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1.Verwelkoming  
De voorzitter verwelkomt alle leden en in het bijzonder An Meuwes, nieuwe directeur van het WZC De 
Wyngaert. Wim Peeters, de uittredende directeur, wordt in de bloemetjes gezet en bedankt voor de 
voorbije aangename samenwerking. 

2.Werking 
a. Verslag seniorenraad van 26 oktober 2018 (goedkeuring) 

De seniorenraad keurt het verslag van de seniorenraad van 26 oktober 2018 goed.  
 

b. Beleidsperiode 2019 – 2024 (toelichting procedure inrichten nieuwe seniorenraad) 

-De zetelende seniorenraad en het dagelijks bestuur blijven in functie tot op de dag van de installatie 
van een nieuwe seniorenraad. De gemeenteraad zal dus beslissen welke adviesraden worden 
ingericht en hoe deze worden georganiseerd.  
-De leden van de seniorenraad kunnen ook zelf al potentiële onafhankelijke leden aanspreken om lid 
te worden van de seniorenraad of om zich occasioneel te engageren. Zo heeft de seniorenraad nood 
aan helpers voor bepaalde activiteiten of projecten (seniorengids, ouderenbehoefteonderzoek, 
dansnamiddagen, memorandum, week van de senioren,…).  
-De seniorenraad adviseert ook om minimaal 1 keer per jaar een open adviesraad te organiseren. 
-De seniorenraad doet een oproep aan de nieuwe bestuursploeg om geen bevoegdheden te 
clusteren, zoals bijvoorbeeld welzijn en senioren. De aandacht voor senioren kan hierdoor 
verminderen. 
 

3.Evenementen 
a. Evaluatie Seniorenweek 2018  

Het aantal deelnemers stijgt. Er kan wel nog meer worden ingezet op publiciteit. 
Zaterdag 17 november 2018:  
- De gids begeleidde de wandelaars op een geanimeerde en boeiende manier. De brunch was 
verzorgd en lekker. Het feit dat de traiteur het menu niet wilde wijzigen, was een minpunt.  
- De voorstelling ‘Blind geheugen’ kon niet op veel bijval rekenen. Bij volgende edities zal er dus op 
zaterdagnamiddag geen activiteit meer plaatsvinden.  
Maandag 19 november 2018:  
- Er was veel interesse voor de infosessie ‘Erfrecht’.  
- Het middagrestaurant in het WZC De Lelie barst er uit zijn voegen. Om veiligheidsredenen kunnen er 
echter niet meer dan 80 personen plaatsnemen. Deze activiteit verplaatsen naar de parochiezaal is 
ook geen optie, want dan moet er worden gezocht naar een andere traiteur. 
- De dansnamiddag was een succes en de aanwezigen apprecieerden de muzikale opluistering.  
Dinsdag 20 november 2018:  
-Er namen minder senioren deel aan de workshop Smartcafé dan aanvankelijk ingeschreven.  
-Aan de initiatiesessie ‘Aquagym’ hebben 15 personen deelgenomen(er waren 20 senioren 
ingeschreven).  

Aanwezig:  
Piet Joachum, voorzitter 
Jos Van Grunderbeeck, ondervoorzitter, Tania Huyghe, penningmeester, Willy Van Hoof, Christine 
Staes, Wilma Varga, Mieke Matthijs, Cyriel Van Espen, Jaak De Pauw, Liliane Reniers, Marie-
Louise Fluyt, Georges Sijns, Wim Peeters en An Meuwes (WZC De Wyngaert), Patricia Janssens 
(WZC De Lelie) (leden) en Hanne Weckhuysen, gemeentelijk onthaalmedewerker (bijstand 
organisatie seniorenweek), Gert Heylen (schepen Sociaal beleid) en Peggy Puttemans, secretaris 
 

