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1. Verwelkoming  
De seniorenraad neemt kennis van het overlijden van Piet Joachum, gewezen voorzitter van de 
seniorenraad. De leden zijn het erover eens dat de huidige werking wordt verdergezet en er einde van 
dit jaar een nieuwe voorzitter zal worden verkozen. 
 

2. Werking 
Verslaggeving en werking 
- De seniorenraad keurt het verslag van 6 december 2020 goed.  
- Het dagelijks bestuur vergaderde op 27 januari 2020 en bereidde de agenda van deze vergadering 
voor. 
- De leden nemen kennis van het kassaverslag 2019. 
 
Meerjarenplan 2020-2025 – terugkoppeling memorandum  
De toelichting door schepen Piet De Bruyn (verontschuldigd voor deze vergadering) wordt uitgesteld 
naar de volgende vergadering. 
 
Werkgroep aanpak eenzaamheid bij Rotselaarse senioren - 28 januari 2020 
- De werkgroep besprak het voorstel om in samenwerking met de buurtcomités mobiele soepbedeling 
bij ouderen te organiseren.  
- Een aantal leden van de werkgroep zal dit initiatief toelichten op de bijeenkomst van de 
buurtcomités, die plaatsvindt op 18 februari 2020. In een verdere fase mag ook de communicatie naar 
de mutualiteiten niet uit het oog worden verloren.  
- Er wordt ook onderzocht of er binnen de gemeente een beroep kan worden gedaan op vervoer om 
de soepbedeling te organiseren. 
- De werkgroep vergadert opnieuw op 20 februari 2020. 
 
Terugkoppeling bekommernissen WZC-bewoners  
- Het onderscheid tussen RVT-bewoners en ROB-bewoners komt ter sprake. Niet RVT-bewoners 
kiezen zelf een kinesist, die per prestatie wordt betaald. 
- RVT-bewoners doen een beroep op de kinesist verbonden aan het WZC. Lymfedrainage is echter 
een specialisatie en behoort niet tot het RVT-pakket. De behandeling in een gespecialiseerd centrum 
kan dan in aanmerking komen voor tussenkomst door het ziekenfonds. 
- De leden zijn het erover eens dat er zich een probleem stelt m.b.t. lymfedrainage. Mensen worden 
steeds ouder en doen dus ook meer en meer een beroep op deze gespecialiseerde behandeling. De 
behandelingskosten zijn echter geen onderdeel van het WZC-pakket en anderzijds zijn de criteria om 
via de mutualiteit een tussenkomst te ontvangen niet altijd van toepassing op WZC-bewoners. Niet 
alle WZC-bewoners kunnen zich namelijk nog verplaatsen naar een gespecialiseerd centrum. De 
leden vinden het belangrijk om deze bezorgdheid te signaleren bij de Technische Raad voor 
Kinesitherapie die bevoegd is om een voorstel tot aanpassing van de nomenclatuur van de 
kinesitherapie te formuleren. Om een schrijven voor te bereiden, nemen Patricia en An ook contact op 

Aanwezig:  
Jos Van Grunderbeeck (plaatsvervangende voorzitter), Wilma Varga (plaatsvervangend 
ondervoorzitter), Tania Huyghe (penningmeester), Jaak De Pauw (bestuurslid), Mieke Matthijs 
(bestuurslid), Herman Kestens, Marie-Louise  Fluyt, Christine Staes, Willem Hoorelbeke-Van 
Leemput, Philippe Scherpereel, Greet Van den Bosch, Willy Van Hoof, Karel Stappaerts, Chris 
Vander Sande, Martha Didden, An Meuwes (WZC De Wyngaert) 
en Patricia Janssens (WZC De Lelie), (leden), en Peggy Puttemans (secretaris)  
 
Verontschuldigd:, Roos De Fraine-Valembois, Liliane Reniers, Christine Staes (leden), en Piet 
De Bruyn, schepen senioren 
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met VLOZO, de werkgeversfederatie van de onafhankelijke (semi-) residentiële ouderenvoorzieningen 
en met het Vlaams koepelnetwerk Zorgnet-Icuro.  
 

3. Evenementen en projecten 
Week van de senioren 2020  
- De voorstelling ‘Actief, positief en creatief met pensioen’ van Mark Claus wordt gepland op maandag 
voormiddag 16 november 2020. 
- De leden stellen voor om in samenwerking met de bibliotheek opnieuw computerlessen te 
organiseren of een computer gerelateerd thema aan bod te laten komen. 
- De actie ‘fiets graveren’  kan worden herhaald en eventueel aangevuld met een infosessie over de 
verkeersregels. 
 
Eindejaarsgeschenken WZC-bewoners  
- Vier à vijf helpers per WZC is voldoende gebleken. 
- De leden bespreken opnieuw het voorstel om ook plantjes te geven aan de bewoners van de 
assistentiewoningen. 
 
Dansnamiddag 10 februari 2020 – parochiezaal Werchter  
De leden bespreken de praktische regelingen. 
 
Week van de valpreventie 20 tot 26 april 2020 (voorstel LDC Oude Pastorie) 
Er worden tijdens die week geen activiteiten gepland door de seniorenverenigingen. 
 

4. Informatie  
Nieuws van de WZC 
- De geplande activiteiten worden toegelicht.  
- In het WZC De Wyngaert is de ‘beschermde afdeling’ verhuisd naar een vernieuwde afdeling aan de 
voorkant van het woonzorgcentrum. 
- In het WZC De Lelie zijn de verbouwingen van de tweepersoonswoningen naar 
eenpersoonswoningen voltooid. Zes eenpersoonskamers zijn ondertussen ook in gebruik.  
- Er wordt een korte stand van zaken gegeven m.b.t. de toepassing van het Tubbemodel: de 
toepassing ervan leent zich wel beter tot kleinere leefgroepen, maar waar mogelijk nemen de WZC 
wel al initiatieven. Zo bedankten de bewoners van het WZC De Lelie zelf de vrijwilligers tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie. De WZC schenken ook aandacht aan participatie, o.a. via commissies waarin ook 
bewoners zijn betrokken.  
 
Nieuws van de seniorenverenigingen 
De seniorenverenigingen stellen hun activiteiten aan elkaar voor. 
 
Agenda van het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie  
-Tijdens het overleg van de RPO op 20 april 2020 komen o.a. de volgende items aan bod: welke 
wensen, noden en verwachtingen hebben de lokale ouderenraden, welke ondersteuningsmaatregelen 
zijn er nodig voor de lokale ouderenraden, op welke items moet worden ingezet in 2020? 
 
-Op 18 mei 2020 geeft Jos een vormingssessie ‘dementievriendelijke gemeente’. 
 
Barometerbevraging (verzoek van de Vlaamse ouderenraad) 
Een aantal leden (Wilma, Martha, Greet en Kris, Jos) vergadert op 26 februari 2020 om 9u30 om de 
barometerbevraging in te vullen. 

 

5. Briefwisseling 
In het driemaandelijks magazine “actueel” – editie januari 2020 van de Vlaamse ouderenraad 

verscheen het artikel ‘Nieuwe stemmen in lokale ouderenraden’ waarin ook de getuigenis van Philippe 

Scherpereel werd opgenomen. 
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6. Datum volgende seniorenraad  

De volgende seniorenraad vindt plaats op 24 april 2020. 

 


