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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:45 uur. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

1. Betreft: OR/2021/007 - WZC Prinsenhof. 25-jarig bestaan. Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat op 26 maart WZC Prinsenhof 25 jaar geleden de eerste bewoner mocht 
verwelkomen; 
Overwegende dat wegens de huidige coronamaatregelen er geen uitgebreid feest kon 
georganiseerd worden; 
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 1 maart 2021 waarbij het programma van de 
viering werd goedgekeurd; dat de personeelsleden die 25 jaar dienst hebben in de bloemetjes 
werden gezet; dat de bewoners werden getrakteerd op een ontbijtbuffet en koffie en taart 's 
middags; dat ook voor de bewoners van de assistentiewoningen een verrassing werd voorzien; 
Overwegende dat een uitgebreidere viering met familie, bestuur, ... op een latere datum, 
wanneer de coronamaatregelen het toelaten, wordt georganiseerd; 
Neemt kennis van het programma van de viering van het 25-jarig bestaan van woonzorgcentrum 
Prinsenhof. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:47 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 

Wim De Visscher 
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