Verontschuldigd: Karel Stappaerts, Martha Didden, Carine Goris (schepen Senioren) 
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- Dit jaar was vooral de wandeling een voltreffer. 59 senioren namen er aan deel.  
- De lezing van Eddy Niesten trok een klein groepje aan, maar was interessant.  
Woensdag 21 november 2018:  
- Aan de workshop ‘Veilig op een veilige fiets’ namen ook minder senioren deel dan aanvankelijk 
ingeschreven. De uitleg van de ervaringsdeskundige was soms te langdradig.  
- Het middagrestaurant was een succes en de bingonamiddag zorgde voor een gezellige sfeer. Er 
waren ook grootouders met hun kleinkinderen aanwezig. Dit concept mag dus zeker worden herhaald. 
Donderdag 22 november 2018:  
- De theatervoorstelling van Peter Van Asbroeck  beantwoordde niet aan de verwachtingen.  
- De fietstocht is goed verlopen en kon rekenen op 16 sportievelingen, die een 20-tal kilometers 
fietsten.  
- Zoals verwacht kon de cursus reanimatie opnieuw rekenen op een grote opkomst. Ook dit thema kan 
zeker worden herhaald.  
- Het middagrestaurant was ook dit jaar volzet. Bij een volgende editie kan wel rekening worden 
gehouden met het feit dat niet iedereen vis eet.  
- De lezing van prof. De Marteleire kon rekenen op veel geïnteresseerden. 
Vrijdag 23 november 2018 – seniorenfeest 
-De gemeentelijke dienst Technische Uitvoering is heel vroeg begonnen met de voorbereidende 
werkzaamheden waardoor de inrichting van de zaal vlot is verlopen. Dankzij het teamwerk van alle 
helpers konden de goodiebags tijdig worden samengesteld.  
- De problematiek met de glazen van de drankleverancier heeft zich ook dit jaar herhaald. Er waren te 
weinig glazen en ze waren niet proper.  
- Het onthaal van de deelnemers verliep vlot. De begeleiding door Wim bevorderde zeker de vlotte 
doorgang van de deelnemers. 
- Het gewijzigde programma werd positief ervaren. Het middagmaal was lekker, maar de porties soms 
te weinig.  
- Het muzikaal optreden kon niet alle aanwezigen enthousiasmeren. Tijdens het tweede deel werd er 
wel veel gedanst. Een muzikaal oeuvre aanbieden dat alle senioren kan boeien is niet evident gezien 
de ruime leeftijdscategorie van de aanwezigen (60+ tot en met 100+). 
- Sommige leden vonden de muziek tijdens het afsluitmoment in de brasserie te luid. Er wordt 
voorgesteld om bij een volgende editie gewoon achtergrondmuziek te voorzien. 
 
b. Voorstel seniorenweek 2019 
- Op zaterdag 16 november 2019 wil S-Plus een dansmaraton organiseren. De opbrengst gaat naar 
een goed doel. 
- De vzw Stenen Muur stelt voor op het volgende seniorenfeest Wezemaalse wijn te schenken. 
 

c. Activiteiten van de verenigingen van de seniorenraad 

Om de werking van de seniorenraad te verbeteren, is het ook nodig dat de verenigingen elkaar op de 
hoogte brengen van hun activiteiten, bijvoorbeeld door mededeling op de seniorenraad. Nu gebeurt dit 
nog niet door elke vereniging. Aan de verenigingen wordt gevraagd om hun geplande activiteiten mee 
te delen op de volgende vergadering van de seniorenraad.  
 

3. Eindejaarsgeschenken WZC’s  
Op 12 december worden de plantjes geleverd. De bedeling gebeurt op 14 december 2018 om 15u in 
het WZC De Wyngaert en op 13 december 2018 om 14u het WZC De Lelie.  

4. Communicatie 
a. Flyer dansnamiddagen 2019 

Om de dansnamiddagen nog extra onder de aandacht te brengen, zullen Okra Wezemaal en S-Plus 
nog bijkomende papieren flyers bedelen. Neos en Aksent bezorgen de elektronische versie aan hun 
leden. 
 

5. Informatie 
a. Nieuws van de WZC 

Op 8 december vindt er een Kerstmarkt plaats in het WZC De Wyngaert. 
 

b. Nieuws van het Sociaal huis 
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-Op 8 december vindt het Repair Café plaats. 
-Momenteel worden werken uitgevoerd aan het Lokaal Dienstencentrum ‘Oude Pastorie’. De 
buitentrap wordt aangepast, er wordt zonnewering geplaatst en ook de parking wordt nog aangepakt. 
 

c. Nieuws van de gemeente 

/ 

d. Briefwisseling 

/ 

6.  Vragenrondje 
/ 

7. Afspraak volgende vergadering 
De volgende seniorenraad vindt plaats op 25 januari 2019. 

 


