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

Aanwezigheden 

Stadsbestuur 

− Bryan Vanderhaeghe, schepen van seniorenzorg 

− Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever 

− Verontschuldigd: Kris Notebaert, schepen van senioren 

LDC De Bres/ De BuurtBres 

− Sophie Van Holzaet, centrumleider LDC De Bres 

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

WZC Huize Proventier 

− Verontschuldigd:   

- Leen Vandevyver, diensthoofd seniorenzorg 

WZC OLV Gasthuis 

− Mieke Vandeputte, directeur OLV Gasthuis 

FOCUSGROEP mensen met een beperking 

− Daniel Moeyaert, voorzitter 

Afdelingen 

− NEOS     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 Frans Deblock 

− OKRA Reningelst  Rosa Leeuwerck en Rosanne Blomme 

− OKRA Watou   - 

− OKRA Roesbrugge/Haringe Geert Huyghe en Albert Laseure 

− VIEF    Verontschuldigd: Geert Desmadryl 

− Onafhankelijken  Rika Dekock, Henri Vandenberghe, Bastiaan Devos 

− Verontschuldigd:   Johan Scherpereel 
 

 

 



Verslag 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

De leden van de seniorenraad keuren het verslag goed. 

 

2. Mededeling 

We stelden vast dat er tijdens de laatste vergaderingen van de seniorenraad geen 

vertegenwoordiging meer was van Popfina. Er werd contact opgenomen met de voorzitter Frans 

Demey. Frans meldt dat de werking van Popfina op een heel laag pitje draait en dat er geen 

aangroei meer is van leden, in tegendeel. Ook de gezondheid van Raymond Mulle laat niet toe nog 

deel te nemen aan de seniorenraad. Frans stelde voor om voorlopig geen deel meer uit te maken 

van de seniorenraad, vermits er geen deelname/inbreng is van hen in onze adviesraad. Bijgevolg 

kan er voorlopig geen werkingstoelage meer worden toegekend. Popfina kan op eenvoudig 

verzoek opnieuw deel uitmaken van de seniorenraad, indien ze dit wensen. 

 

3. Buurtanalyse zorgsite + een aantal deelgemeenten 

Sophie Van Holzaet geeft samenvattende toelichting rond de gevoerde buurtanalyse: 

6 buurtbabbels met 81 bewoners van de 340.  

• Kennen de Bres: 79 

o Nemen effectief deel aan activiteiten: 40 

▪ Bewoners ‘Schellewerk-Engelstraat-Hoveniersstraat’ vinden de afstand toch 

te ver, liever activiteiten in de Buurt (Samenwerking Thus + jonger koppel 

dat zich wil engageren.) 

▪ Te weinig activiteiten gericht op mannen (1 pers.)  

o Allen vragende partij voor buurtfeesten om ontmoeting te faciliteren. Niemand had 

echter specifiek de vraag om meer burenhulp te faciliteren. Iedereen is tevreden met 

het contact dat ze nu hebben met de buren.  

o Enkel buurt ‘Schellewerk-Engelstraat-Hoveniersstraat’ had vraag naar meer 

ontmoeting met de buren. 

o Vraag naar activiteiten gaat vnl. om ontmoeting, heel laagdrempelige losse 

activiteiten.  

• Komen naar sociaal restaurant: 28 

• Maaltijden aan huis: 15 

• Kennen dienst seniorenzorg (DSZ): 40 

o DSZ is in Belfortsite erg gekend.  

o Meer bekendheid nodig in: Permeke – De Corner (?) – Beiaardstraat/ wingeroen (5 

aanwezigen kenden DSZ niet) – ‘Schellewerk-Engelstraat-Hoveniersstraat’ 

• Gebruiken Nestor: 46 

• Toegankelijkheid van de Buurt:  

o Kasseien Gasthuisparking  en -wandelstrook 

o Hobbelige Engelstraat 

o Smalle gangen buurtwinkel (De Rynck’s)  

o Smalle voetpaden  

o Scheve hellingen 

o Stadspark is niet toegankelijk  



o Woningen Schellewerk – douches opstap te hoog  

o Binnenplein Belfortsite = gevaarlijk (oneffen ondergrond) 

• Winkels/voorzieningen/ diensten: 

o Bijna iedereen van de buurt vindt dat er voldoende winkels, voorzieningen diensten 

zijn in de buurt. Alleen grotere boodschappen moeten wat verder gebeuren, de 

meesten hebben hulp van familie hiervoor.  

