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1.Verwelkoming  
-De leden verwelkomen de nieuwe leden.  
-De seniorenraad neemt kennis van het ontslag van Cyriel Van Espen. 
 

2.Werking 
a. Verslag seniorenraad van 7 juni 2019 (goedkeuring)  
Karel Stappaerts was wel aanwezig op deze vergadering.  De seniorenraad keurt vervolgens het 
verslag van 7 juni 2019 goed.  
b. Dagelijks bestuur van 16 juli 2019 (kort verslag) 
De leden bespreken de organisatie van de dansnamiddagen, de voorbereidingen van de 
seniorenweek, het voorstel om de deelnameprijs aan het seniorenfeest voor niet-inwoners te verhogen 
en de vraag aan de gemeente m.b.t. de huldiging van het dertigjarig bestaan van de seniorenraad. 
c. Financiën 

De seniorenraad ontving van de gemeente de werkingstoelage en de toelage voor de organisatie van 
de seniorenweek.  
 

3.Evenementen en projecten 
a. Dansnamiddagen 2020 (voorstel artiesten) 
De volgende artiesten worden gecontacteerd: 
-maandag 10 februari 2020 in de parochiezaal De Wal te Werchter: zangeres Sally 
-maandag 23 maart 2020 in de parochiezaal te Wezemaal: PM Sound Band. Jaak contacteert deze 
artiest. 
 
Het gebrek aan helpende handen om deze dansnamiddagen te organiseren, komt opnieuw ter sprake. 
De leden bespreken een alternatief voorstel: in de plaats van dansnamiddagen in Rotselaar te 
organiseren, kunnen Rotselaar senioren ook deelnemen aan dansnamiddagen te Wespelaar. De 
seniorenraad kan dan zorgen voor busvervoer. Dit voorstel wordt niet weerhouden. 
 
b. Eindejaarsgeschenken WZC-bewoners (voorstel cadeau) 
De seniorenraad werkt opnieuw samen met Bloembinderij Bloesems te Wezemaal. Door de tijdelijke 
aangepaste openingstijden en capaciteit van deze winkel engageert de seniorenraad zich om de 
bloempotjes zelf in te pakken.  
Om het aantal bloempotjes te bepalen, moeten de directies van de woonzorgcentra uiterlijk einde 
september meedelen voor hoeveel bewoners er cadeautjes moeten voorzien worden. 
 
c. Week van de senioren 2019 (goedkeuring weekplanning, voorstel sponsor seniorenfeest en 
bepalen tarief niet-inwoners) 
De leden overlopen de weekplanning en keuren ze definitief goed.  
Om het informatiekatern van de seniorenweek voor te bereiden, kunnen de leden nog tot einde 
augustus bijkomend fotografisch materiaal bezorgen aan Peggy.  
Het tarief voor de niet-inwoners wordt vastgesteld op 25 euro. 
 

Aanwezig:  
Piet Joachum, voorzitter 
Jos Van Grunderbeeck (ondervoorzitter), Tania Huyghe, (penningmeester), Wilma Varga 
(plaatsvervangend ondervoorzitter), Herman Kestens, Willy Van Hoof, Christine Staes, Mieke 
Matthijs, Martha Didden, Marie-Louise Fluyt, Jaak De Pauw,  Greet Van den Bosch, Karel 
Stappaerts, Cyriel Van Espen, Chris Vander Sande, Willem Hoorelbeke-Van Leemput, An Meuwes 
(WZC De Wyngaert) (leden) en Peggy Puttemans, secretaris 
 
Verontschuldigd: Koen Nys, Patricia Janssens, Liliane Reniers, Roos De Fraine-Valembois en 
Piet De Bruyn (schepen senioren) 



2 
 

d. Flyer seniorenverenigingen (voorstel en input) 
Tijdens de seniorenweek bedelen de leden een flyer waarin de seniorenverenigingen worden 
voorgesteld. Via deze flyer krijgt elke vereniging de mogelijkheid om zich kort voor te stellen aan de 
hand van een greep uit haar activiteitenaanbod. De gemeentelijke dienst Communicatie bereidt deze 
flyer voor. 
 

4. Informatie 
a. Nieuws van het WZC De Wyngaert 
- Aan het WZC De Wyngaert werd een nieuw speelplein geopend.  
- Het WZC De Wyngaert organiseert ook tijdens de zomermaanden tal van activiteiten. Zo is de 
‘Zomerbar’ open van 18u tot 20u30. Pentaque liefhebbers kunnen er terecht op 6 augustus voor een 
wedstrijd. Op 14 september is er een opendeur en op 18 september vindt er een praatcafé plaats. Op 
17 oktober geeft Roger De Becker er een voorstelling met als thema  ‘De Tijd van toen’. 
 
b. Nieuws van de seniorenverenigingen 
- Het RPO (Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie) organiseert op 23 september 2019 zijn 
jaarlijkse vorming met als thema ‘Sleutel aan het beleid’.  
- Het memorandum van de seniorenraad wordt bezorgd aan de nieuwe leden van de seniorenraad.  
 
c. Nieuws van het LDC Oude Pastorie 

Op 6 september vindt er Burenrock plaats. 

5. Vragenrondje 
De leden van de seniorenraad informeren naar de stand van zaken m.b.t. de opmaak van het nieuwe 
beleidsplan. De planning voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 wordt kort toegelicht. 

 

6. Volgend overleg 

Het volgend overleg vindt plaats op 27 september 2019 om 14u. 

 


