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1.Verwelkoming  
De voorzitter verwelkomt de leden. 

2.Werking 
a. Goedkeuring verslag van de vergadering van 26 januari 2018 

Het verslag van 26 januari 2018 wordt goedgekeurd.  

 

b. Dagelijks bestuur van 6 maart 2018 (kort verslag) 

Op het dagelijks bestuur bespraken de leden o.a. de organisatie van de dansnamiddag en de opmaak 
en de bedeling van de Seniorengids. 
 
c. Kennisname afvaardiging S-Plus Wezemaal 

Het gemeentebestuur heeft S-Plus Wezemaal erkend als seniorenvereniging. Hierdoor kunnen zowel 
S-Plus Wezemaal als S-Plus Rotselaar een vertegenwoordiging afvaardigen in de seniorenraad. Zo 
zullen Willy Van Hoof en Jaak De Pauw S-Plus Wezemaal vertegenwoordigen. Cyriel Van Espen 
vertegenwoordigt S-Plus Rotselaar. Vanaf de volgende seniorenraad zal Willy Van Hoof, als nieuw lid,  
deelnemen aan de vergaderingen. 
 

3.Evenementen 
a. Dansnamiddag 19 maart 2018 (organisatie) 

De dansnamiddag vindt voor de eerste keer plaats in het WZC De Lelie. De gemeente stelt extra 
tafels ter beschikking of er kan ook gebruik worden gemaakt van de kleinere terrastafels van het WZC. 
De helpers bekijken dit nog ter plaatse. Helpers zijn welkom om vanaf 10u alles klaar te zetten.  Voor 
de drankverkoop gelden de tarieven van het WZC De Lelie. 
 

4. Communicatie 
a. Seniorengids (stand van zaken)   

De gemeente realiseert de opmaak van de seniorengids – editie 2018 en editie 2019 –  in 
samenwerking met een externe partner die via publiciteitswerving de druk- en opmaakkosten voor zich 
neemt. Aan de hand van de ingeleverde teksten zorgt de gemeentelijke dienst Communicatie voor de 
redactionele vormgeving. Het ontwerp van de seniorengids kan dan door het dagelijks bestuur van de 
seniorenraad verder onder de loep worden genomen. De bedeling van de seniorengids gebeurt 
uitsluitend op de adressen waar 60-plussers wonen. Inwoners jonger dan 60 kunnen op verzoek een 
seniorengids ontvangen. De bedeling van de seniorengids wordt in de zomer georganiseerd in 
samenwerking met de vrijwilligers en verenigingen van de seniorenraad. 
 

5. Beleidsadvisering 
a. Memorandum (bespreking hoofdstuk 4 ‘Maatschappelijke participatie en dienstverlening,  planning 
voorstelling van het memorandum) 

Aanwezig:  
Piet Joachum, voorzitter 
Jos Van Grunderbeeck, ondervoorzitter, Tania Huyghe, penningmeester 
Herman Kestens (plaatsvervangend lid Aksent), Martha Didden, Marie-Louise Fluyt, Jaak De 
Pauw, Mieke Matthijs, Christine Staes, Cyriel Van Espen, Wilma Varga, Saskia De Leu (WZC De 
Lelie), Wim Peeters (WZC De Wyngaert) leden,   
Gert Heylen (schepen Sociaal beleid/voorzitter Sociaal huis)  
en Peggy Puttemans, secretaris 
Verontschuldigd: Carine Goris (schepen Senioren), Karel Stappaerts, Liliane Reniers,  

Afwezig: Hubert Verlinden, Georges Seijns 



-De terminologie wordt aangepast: ‘demente personen’ wordt vervangen door ‘senioren met 
dementie’. 
 
-Herman (Aksent) benadrukt dat de voorstellen in het memorandum eerder een ideaalbeeld 
weerspiegelen. Hij stelt voor om op korte termijn een andere regeling voor de financiële ondersteuning 
van de seniorenverenigingen te vragen. Er wordt verwezen naar het systeem van de cultuurraad, want 
nu ontvangen alle seniorenverenigingen evenveel financiële ondersteuning ongeacht het aantal 
activiteiten.  Herman argumenteert dat Aksent nu dezelfde toelage als de andere 
seniorenverenigingen ontvangt, maar vorig jaar zo’n 129 activiteiten organiseerde binnen 
verschillende domeinen zoals cultuur, sport, reizen,… Daarnaast verwijst hij naar de huurkost om de 
zalen in Rotselaar te gebruiken.  
- Niet alle leden van de seniorenraad onderschrijven deze benadering. In het memorandum vraagt de 
seniorenraad wel om verdere financiële en materiële ondersteuning. Er wordt ook opgemerkt dat er 
momenteel naast financiële steun al materiële steun is van de gemeente, zoals bijvoorbeeld tafels en 
stoelen die ter beschikking worden gesteld. Daarnaast zijn de seniorenverenigingen aangesloten bij 
hun overkoepelende organisatie, die de lokale werking ook kan ondersteunen. Gert benadrukt dat de 
gemeente ook de multifunctionele inzet van publieke lokalen verder wil optimaliseren. Zo moet de 
terbeschikkingstelling van de lokalen, (bijvoorbeeld turnzalen) in de gemeentelijke scholen nog meer 
gepromoot worden. De gemeente gaat ook na of aanpassingen mogelijk zijn, o.a. het afsluiten van de 
turnzaal in de basisschool Heikant. Beide WZC-s zijn ook bereid om hun lokalen ter beschikking te 
stellen als ontmoetingsruimtes om activiteiten te organiseren.  
 