Enkel de bewoners van ‘Schellewerk-Engelstraat-Hoveniersstraat’ vinden de winkels 

te ver + weinig toegankelijk met rollator (bv. Derynck) Veel voorstanders in deze 

buurt voor de boodschappenbus. 

 

De seniorenraad vraagt of er naast het melden van een gebrek aan activiteiten voor mannen, 

voorstellen uit de bus zijn gekomen. Het LDC verduidelijkt dat er jammer genoeg geen voorstellen 

zijn gekomen. 

 

De seniorenraad merkt op dat er ook aandacht moet besteed worden aan de digitale 

toegankelijkheid. Het LDC verwijst naar de mogelijkheid ‘Kuj eki help’n’ waar individuele 

problemen kunnen besproken worden. Er wordt tijdens de vergadering opgemerkt dat de digitale 

vooruitgang opgedrongen wordt en je er niet meer kan aan ontsnappen.’ 

 

4. Adviesmoment De Bres 

Op zoek naar verenigingen die willen engageren om deel te nemen aan het adviesmoment van 

LDC De Bres. Het adviesmoment gaat 4x per jaar en is in feite een feedbackmoment: LDC De Bres 

doet een terugkoppeling van de voorbije periode en daarnaast is er input vanuit de verenigingen 

(activiteiten/werking). 

 

De voorzitter duidt nogmaals op het belang van  de doorstroming van informatie naar de 

achterban. Het zijn niet steeds de bestuursleden die hieraan moeten deelnemen, maar ook 

gewone leden die een meerwaarde kunnen betekenen in het tot stand brengen van 

samenwerkingsverbanden. 

 

 

5. Nieuws vanuit de adviesraden 

Cultuurraad: 

• Er is een nieuwe procedure voor het berekenen van de werkingstoelagen van de culturele 

verenigingen. De cultuurraad is momenteel de dossiers aan het verwerken. Procedure kan 

nog worden bijgestuurd indien men vaststelt dat er grote schommelingen zitten die niet 

te verantwoorden zijn. 

• Cultuurprijzen: in elke vereniging zijn er mensen die achter de schermen veel werk 

verzetten. De “stille krachten” worden deze ook wel eens genoemd.  Je kan binnenkort 

stemmen op de genomineerden. Meer info: https://www.poperinge.be/cultuurprijzen.  

 

GECORO 

Binnenkort vergadering waaraan voorzitter en ondervoorzitter van de seniorenraad zullen 

deelnemen. In de volgende vergadering wordt teruggekoppeld. 

 

Jumelageraad: 

https://www.poperinge.be/cultuurprijzen


• Watou ging eind augustus naar het Franse Mézières-en-Brennes 

• Het Franse Obterre kwam naar Proven 

• De nieuwe brouwerij van het Franse Saint-Victor-de-Buthon was aanwezig op Bierfestival 

• Tijdens het Bierfestivalweekend werd de verbondenheid tussen Roesbrugge en het Franse 

Saint-Victor-de-Buthon extra in de verf gezet door de installatie van een nieuwe meiboom.  

• Er was ook de inhuldiging van de Wolnzachlaan, door omstandigheden zonder 

aanwezigheid van de burgemeester van Wolnzach. 

Minaraad: 

- 

 

Mobiliteitsraad 

Geen vergadering. 

Het project fietsstraten is lopende. Een oproep om zich aan de regels te houden. 

 

MEMORANDUM 

Er wordt verwezen naar de toekomstige verkiezingen. De opkomstplicht valt weg. De Vlaamse 

Ouderenraad vreest dat de ouderen niet meer zullen gaan stemmen. Het is nochtans van het 

allergrootste belang dat we onze noden kenbaar maken en onze stem hiervoor uitbrengen. Een 

eerste aanzet om onze noden in de kijker te zetten, is het schrijven van een memorandum. De 

Vlaamse Ouderenraad biedt vorming aan voor het schrijven van adviezen.  Voor onze regio gaan 

deze vormingen door op 7 of 14 februari en dit in het Perron Ieper. Een warme oproep aan alle 

vertegenwoordigers van de verschillende seniorenverenigingen om hieraan deel te nemen.  

