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Verwelkoming door voorzitter

Goedkeuring verslag

Geen opmerkingen

Fietstocht

Aanmelden en vertrekken aan de Kobbe. Hier ontvangt iedereen een wegbeschrijving, 2 consumptiebonnetjes 
en een gezonde snack voor onderweg. Op de wegbeschrijving staan alle gevaarlijke of moeilijke stukken 
aangeduid.
De route werd uitgestippeld aan de hand van de fietsknooppunten zo is geen bewegwijzering nodig.
De tocht is 24.5 km lang met een tussenstop na 14.5 km in Bergelen.
Zij werden verwittigd van onze activiteit, normaal is er geen probleem om de fietsers te ontvangen aangezien 
het minder druk is tijdens het schooljaar, het is wel mogelijk dat een groep moet wachten als er even geen 
tafel beschikbaar is. We proberen dit te voorkomen door op voorhand de aantallen en de vertrekuren door te 
geven.

Er mag gefietst worden in bubbels van 10 om deze groepen voldoende te spreiden moet men op voorhand 
inschrijven voor een specifiek vertrekuur tussen 13 uur en 15 uur.

Jacques Verhulst en Carlos Casteleyn zullen aanwezig zijn tijdens de inschrijvingen voor uitleg en om het 
materiaal mee te geven aan de deelnemers.

Stand van zaken ontspanningsnamiddag

De artiest gaat akkoord voor een optreden van 2x 50 minuten, 1 in de cafetaria en 1 x in de Kring.
Zij vragen 2 geluidsinstallaties, ze brengen zelf één mee met een meerkost van € 100,00, de andere wordt 
geplaatst door Astro Productions.
We voorzien een éclair voor de senioren en vragen dit na bij Joriba in Sint-Eloois-Winkel. Het verzorgend 
personeel verdient ook een bedankje, hiervoor kunnen we eventueel een Ledegembon voorzien. Johan 
Demyttenaere bezorgt een lijst van het verzorgend personeel en de inwoners.
De voorzitter verzorgt de inleiding, schepen Greta Vandeputte sluit af. De burgemeester wordt gevraagd de 
bewoners ook even aan te spreken.
Vrijwilligers kunnen helpen om, onder andere, de bewoners van het rusthuis naar LDC De Kring te brengen. Op 
dit moment is het echter nog niet zeker dat vrijwilligers toegelaten zijn in kader van de veiligheidsmaatregelen 
om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Johan Demyttenaere laat An-Sofie tijdig weten indien 
vrijwilligers kunnen helpen, zij brengt de leden van de seniorenraad op de hoogte.



Bedeling fruitkorven

We willen nog eens benadrukken dat de manden bedoeld zijn voor alle zwaar hulpbehoevenden vanaf 55 jaar in 
Groot-Ledegem. Mensen die moeite hebben om zich te verplaatsen en daardoor beperkt sociaal contact 
hebben.
Hiervoor vragen we buiten de verenigingen te kijken. 
De digitale lijsten van vorig jaar worden opnieuw bezorgd door An-Sofie zodat iedereen hierop kan verder 
werken. Deze lijsten worden ten laatste teruggestuurd op 26 oktober 2020, An-Sofie voegt ze samen en doet 
een eerste controle.
Op 3 november 2020 om 9.30 uur komen enkele afgevaardigden langs naar het administratief centrum om de 
lijsten nog eens te overlopen:

 Paul Verhamme
 Noel Mestdagh
 Céline Vermeulen
 Antoine Maertens
 Frans Dewolf

16 november 2020 worden de manden rondgebracht, specifieke uren worden later meegedeeld.

In de manden wordt naast een kaartje van de seniorenraad ook informatie gestopt om de mensen nog eens te 
wijzen op de diensten en sociale rechten waarop zij beroep kunnen doen.

Varia

 WZC Rustenhove wil graag de wandelingen met de bewoners hervatten, hiervoor zijn vrijwilligers 
altijd mogelijk.

 Voor de veilig naar school actie werden opnieuw affiches rondgedragen. 
In kader van verkeersveiligheid kregen de scholen in Ledegem een fietsstraat, In Rollegem-Kapelle 
werd een schoolstraat in het leven geroepen. Hiervoor worden volgende week digitale borden 
geplaatst. In Sint-Eloois-Winkel wordt gewacht tot de nieuwe school in gebruik is vanaf 1 januari 2021. 
In de toekomst wordt een informatieavond gepland om het verschil tussen de verschillende soorten 
straten uit te leggen aan de inwoners.
De seniorenraad vraagt meer controle op ouders die hun wagen parkeren aan de schoolpoort.

 Sinds de wegenwerken heeft het fietspad van Gullegem naar Sint-Eloois-Winkel heeft veel 
verzakkingen bij de afvoerputjes.


