SeniorGames vindt plaats op donderdag 1 juni 2023 

Aan iedere vereniging wordt gevraagd deze datum op te nemen in hun planning van 2023. 

 

 

3. Nieuws vanuit de adviesraden 

Cultuurraad: 

• Cultuurgids 2022-2023 wordt verdeeld onder de leden van seniorenraad. Onze voorzitter 

geeft aan dat sommige producties vlug uitverkocht zijn, dus vlug boeken is de boodschap. 

• Er wordt nog eens verwezen naar het Kunstenfestival in Watou. De moeite waard om te 

bezoeken, dit loopt nog tot begin september. 

• Er wordt opnieuw een cultuurprijs aan een Poperingenaar uitgereikt. Op deze manier 

wordt zijn/haar werk/verdienste in de kijker gezet. 

 

Centrumraad wordt adviesmoment 

Gewijzigd van naam omwille van uitbreiding door lokale buurtwerking (via de BuurtBres). Henri 

Vandenberghe meldt dat de verbrede werking positief is voor de Groot-Poperingenaar, maar dat 

meer activiteiten en een grotere werking extra druk zal zetten op de vrijwilligerspool.  

 

Jumelageraad: 

• Brandweer: ontving met Hemelvaart een afdeling van de brandweer Obergrenzebach 

(Frielendorf) 

• Gemeente Proven kreeg zustergemeente Obterre op bezoek. 

• Gemeente Watou gaat eind augustus gaat naar Mézières-en-Brenne  en ontvangt 

Mézières en Brenne op 17/09 september voor de inhuldiging van het Mézières en 

Brenneplein  

• In gemeente Roesbrugge is er eveneens een inhuldiging gepland   die in verband staat met 

Saint-Victor-de-Buthon. Plaatsen van de verbroederingsboom in het laatste weekend van 

oktober, eveneens weekend van het bierfestival. 

• Samenwerking tussen Rixensart en Poperinge heeft geresulteerd in een nieuw biertje: 

Bière de l’amitié. 

Afrekening

Inkomsten 2.830,00 € 

Uitgaven

De Goe Smete 851,50 €     factuur

SPAR De Rynck 876,30 €     factuur

Beenhouwerij Sohir 1.236,00 € factuur

Proventier soep 60,00 €       raming

BALANS 193,80 €-     



• Ontvangst van de Mayors Bike Ride op 16/07 

• Poperinge werd uitgenodigd tot het bijwonen van Hythe Venetian Fete op 17/08 

• Poperinge heeft een uitnodiging ontvangen van Zatec tot bijwonen van de Docesna 2022 

• Poperinge wordt uitgenodigd op de feestmaaltijd van 40 jaar verbroedering Hythe in 

Steenvoorde op 17/09 

 

Minaraad: 

Geen 

 

Mobiliteitsraad 

• Mobiliteitsplan voor de toekomst: Vervoer op maat: uniform ticket voor alle vormen van 

vervoer. De Mobiliteitscentrale zal de leiding krijgen en het juiste vervoer toekennen aan 

de mobiliteitsvraag. 

• Fietsstraten vanaf 1 september 2022. 

- 

4. SAVE THE DATE: Nieuwjaarsreceptie 2023 

De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op donderdag 19 januari om 17u30 in JOC De Kouter. Noteer 

deze datum alvast in jullie agenda en neem deze op in jullie planning binnen jullie vereniging.  

 

5. Evaluatie vormingssessie ‘online meeting’ 

Een 10-tal mensen namen deel aan de korte vorming ‘online meeting’. Bij bevraging aan de 

deelnemers werd nog weinig geëxperimenteerd met deze tool. De voorzitter geeft aan dat dit een 

handig instrument is in tijden van nood en zelfs bij tijdelijke verhindering.  

Er wordt gemeld dat deze opleiding indien gewenst zeker kan worden georganiseerd. 

NEOS vraagt of dit ook voor een seniorenvereniging kan gegeven worden. Bij voldoende 

deelnemers en geschikte accommodatie kan deze korte opleiding ook aan een seniorenvereniging 

worden gegeven. 

 

6. Varia 

Evaluatie Klik! 

Bij de infosessie hebben zich een 30-tal geïnteresseerden gemeld. Tijdens de infosessie gaf men 

een overzicht van het digitaal aanbod in Poperinge (Bib/De Bres/Bellewijk/…). Daarnaast werd 

duidelijk gemaakt wat er van de kerngroep KLIK wordt verwacht. Uit de groep van 30 mensen 

wilden een 15-tal aansluiten bij de kerngroep. 

 

Ondertussen vond de eerste sessie van de kerngroep reeds plaats begin juli. De eerste sessie was 

een kennismaking en brainstorm rond de verschillende thema’s die aan bod moeten komen.  

