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1.Verwelkoming  
De voorzitter verwelkomt alle leden. 

2.Werking 
a. Goedkeuring verslag van de vergadering van 27 april 2018 
De seniorenraad keurt het verslag van 27 april 2018 goed. Het initiatief om in het WZC De lelie een 
stemafdeling in te richten, wordt nog kort verduidelijkt. 
b. Dagelijks bestuur van 4 juni 2018 (kort verslag) 
Op het dagelijks bestuur van 4 juni 2018 bespraken de leden voornamelijk de praktische 
voorbereidingen van de seniorenweek en het ontwerp van de seniorengids. 
 

3.Evenementen 
a. Dansnamiddagen 2019  (data en locaties) 

De seniorenraad beslist om dansnamiddagen te organiseren op: 
- maandag 4 februari 2019 in de parochiezaal De Wal te Werchter 
- maandag 25 maart 2019 in de parochiezaal Rotselaar-Heikant 
Deze dansnamiddagen worden met een flyer tezamen gepromoot. Het is belangrijk dat de lokale 
handelaars zoals bakkers, Kippenwinkel, cafés, apotheken, … voldoende exemplaren van deze flyer 
ontvangen en ook affiches om op te hangen. 
Daarnaast zal tijdens de ‘Week van de senioren’ elke deelnemer van het seniorenfeest de flyer 
ontvangen via het geschenkpakket. 
 
b. Seniorenweek 2018 (planning activiteiten, traiteur seniorenfeest, dagindeling seniorenfeest) 
-Het tarief om deel te nemen aan een middagrestaurant, dat het LDC Oude Pastorie op verplaatsing 
organiseert, bedraagt 8 euro. 
-De seniorenraad stelt voor om in samenwerking met de gemeentelijke dienst Sport opnieuw een 
initiatiesessie Aqua gym te organiseren. Dit jaar wordt achteraf geen broodje en geen drankje 
aangeboden. 
Zaterdag 17 november 2018 – Werchter Binnenste Buiten 
Om 10u start een begeleide wandeling langs de Jack-Op site naar het Festivalpark. Aansluitend vindt 
dan de brunch plaats in samenwerking met de lokale bakkers of traiteurdiensten. Aan Frans 
Verstraeten wordt gevraagd om de wandeling te gidsen.  
-Het tarief om deel te nemen aan de brunch (11u30) bedraagt 5 euro (ontvangst deelnemers aan de 
inkom van de foyer). 
-Het tarief om deel te nemen aan de voorstelling “Blind geheugen” (15u) bedraagt 8 euro (ontvangst 
deelnemers aan de inkom van de grote zaal). 
Maandag 19 november 2018 
In de voormiddag stelt het WZC De Lelie een zaal ter beschikking om er een infosessie rond 
erfenisrecht en nalatenschappen te organiseren. Hiervoor kan bijvoorbeeld notaris Triau worden 
gevraagd. De opleiding reanimatie wordt dus verplaatst naar woensdag 21 november en vindt plaats 
in het WZC De Wyngaert. 
Het Wezemaals duo “ Two men sound” kan voor de muzikale omlijsting van de dansnamiddag zorgen. 
Jaak informeert nog naar de kostprijs. 

Aanwezig:  
Piet Joachum, voorzitter 
Jos Van Grunderbeeck, ondervoorzitter, Tania Huyghe, penningmeester 
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Pauw, Willy Van Hoof, Mieke Matthijs, Christine Staes, Wilma Varga, Hubert Verlinden, Georges 
Seijns, Patricia Janssens (WZC De Lelie), Wim Peeters (WZC De Wyngaert) leden,  
Dirk Claes (burgemeester), Carine Goris (schepen Senioren), Gert Heylen (schepen Sociaal 
beleid/voorzitter Sociaal huis),  
en Peggy Puttemans, secretaris 
Verontschuldigd: Karel Stappaerts, Martha Didden, Cyriel Van Espen 