 

 

 

6. Seniorenfeest 11.10.2022 

Voor het klaarzetten van de zaal hebben we nog wat medewerkers nodig, nl. een tweetal per 

Poperingse vereniging. NEOS en OKRA Poperinge geven nog twee namen door. Vl@s stuurt een 

lijst van 6 personen en voor de namiddag een lijst van 7 personen. 

Ook voor het bestellen, opdienen, afwassen… hebben we nog mensen nodig. Ondertussen hebben 

zich voldoende mensen aangeboden. Diegenen die tijdens het feest helpen, hebben uiteraard 

GRATIS toegang en GRATIS spijs en drank. 

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. 

Een aantal verenigingen rekenden reeds af, de rest rekent af op donderdag 10 november. 

 

7. Seniorenfeest 2023 – vastleggen datum 

De Bonaza’s waren uitgenodigd voor SeptemberFest om 17 september 2022, maar dit event heeft 

niet kunnen plaatsvinden. Voorgesteld wordt om deze groep te boeken voor ons seniorenfeest in 

november 2023. 

 



Wat kunnen we van de Bonanza’ verwachten: 

De moderne vertaling van een onsterfelijk repertoire staat garant een originele show die geschikt 

is voor parkfeesten, bedrijfsfeesten, festivals, kermissen, trouwfeesten, verjaardagsfeesten en 

zowat overal waar er gedanst kan worden! Stilstaan wordt quasi onmogelijk wanneer u De 

Bonanzas in huis haalt. Rock 'n roll, swings, ballads, … alles passeert de revue waardoor een 

optreden geen seconde gaat vervelen. 

Denk aan legendarische groepen als The Monkees, The Byrds, The Beatles (uiteraard), The 

Tremeloes, CCR… maar ook aan grootheden als Roy Orbison, Chuck Berry, Elvis Presley … en 

daarnaast nog een hoop vergeten klassiekers die eigenlijk niemand écht vergeten is. 

 

Mogelijke data in november : 

Qua dagkeuze wordt gekozen voor een vrijdagnamiddag. Dit lijkt de meest vrije dag van de week 

waar geen of weinig andere activiteiten worden georganiseerd. Vrijdag 10 november is geen optie, 

want dan zijn er veel voorbereidingen voor Sint-Maarten en ook best niet de 3e week van 

november want dat is het seniorenweek en zijn er tal van activiteiten voor zien in de WZC’s. 

Volgende data blijven over:  

- Vrijdag 3 november 2023 of 

- Vrijdag 24 november 

 

8. Beweegroute zorgsite 

Het stadsbestuur tekende met gezonde gemeente Poperinge in op een project 

‘beweegvriendelijke buurten’. Dit is een project met looptijd van 4 jaar en kadert binnen de 10.000 

stappen-campagne van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, de Vlaamse 

Logo’s en Agentschap Zorg en Gezondheid. Verleden jaar werd in het centrum en op de 

deelgemeenten wegsignalisatie aangebracht die het stappen/fietsen bevorderen. Dit jaar werd 

ingezet op beweegroute. Op de zorgsite werd op 27 oktober een beweegroute officieel geopend. 

Deze beweegroute bevordert de beweging van senioren via een korte wandeling van ongeveer 1 

km. Onderweg zijn er een 12-tal leuke beweegopdrachten. Daniël Moeyaert, voorzitter 

Focusgroep mensen met een beperking, werkte mee aan de creatie en zorgde ervoor dat de 

beweegroute volledig toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, mensen met een rollator,… 

 

Lees ook het mooie artikel in de stadskrant van november 2023. 

