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1.Verwelkoming  
De leden verwelkomen Philippe Scherpereel als nieuwe afgevaardigde van Okra Wezemaal.  
 

2.Werking 
a. Kennisname ontslag voorzitter 
De seniorenraad neemt kennis van het ontslag van Piet Joachum. Ter ondersteuning van Piet werd er 
een beeldje opgedragen in het kader van het project ‘Beeldje voor beeldje’ van kankeronderzoeker 
Johan Swinnen.  
b. Voorstel co-voorzitterschap 
Om de onverwachte afwezigheid van Piet op te vangen, nemen Jos en Wilma samen de rol van 
voorzitter op. 
c. Financiën 
Wilma, Jos en Tania zijn voortaan volmachtdragers van de zichtrekening. De spaarrekening wordt 
stopgezet. 
d. Verslag seniorenraad van 19 juli 2019  
De seniorenraad keurt het verslag van 19 juli 2019 goed.  
e. Dagelijks bestuur van 17 september 2019  
De leden bespreken voornamelijk het ontslag van Piet en de wijze waarop dit kan worden 
opgevangen. Daarnaast kwam de organisatie van de seniorenweek aan bod. 
f. Verslag ‘Inspiratiedag voor lokale ouderenraden’ - FEDOS - 9 september 2019 - Brussel 
(www.fedos.be) 
Mieke en Jos gaven er een getuigenis over de lokale werking van de Rotselaarse seniorenraad. 
Vertegenwoordigers van seniorenraden van o.a. Laakdal, Genk, Oostende, Bever, Dendermonde, 
Lier, Brugge, … waren aanwezig en waren ook onder de indruk van de Rotselaarse seniorenwerking. 
Tijdens deze inspiratiedag konden de deelnemers ook lezingen bijwonen. Het belang van 
buurtnetwerken als kansen om praktijk naar beleid om te zetten, werd in de kijker gezet tijdens de 
lezing ‘Eenzaamheid en sociaal isolement’. 
g. Verslag vorming ‘Sleutel aan het beleid’ - 23 september 2019 – VAC Leuven  
Greet, Tania en Jos namen er aan deel. Methodieken en de relatie gemeente-OCMW kwamen er aan 
bod. 
 

3.Evenementen en projecten 
a. Dansnamiddagen 2020  
De volgende artiesten bevestigden hun aanwezigheid: 
-maandag 10 februari 2020: zangeres Sally 
-maandag 23 maart 2020: Marcel en Franky Gray 

De seniorenverengingen engageren zich om leden af te vaardigen die een handje kunnen toesteken.  

 
 

Aanwezig:   
Jos Van Grunderbeeck (ondervoorzitter), Wilma Varga (plaatsvervangend ondervoorzitter), Mieke 
Matthijs (bestuurslid), Jaak De Pauw (bestuurslid), Roos De Fraine-Valembois, Herman Kestens, 
Liliane Reniers, Martha Didden, Greet Van den Bosch, Philippe Scherpereel, Karel Stappaerts, 
Willy Van Hoof, Chris Vander Sande, Roger Patteet (plaatsvervangend lid voor Aksent), Annabel 
Morreel (WZC De Wyngaert), Patricia Janssens (WZC De Lelie) (leden), Piet De Bruyn (schepen 
senioren), Hanne Weckhuysen (gemeentelijk onthaalmedewerker) en Peggy Puttemans 
(secretaris)  
 
Verontschuldigd: Piet Joachum, Tania Huyghe, Marie-Louise  Fluyt, Christine Staes, Willem 
Hoorelbeke-Van Leemput. 
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b. Eindejaarsgeschenken WZC-bewoners  
- De woonzorgcentra bezorgden aan Tania de gewenste aantallen. Er werd een leverancier gevonden 
om inpakmateriaal te leveren. 
 
- De beperking van deze actie tot één specifieke doelgroep (WZC-bewoners) geeft aanleiding tot een 
discussie over het gebrek aan acties m.b.t. eenzame thuiswonende ouderen.  Chris kaart aan dat heel 
wat oudere senioren buiten het georganiseerde circuit vallen. Zo bereikt het Lokaal dienstencentrum 
ook niet alle eenzamen. Er kan worden onderzocht of de seniorenraad kan samenwerken met 
buurtcomités en/of het Lokaal dienstencentrum om ook deze doelgroep te bereiken. Dit wordt 
geagendeerd op de volgende seniorenraad. 
 
c. Week van de senioren 2019  
-Voor het seniorenfeest stelt traiteur Vanhoudt het volgende menu voor: kalkoengebraad met Fine 
champagnesaus en witloof en wortelen met dennenappeltjes. Het dessert is Bretoense appeltaart. De 
prijs per persoon is zoals vorig jaar 15 euro per persoon. 
-De leden overlopen de praktische regelingen in het draaiboek van de seniorenweek. 
 
d. Flyer seniorenverenigingen / dansnamiddagen 2020  
Het seniorenraad is akkoord met het voorstel van de gemeentelijke dienst Communicatie om een recto 
verso flyer te voorzien waarop langs de ene kant de seniorenverenigingen worden voorgesteld en op 
de andere kant de dansnamiddagen worden aangekondigd. 
 

e. Verenigingenbeurs / Dag van de inwoner 19 oktober 2019 

Chris en Jos engageren zich om de stand van de seniorenraad te bemannen op de 
verenigingenbeurs. 
 