Dinsdag 20 november 2018 
Hat Smartcafé start om 9u30. Zoals vorig jaar vindt in de namiddag de wandeling van Aksent plaats 
Woensdag 23 november 2018 
-Op woensdagvoormiddag stelt het WZC De Wyngaert een zaal ter beschikking om er een cursus 
reanimatie te organiseren.  
-Op woensdagnamiddag kan de kindermassage (kleuter en lager) plaatsvinden in het LDC Oude 
Pastorie of in de kelder van de parochiezaal De Wal. Te vermelden info: mat en handdoek 
meebrengen. 
-Met betrekking tot de avondvoorstelling ‘De Wondere Wereld van Televisie’ vraagt de seniorenraad 
om ook dit jaar een 40-tal plaatsen voor te behouden voor inschrijvingen van senioren, na de 
publicatie/verspreiding van het infokatern van de ‘Week van de senioren’. 
Donderdag 22 november 2018 
- De fietstocht van OKRA start om 9u30 in Rotselaar en om 10u in Werchter.  
- De lezing van Dr Eric De Maerteleire heeft als onderwerp “ Tien tips om gezond ouder te worden”. 
De lezing start om 14u. Het tarief om deel te nemen bedraagt 5 euro. 
Vrijdag 23 november 2018 - seniorenfeest 
- De inrichting van de zaal gebeurt zoals vorig jaar (met in het midden een open plaats om te dansen). 
Om de inrichting vlot te laten verlopen, wordt op basis van het aantal inschrijvingen vooraf een plan 
van de zaal opgesteld. 
- De seniorenraad beslist om opnieuw samen te werken met traiteur Vanhoudt.  
- De deelnemers van de WZC gaan langs de zijkant binnen. Een medewerker van de seniorenraad 
houdt er een oogje in het zeil zodat er langs deze toegang geen andere bezoekers binnenkomen. 
- Dit jaar vraagt de seniorenraad aan Danone om geschenkpakketten ter beschikking te stellen. 
- Het busvervoer voor de deelnemers gebeurt zoals vorig jaar (Multio-bus voor de WZC-bewoners en 
Linden Cars voor de thuiswonende senioren). 
- De seniorenraad organiseert een quiz m.b.t. de seniorengids. Voor het geschenk wordt een navraag 
gedaan bij lokale handelaars. 
 

4. Communicatie 
a. Seniorengids (redactioneel ontwerp, planning bedeling) 
De seniorenraad bespreekt het ontwerp van de seniorengids en stelt nog enkele wijzigingen voor, 
zoals de adresvermelding van het complex ‘Hof Leopold Dockx’, de contactgegevens van 
verenigingen, de vermelding van een richtprijs voor een treinticket (6,50 euro),...  
De bedeling van de seniorengids vindt plaats in juli 2018. 
 

5. Informatie 
a. Verslag van de studiedag “Lokale uitdagingen ontrafeld” 
-Tijdens deze studiedag benadrukte prof. Liesbeth De Donder (VUB) de aanpak om eerst met 
waaromvragen te beginnen (waarom, hoe, wat). De lokale aanpak kan daarnaast worden benaderd 
vanuit tegenstellingen zoals bijvoorbeeld: 
° integraal versus categoriaal (exclusieve aanpak kan leiden tot uitsluiting van andere doelgroepen) 
° organisatie of particulier (als elke organisatie zichzelf vertegenwoordigt, wordt niet iedereen 
meegenomen in het discours) 
-De deelnemers konden ook deelnemen aan verschillende workshops. Het thema mobiliteit bracht bij 
de aanwezigen ook de nieuwe beheersstructuur van het openbaar vervoer ter discussie. Om de 
basisbereikbaarheid te realiseren, richt Vlaanderen nu regionale vervoersraden in. Vlaanderen zet in 
op het kernnet en dus niet op de zijvertakkingen. De seniorenraad kaart aan dat senioren hierdoor een 
bijkomende mobiliteitshindernis kunnen ervaren als ze te vaak moeten overstappen op een andere 
bus.  
Ook de gemeente heeft vragen bij de nieuwe beheersstructuur. Zo moeten in de regio Oost-Brabant 
meer dan 30 gemeentes hun visie laten horen in 1 raad. Gemeentes zullen dus onderling moeten 
discussiëren over waar (binnen een groot territoriaal gebied) welke bus zal stoppen. Ondertussen 
ijvert de gemeente wel voor streeklijnen. De gemeente zal voor de eerste keer ook zelf moeten 
bijdragen om extra’s aan te bieden en onderzoekt daarom ook alternatieve oplossingen.  
-Bij ‘Buurten versterken’ kwam het concept “Warme tuin” aan bod. Dit is in Rotselaar al gekend. Zo 
organiseert de Landelijke Gilde in samenwerking met het WZC De Lelie een warme tuin. 
- Bij ‘Mantelzorg’ werd de organisatie van ontmoetingsnamiddagen voor mantelzorgers onder de 
aandacht gebracht.  