 

9. Varia 

Zetelbus Proventier 

Tijdens de vorige vergadering werd reeds gemeld dat WZC Huize Proventier een nieuwe 

rolstoelwagenbus heeft aangekocht. Dit betekent dat de oude bus hoofdzakelijk als zetelbus kan 

gebruikt worden. Deze zetelbus kan ingezet worden als bijvoorbeeld een boodschappenbus of een bus 

voor gezamenlijk vervoer voor maximaal 5 personen. In de bus is er ruimte voor rollator, wandelstok 

of rolwagen. De chauffeurs zijn vrijwilligers aangesteld door Nestor en kunnen  mensen begeleiden 

indien nodig. Er loopt momenteel een bevraging. Aan de aanwezig seniorenverenigingen wordt 

gevraagd de enquêtes te verdelen onder hun leden (bij voorkeur bij een activiteit) en hen actief aan te 

sporen de enquêtes in te vullen en terug te bezorgen. De afdelingen Roesbrugge en Watou zullen 

worden opgevolgd door de BuurtBres.  

Enquêtes werden uitgedeeld. 



1733 

Voor alle dringende medische vragen tijdens feestdagen, weekends en na 19u, kan je terecht bij de 

huisartsenwachtdienst Westhoek via het centrale oproepnummer 1733. 

Er komt geen dokter aan de lijn maar een persoon die een beoordeling/inschatting kan maken van de 

gemelde situatie. 

Er kan gevraagd worden ter plaatse te gaan (Briekestraat 10, Ieper = toegang Jan Yperman). 

Indien noodzakelijk zal een arts naar huis komen (met begeleid vervoer). 

 

Flyers werden uitgedeeld. 

 

Toekomstige evenementen 

 

a. Kerstbowling 16 december 2022 

Op 16 december organiseert Bowling De Goe Smete i.s.m. de seniorenraad een kerstbowling voor 

senioren. Dit evenement start om 14.00 u. Er worden twee bowlingsspellen gespeeld met tussenin 

koffie en taart. Er wordt tijdens het event ook wat kerstmuziek voorzien. Na afloop volgt er ook 

een prijsuitreiking voor de beste man/vrouw. 

Wil je graag deelnemen, stort dan 15 EUR/persoon vóór 1 december 2022 op rekening van de 

seniorenraad BE69 9730 5562 4278 – Sokken verplicht in de bowlingschoenen. 

 

Flyers werden uitgedeeld. 

 

b. Nieuwjaarsreceptie – 19 januari 2023 

Vindt zoals gewoonlijk plaats in de JC De Kouter – INSCHRIJVING VERPLICHT - 

 

Flyers werden uitgedeeld. 

 

c. VRAAG naar toekomstige evenementen 

Feestmaaltijd met dans erna 

Ooit werd het idee eens geopperd om een groot gezamenlijk feestmaal te organiseren met 

aansluitend een dansfeest. De opening van de Kring zou een ideaal moment kunnen zijn om een 

dergelijk feest te organiseren. Misschien is het interessant in voorbereiding van dit evenement 

een werkgroep op te richten met vertegenwoordiging van alle afdelingen van de verenigingen. 

 

CultuurBUZZ 

In het verleden konden we reeds diverse keren gebruik maken van de CultuurBUZZ voor 

bepaalde evenementen (opera / Cirque de Soleil). Er wordt gevraagd of dit in de toekomst 

opnieuw zal kunnen. De voorzitter verduidelijkt dat het de bedoeling is opnieuw evenementen te 

organiseren via deze formule. Geschikte evenementen kunnen voorgesteld worden aan de dienst 

Cultuur. 

  



 

Volgende vergaderingen 
 

Vrijdag 3 februari 

Vrijdag 5 mei 

Vrijdag 4 augustus 

Vrijdag 10 november 

 

Telkens om 9.00 u  

 In de Raadzaal (stadhuis)  

Grote Markt 1 – Poperinge 

 

 

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

Donderdag 10 november 2022 – start om 14.00 u 

 

Kerstbowling voor senioren 

Vrijdag 16 december 2022 – start om 14.00 u 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Donderdag 19 januari 2023 – start om 17.30 u 

 

Toneel 'Boudewijn, le roi triste' - door Erik Gooris 

Dinsdag 7 maart 2023 – start om 14.00 u 

 

Seniorgames 

Donderdag 1 juni 2023 – start om 14.00 u 

 

 