4. Informatie 
a. Nieuws van de WZC 
- Op 30 oktober is er Halloween in het WZC De Wyngaert. Voor de organisatie van de wintermarkt op 
30 november zoekt het WZC nog bijkomende standhouders. 
- Op 26 oktober organiseert het WZC De Lelie een pasta-avond. Ook voor de Kerstmarkt die 
plaatsvindt op 13 december, mogen er nog standhouders zich kandidaat stellen. Op zondag 16 
februari 2020 vindt  een bingonamiddag plaats ten voordele van levensloop. 
 
b. Nieuws van de seniorenverenigingen 
- De seniorenverenigingen geven uitleg over hun geplande activiteiten. 
- Jos vraagt aan Aksent om een voorstel te doen m.b.t. een mooie wandeling te Rotselaar die online 
kan voorgesteld worden op www.actievesenioren.be.  
 
c. Nieuws van het Lokaal bestuur 
1. Aan de hand van 8 thema’s onderzoekt Het Nieuwsblad één jaar lang wat gemeentes uniek en 
plezant maakt. Ook het thema ‘seniorvriendelijke gemeente’ komt aan bod. Deze doorlichting van een 
300-tal gemeentes, waaronder Rotselaar, resulteert dan in een rangschikking van de meest 
seniorvriendelijke gemeentes.  
2. In de meerjarenplanning 2020-2025 wil de gemeente kleine investeringen voor infrastructuur 
voorzien die ten dienste kan zijn van een grote groep senioren. Aan de leden wordt gevraagd welke 
projecten en locaties hiervoor in aanmerking kunnen komen. De volgende ideeën worden voorgesteld: 
- een bewegingsplein of beperkte fit-o-meter. Het pleintje tegenover de kippenwinkel in de Langestraat 
of de ruimte achter het WZC De Wyngaert kunnen hiervoor in aanmerking komen. 
- de upgrade en uitbreiding van het speelpleintje aan de Sint-Antoniuswijk met bewegingstoestellen 
voor senioren. 
 

5. Briefwisseling 
a. Charter Alliantie voor een Rookvrije Samenleving,  
De gemeente ondertekent het ‘Charter Alliantie Rookvrije Samenleving’. Dit engagement steunt op de 
visie om de generatie die nu opgroeit te laten opgroeien in een rookvrije omgeving. De vraag of de 
seniorenraad hieromtrent aanbevelingen kan formuleren, leidt tot een discussie over roken in publieke 
ruimtes. Willy geeft aan dat lokale handelaars signaleren dat het moeilijk wordt als er niet meer mag 
gerookt worden op een buitenterras. Het initiatief om het Vrijbroekpark te Mechelen rookvrij te maken, 
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zonder een expliciet rookverbod op te leggen, wordt als voorbeeld aangehaald. Piet benadrukt dat niet 
‘de roker’ wordt aangesproken, maar wel ‘het roken’ in de publieke ruimte. Zien roken doet roken, dus 
is de doelstelling dat kinderen minder ‘zien roken’. 
 
b. Kick-off “Warm Rotselaar” op maandag 7 oktober 2019 om 19u in het GC de Mena  
De volgende twee jaar legt de gezondheidsraad zijn focus op geestelijke gezondheid en organiseert 
hiervoor een Kick-off ‘Warm Rotselaar’. Neuropsycholoog Michael Portzky komt er spreken en er 
vinden ook brainstormmomenten plaats. De gezondheidsraad nodigt de leden van de seniorenraad uit 
om deel te nemen aan dit event.  De leden ontvangen de uitnodiging per mail. 
 

6. Vragenrondje 
- De seniorenraad vraagt aan Piet om een toelichting te geven over de meerjarenplanning 2020-2025. 
Er wordt afgesproken om dit te plannen na de definitieve goedkeuring van de meerjarenplanning door 
de gemeenteraad van 17 december 2019. 
- Aan elke vereniging wordt gevraagd om de kandidaat-helpers voor het seniorenfeest te bezorgen 
aan Peggy, zodat alle vrijwilligers vooraf kunnen uitgenodigd worden voor het afsluitmoment. 
- Er is vraag naar extra katernen van de seniorenweek. Er werd ook vastgesteld dat sommige 
bewoners het gemeentelijk magazine ‘Trots’ (met daarin het katern van de seniorenweek) niet 
ontvingen. De dienst Communicatie wordt hierover geïnformeerd. 
 

7. Volgend overleg  

De volgende seniorenraad vindt plaats op 8 november 2019. 

 

  


