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1.Verwelkoming en voorstelling nieuwe secretaris 
-De seniorenraad neemt kennis van de overdracht van de functie van secretaris door Peggy 
Puttemans aan Leen De Meyer: 
Binnen de organisatie van het lokaal bestuur werd de voorbije jaren het OCMW volledig geïntegreerd. 
Daardoor werden een aantal bevoegdheden rond sociaal beleid die vroeger door de gemeente 
werden ingevuld overgedragen aan het OCMW. 
In dit kader zal in de toekomst de werking van de seniorenraad ook binnen het Lokaal Diensten 
Centrum vallen.  Vandaar ook de logische overdracht van de functie van secretaris van de 
seniorenraad.  Leen de Meyer is diensthoofd van het Lokaal Dienstencentrum en vanuit deze functie 
kent zij het seniorenbeleid in onze gemeente erg goed. 
Peggy Puttemans wordt uitdrukkelijk hartelijk bedankt voor haar grote en constructieve inzet 
gedurende vele jaren. 
Deze wijziging gaat in vanaf volgende seniorenraad.  De verslaggeving van deze vergadering wordt al 
overgenomen door Leen De Meyer 
 

2. Verslag vorige vergadering 
- Het dagelijks bestuur heeft op 15 juli 2021 de agenda van deze seniorenraad voorbereid. 

- Het verslag van de vergadering van 18 september 2020 wordt goedgekeurd. 

Volgende opmerkingen worden gemaakt: 

- Samenwerking sportraad: vorige vergadering werd afgesproken dat er binnen de seniorenraad 

iemand zal afgevaardigd worden om deel te nemen aan de werkgroep “ouderen in beweging”. Chris 

Vander Sande stelt zicht kandidaat en wordt afgevaardigd. Binnen Aksent zijn er ook 2 

afgevaardigden. 

- Inspiratiedag met alle adviesraden in Rotselaar: Dit werd uitgesteld en verplaatst naar het voorjaar 

van 2022. 

- De geschenkbedeling aan de senioren werd ook door corona gedwarsboomd. 

- Nieuws van het lokaal bestuur: Vanuit de seniorenraad blijft men aandacht vragen voor een aantal 

knelpunten zoals het gebrek aan winkels in de dorpskernen, wijkgerichte zorg, en het 

vrijwilligersloket.  Schepen Piet De Bruyn stelt de opstart van de “Stertelefoon” voor.  Er zijn een 12 

tal vrijwilligers die wekelijks een 30 - tal senioren  opbellen om te voorkomen dat zij sociaal 

geïsoleerd geraken.  De deelnemende senioren hadden hierin interesse getoond na de belrodes van 

de 80 + die door het Lokaal Dienstencentrum in samenwerking met vrijwilligers werden opgezet 

Aanwezig:  
Jos Van Grunderbeeck (plaatsvervangende voorzitter), Wilma Varga (plaatsvervangend 
ondervoorzitter), Tania Huyghe (penningmeester en vertegenwoordiger van Okra), Mieke Matthijs  
en Marc Peelman (bestuurslid en vertegenwoordiger van Okra Rotselaar), Chris Vander Sande, 
Philippe Scherpereel,(vertegenwoordiger van Okra) Jaak De Pauw (bestuurslid en 
vertegenwoordiger van S-Plus Wezemaal), Willy Van Hoof (S-Plus Wezemaal), Karel Stappaerts 
(Neos),  Marie-Louise Fluyt (Aksent), Greet Van den Bosch, (leden) en  
Piet De Bruyn(schepen senioren), Peggy Puttemans (secretaris), Leen de Meyer (opvolger Peggy 
Puttemans 
 
Verontschuldigd:  
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tijdens de coronacrisis.  Vrijwilligers én senioren die opgebeld willen worden mogen steeds 

doorgegeven worden aan het LDC. 

- Briefwisseling RPO: er mag opnieuw fysiek samengekomen worden.   