- De voorstelling van het memorandum vindt plaats op dinsdag 17 april om 20u in het WZC De 
Wyngaert. De partijbesturen en de pers worden uitgenodigd.  Het dagelijks bestuur van de 
seniorenraad zal de voorstelling van het memorandum praktisch voorbereiden. Dit voorbereidend 
overleg vindt plaats in het WZC De Wyngaert op 26 maart 2018 om 10u30.  
- De seniorenraad bedankt Jos alvast voor de redactie van het memorandum. 

 

6. Financiën 
a. Kasverslag 2017 (kennisname definitieve rapportering) 
De seniorenraad neemt kennis van het definitieve kasverslag van 2017. In dit verslag werd nog de 
tussenkomst door de gemeente in de receptiekosten voor het zilveren jubileum van het Seniorenfeest 
opgenomen. 
 

7. Informatie 
a. Nieuws van ROAS (Regionaal Overleg van Adviesraden van Senioren) 
Mieke gaf haar ontslag als voorzitter van ROAS.  
 
b. Nieuws van de WZC 
- Tussen het WZC De Wyngaert en de achterliggende woonsite werd een wandelpadje aangelegd. 
- In de week van de valpreventie die plaatsvindt van 23 tot 29 april 2018 engageert het WZC De 
Wyngaert zich met een project rond valpreventie. Tips en tricks om vallen te verhinderen komen dan 
aan bod. Dit thema kan zeker ook aan bod komen tijdens de seniorenweek om dan aandacht te 
hebben voor valpreventie bij thuiswonende senioren. 
-De nieuwe directeur van het WZC De Lelie, Patricia Janssens, zal vanaf mei de vergaderingen van 
de seniorenraad bijwonen.   
-Sedert januari zijn alle assistentiewoningen op de zorgcampus van het WZC De Lelie bewoond.  
-Het WZC De Lelie organiseert in april de maand van “de goede  smaak” met o.a. rondleidingen in de 
assistentiewoningen en op 22 april een kookdemo van de Libelle chef. 

c. Nieuws van het Sociaal huis 
-Het LDC Oude Pastorie organiseert op 23 april een sessie stoelaerobics in het WZC de Lelie. Die 
week worden ook de gezondheidswandelingen onder de aandacht gebracht.  Op 20 april vindt een 
infosessie over leven met Parkinson plaats.  
-In de Week van de vrijwilliger heeft het LDC Oude Pastorie een 40-tal inwoners/vrijwilligers 
gehuldigd.  
- Het project dementie is een samenwerking tussen de politiezone BRT, het Sociaal Huis Rotselaar, 
het OCMW van Begijnendijk, het OCMW van Tremelo, het WZC De Lelie, het WZC De Wyngaert, het 



WZC Edelweis, het WZC Damiaan en het Memo expertisecentrum dementie. Het opgestelde 
vermissingprotocol wordt op 29 maart voorgesteld. 
 
d. Nieuws van de gemeente 
/ 
e. Vorming (Studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld) 
Een aantal leden van de seniorenraad neemt deel aan de studiedag die de Vlaamse ouderenraad op 
1 juni 2018 in het BIP (Brussels Informatiepunt) organiseert. Thema’s zoals  basisbereikbaarheid, 
mantelzorg, dementie,…komen er aan bod.  
 
f. Briefwisseling 
-De zwerfvuilopruimactie van de gemeente vindt plaats op 24 maart. 
-De herdenking van de Slag aan de Molen vindt plaats op 8 september 2017. 
 

8.  Vragenrondje 
-De leden stellen een aantal activiteiten van hun verenigingen voor, zoals bingonamiddagen, 
steakdagen, een 12-weken programma ‘beter bewegen’, Erfgoeddag,… 
- Neos stelt voor om tijdens de seniorenweek Dr. ir Eric De Maerteleire vast te leggen als spreker. Het 
thema van zijn lezing is voeding. De organisatie van de seniorenweek komt aan bod op de volgende 
seniorenraad en op het volgende dagelijks bestuur kan al worden bekeken welke dag voor deze lezing 
geschikt is. 
 

9   Afspraak volgende vergadering 
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 27 april 2018. Het dagelijks bestuur vindt plaats op 
maandag 26 maart om 10u30 in he WZC De Wyngaert. 