Tenslotte vermeldde de Vlaamse Ouderenraad de oprichting van een afdeling ‘Vlaamse Ouderenraad 
– lokaal’, met website vanaf augustus 2018.  
 
b. Nieuws van de WZC 
Aan het WZC De Lelie worden er achteraan zitbanken bijgeplaatst. De gemeente stelt voor om ook 
aan de weg / wandelpad naast de vrije basisschool De Rank een bijkomende zitbank te plaatsen (ter 
hoogte van de achterliggende woning). 
 
c. Nieuws van het Sociaal huis 

- Op 25 juni 2018 vindt de Dag van de mantelzorger plaats.  
- Van 17 tot 21 september is er de ‘Week van dementie’.  
- De gemeente engageerde zich voor de campagne “Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? 
Samen werken we eraan!” en ontving het ‘Handvest toegankelijke gemeente'. Daarnaast werd er 
recent ook een knelpuntenwandeling georganiseerd in Wezemaal. Dit resulteerde in actiepunten, ook 
voor de gewestwegen en voetpaden die aan herstelling toe zijn. 
 
d. Nieuws van de gemeente 
- Via de aangelegde autovrije verbindingsweg kun je voortaan wandelen van aan de 
Aarschotsesteenweg tot aan de recreatieve zone in de Spikstraat. De gemeente plant de opening van 
deze trage weg op 28 juni 2018 met een wandeling die start aan het WZC De Lelie. De gemeente 
nodigt de seniorenraad uit om deel te nemen aan deze wandeling, die wordt afgesloten met een 
receptie.  
-De vraag naar openbare toiletten werd onderzocht. Op zaterdagvoormiddag kunnen de 
marktbezoekers voortaan al gebruik maken van het toilet in het bezoekerscentrum te Wezemaal, dat 
zich op het gelijkvloers bevindt en ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Ander mogelijkheden 
zoals een uitgebreidere terbeschikkingstelling van de toiletten van de begraafplaatsen worden nog 
onderzocht. 
- Met de App on wheels consulteer je de toegankelijkheid van zo’n 30 handelszaken uit Rotselaar. 
- De kiezers van het WZC-De Lelie kunnen hun stem uitbrengen op de voor hun voorbehouden uren, 
namelijk tussen 10u en 11u. 
 
e. Briefwisseling 
/ 

6. Vragenrondje 
- In het kader van het Festival ‘Vijf eeuwen Arenberg’ kan je een Arenberg dagtrip plannen.  
- De flyer van de wandeling ‘Rotselaar-Heikant in beweging (Samana Rotselaar-Heikant) wordt 
uitgedeeld. Deze wandeling vindt plaats op 25 augustus 2018. 
- De seniorenraad bespreekt de invulling van een seniorenloket en een vrijwilligersloket. De invulling is 
eerder categoriaal. Zo moet een seniorenloket in eerste instantie gericht kunnen doorverwijzen. 
Anderzijds is binnen andere beleidsdomeinen ook een seniorentoets nodig, wat eerder een inclusieve 
benadering is. 
- Het project Beter bewegen van OKRA wordt aangekaart. 

7. Afspraak volgende vergadering  
De volgende vergadering vindt plaats op 20 juli 2018. 


