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Vergadering 29 januari 2016– goedkeuring verslag
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

30 jaar Zonneheem – uitwerken programma
Minister van Welzijn Jo Van Deurzen heeft laten weten dat hij niet kan komen naar de
academische zitting.
Op voorstel van de voorzitter is nu de heer Jan Briers, provinciegouverneur,
uitgenodigd.
Het programma voor de viering “30 jaar Zonneheem” ziet er als volgt uit:
Woensdag 13 april
1ste fietstocht van het seizoen
Geheugenkoor in feeststemming
Donderdag 14 april
academische zitting met aansluitend feestreceptie,
klaargemaakt door de leerlingen van het Koninklijk Atheneum
Optreden Boogie Phi
Vrijdag 15 april
lentekoffietafel met grandioos desserten buffet, klaargemaakt
door de leerlingen van het College OLVrouw Ten Doorn –
optreden van Eddy Vroman
Zondag 17 april
aperitiefconcert door de leerlingen Woord en Muziek van de
Kunstacademie Eeklo
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Op dinsdag 5 april organiseren wij een “Dag van de vrijwilliger” als bedankingsmoment
n.a.v. 30 jaar Zonneheem. In de voormiddag wordt een bezoek gebracht aan het bedrijf
Breydelham (met proevertjes), het middagmaal wordt genuttigd in restaurant Zonneheem
en in de namiddag gaan wij een partijtje golf spelen in Maldegem.

Veggi-dag in restaurant Zonneheem – vraag van de gemeenteraad
De voorzitter heeft van het stadsbestuur volgend schrijven ontvangen: “in de
gemeenteraad van 29 februari 2016 werd door raadslid Filip Smet een voorstel gedaan
om, in het kader van het initiatief Dagen zonder Vlees, te overwegen om in het
Zonneheem op donderdag een veggi-dag in te voeren. Zo kan er gewerkt worden aan
de bewustwording bij de mensen inzake milieu- en klimaatproblematiek.
Mogen wij u verzoeken dit voorstel te willen bespreken in de volgende vergadering van
de centrumraad.”
Op donderdag staan er traditioneel frietjes op het menu. Tevens is er die dag telkens een
gevarieerd saladebuffet. Diegenen die willen kunnen dus op donderdag enkel groenten
nuttigen.
Tevens is de centrumraad van mening dat het eerder de jongeren zijn die milieu- en
klimaatbewust moeten gemaakt worden.
De centrumraad beslist unaniem niet in te gaan op het voorstel – geformuleerd vanuit de
gemeenteraad – om een veggi-dag in te voeren in restaurant Zonneheem.
Jan Vandenberghe zegt dat seniorenraad het advies van de centrumraad volgt.

Kom op tegen Kanker – gaststad 1000km – medewerking Zonneheem
Op 7 mei is Eeklo gaststad voor de 1000 km in het kader van “Kom op tegen kanker”.
De centrumraad beslist dat ook Zonneheem zal deelnemen met een kraam met Choco
Kebab (lekkere pannenkoek met fruit en chocolade).
Malbona maakt de nodige afspraken rond deze choco Kebab. Miranda staat in voor de
coördinatie van het geheel (materiaal – wie wil helpen);
Aan Elie wordt gevraagd een bord te schilderen (Zonneheem steunt “Kom op tegen
Kanker”.

Aanvraag kandidaat centrumraad: Carlos Lippens
De heer Carlos Lippens (ondervoorzitter seniorenraad) heeft bij de voorzitter zijn
kandidatuur in gediend om lid van de centrumraad te worden.
De centrumraad beslist niet op deze vraag in te gaan, daar er percentsgewijs reeds
voldoende leden van de seniorenraad deel uit maken van de centrumraad;

Varia
De voorzitter stelt voor om – in het kader van “Zomer in Zonneheem” – op dinsdag een
speelnamiddag voor grootouders en kleinkinderen te organiseren met springkasteel en
gratis pannenkoeken.
Promotie voor “Zomer in Zonneheem” zal dit jaar gemaakt worden door de uitgave van
een reclameblad, uitgegeven door de firma AdRem. De bedeling is voorzien in de week
van 5 augustus. De realisatie van dit promotieblad is volledig kosteloos.
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