Onderstaande thema’s werden voorgesteld tijdens de eerste sessie van de klik:  

✓ Whatsapp: groep aanmaken om te oefenen 

✓ Payconiq en bank 

✓ De lijn/ NMBS: bijv. tickets online aankopen 

✓ Navigatie en 4411: waze, google maps en parkeren 

✓ Interfraude/ privacy 

✓ Medisch dossier/ dokters: afspraak maken 

✓ Agenda 



✓ Social media, zoom en whatsapp 

✓ Itsme  

 

In totaal 8 sessies, de laatste gaat door op 5/12 en worden allemaal begeleid door iDrops. 

 

Na deze 8 sessies beslist de kerngroep waar ze naartoe gaan. Mogelijke pistes kunnen zijn: 

- Andere thema’s aan bod laten komen 

- Anderen opleiden 

- Noden detecteren bij anderen 

- De kerngroep uitbreiden/vernieuwen 

- … 

Henri Vandenberghe vindt dat de digitale evolutie te vlug gaat en dat er te vlug op deze kar wordt 

gesprongen. Er komen steeds nieuwe instrumenten/tools en er gaat hierdoor te weinig aandacht naar 

de basistools.   

Eddie Vintevogel duidt dat we moeten inzetten op digitale inclusie. we hebben geen andere keuze, we 

moeten mee evolueren, want anders missen we de boot en wordt de digitale kloof steeds groter. 

 
Bus Proventier 

Er is een nieuwe bus aangekocht bij WZC Huize Proventier. Op momenten dat deze bus niet door het 

WZC  gebruikt wordt, kan die ingezet worden om vervoer te regelen voor rolstoelgebruikers. Er kunnen 

maximaal 6 rolstoelgebruikers per rit vervoerd worden. Dergelijk vervoer kan aangevraagd worden via 

de werking van Nestor.  

 
Vlaamse subsidie Vroonhofsite 

De stad heeft een toelage binnengehaald van 8 miljoen voor de Vroonhofsite. Deze gelden zullen 

hoofdzakelijk moeten gebruikt worden in het kader in de realisatie van de stedelijke academie. 

 

Toekomstige evenementen 

a. Septemberfest: 17.09.2022 : flyer/oproep vrijwilligers 

Flyers worden uitgedeeld. We zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers voor tijdens het feest. 

Aan de seniorenraad wordt een vergoeding voor de vrijwillige hulp toegekend. 

 

b. Aanbod van De Goe Smete verschuift van september naar december 2022 

Tijdens de Seniorgames werd gemeld dat de Bowling De Goe Smete een speciale namiddag ging 

inrichten voor de Poperingse senior op 30 september 2022. Deze datum zal verschuiven naar de 

periode december 2022. Van zodra de datum gekend is, laten we dit aan iedereen weten. De flyers 

zullen worden meegegeven tijdens de vergadering van begin november. 

 

c. Dansfeest met Chris Capoen & band: 10.11.2022 

Flyers volgen later. 

1. Voor het klaarzetten van de zaal hebben we nog wat medewerkers nodig. Graag een 

tweetal per Poperingse vereniging: OKRA Poperinge, POPFINA, VIEF, S-PLUS, NEOS en 

Vlaamse Actieve Senioren.  



2. Ook voor het bestellen, opdienen, afwassen… hebben we nog mensen nodig. Graag ook 

opgave wie bereid is om een handje toe te steken. Diegenen die tijdens het feest helpen, 

hebben uiteraard GRATIS toegang en GRATIS spijs en drank. 

3. Voor het opruimen van de zaal rekenen we op de verenigingen van de deelgemeenten: 

OKRA Proven, OKRA Reningelst, OKRA Watou, OKRA Proven, OKRA Roesbrugge, OKRA 

Abele. We rekenen erop dat de aanwezigen van deze vereniging een handje toesteken. 

Veel handen maken licht werk. 

 

 

Verkiezingen 2024 

De verkiezingen naderen met rasse schreden. Vanaf begin 2024 schrijven de politieke partijen hun 

verkiezingsprogramma. Dit wil zeggen dat we stilaan moeten beginnen nadenken wat we belangrijk 

vinden voor senioren en wat we op de verkiezingsprogramma’s en uiteindelijk op het 

beleidsprogramma ‘25-‘30 willen zien staan. 2023 wordt dus het jaar waarin we ons memorandum 

moeten opmaken. Laat dit een warme oproep zijn aan iedereen om hieraan mee te werken. Ook 

mensen die geen deel uitmaken van de seniorenraad, maar wel goede visie en duidelijke mening 

hebben, zijn welkom om hieraan mee te werken. Wordt vervolgd… 

 

 

 

Volgende vergaderingen 
 

Vrijdag 4 november 2022 

 

Telkens om 9.00 u  

 In de Raadzaal (stadhuis)  

Grote Markt 1 – Poperinge 

 

 

SAVE THE DATES 
Septemberfest op de Vroonhofsite 

Zaterdag 17 september 2022 – start om 14.00 u 

 

Dansfeest met Chris Capoen en band  in vernieuwde Maeke Blyde-zaal 

Donderdag 10 november 2022 – start om 14.00 u 

 