 * Op 27/9 gaat de eerste vergadering door 

*  Op 3/12 Trefdag RPO’s met Christel Geerts van de VUB 

3. Planning verkiezing Voorzitter  
Jos Van Grunderbeeck is reeds geruime tijd plaatsvervangend voorzitter. Er zal overgegaan worden 
tot een verkiezing. 
De seniorenraad nodigt al zijn leden uit om zich kandidaat te stellen voor deze functie.  Ook binnen de 
verenigingen die lid zijn van de seniorenraad mogen leden zich kandidaat stellen. 
De kandidaturen mogen ingediend worden bij de secretaris Leen de Meyer.  Zij stuurt alle leden een 
mail met informatie hierover. 
Een week voor de volgende vergadering zal, samen met de uitnodiging,  de lijst met de kandidaten 
meegestuurd worden. 
 

4 Ervaringen vanuit de verenigingen tijdens coronacrisis. 
Er wordt een rondje georganiseerd om te bevragen hoe de verschillende verenigingen de voorbije 

coronaperiode hebben doorgemaakt. Hieruit blijkt dat alle verenigingen geprobeerd hebben om 

zoveel mogelijk contact te onderhouden met hun leden door telefonisch of digitaal contact, door het 

versturen van verjaardagskaartje, door het bezorgen van een kleine attentie……  

Ondertussen zijn overal de eerste activiteiten terug opgestart; wandelingen, fietstochten, petanque, 

BBQ, uitstapjes met etentjes…. Altijd mits de coronamaatregelen te respecteren. 

Het is duidelijk dat de nood groot is en dat iedereen heel blij is met de voorzichtige opstart van de 

activiteiten 

 
 

5. Evenementen en projecten 
      a.    Project eenzaamheid: 
 Dit blijft een belangrijk thema dus mag zeker niet uit het oog verloren worden. 
De actie met de buurtcomités wordt verschoven naar het voorjaar 2022. 

 

b. Seniorenweek  van 13 november t.e.m.19 november 2021. 
 

-  De grootste knoop die moet doorgehakt worden is het seniorenfeest op vrijdag 19/11 met 
optreden. 

             Piet De Bruyn zegt dat het schepencollege het nog niet veilig genoeg vindt om een grote   
             groep van 700 senioren samen te brengen.  Ook binnen de seniorenraad leeft hetzelfde  
             aanvoelen.  Er wordt beslist om het seniorenfeest niet te laten doorgaan en het optreden te 
             verplaatsen naar de editie van volgend jaar. 
              Er wordt voorgesteld om tijdens de seniorenweek plantjes te bezorgen aan al de bewoners in 
             de woonzorgcentra. 
 

- De rest van het programma van vorige editie (die werd afgelast o.w.v. corona) kan worden 
overgenomen.  Peggy zorgt nog voor het afronden van dit programma.  Voor alle details 
verwijzen we naar het bijgevoegde programma.  Hieronder overlopen we de grote lijnen. 
Opm: Leen de Meyer zoekt een beamer + geluidsinstallatie. 
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ZATERDAG 13/11:  S-Plus wandeling/fotozoektocht is klaar, 6.5 km vertrekkende vanaf Wezemaal.  
Voorstel om de consumpties in samenwerking met de bestaande horecazaken op het parcours te 
organiseren. Dit zijn Sport lokaal, Cuvéé, Boeres én tennis.  Er zullen bonnetjes voorzien worden die 
in die zaken kunnen ingeruild worden voor een drankje. Dit wordt nog verder praktisch uitgewerkt. 
 
MAANDAG 15/11:  verkeersquiz en lezing Mark Claus gaan gewoon door zoals gepland. 
 
DINSDAG 16/11:  Begeleide wandeling op de wijngaardberg gaat door 
 
WOENSDAG 17/11: Workshop Bib gaat door 
Bingo-NM door LDC wordt verplaatst naar vrijdag en vervangen door een lezing van Prof Broos over 
pandemieën. 
Voorstelling Los Speedy Bobs gaat ‘s avonds door. 
 
DONDERDAG 18/11: VM, beweegroute met nieuwe bewegingscoach: Christel Vleugels. 
NM: lezing over geschiedenis van Congo. 
 
VRIJDAG 18/11: VM: workshop i.s.m. Barbara Specht van LOGO: ‘Geluk zit in een klein driehoekje’. 
NM Okra Wezemaal organiseert fietstocht vanuit zaal De Wal. 
LDC organiseert tegelijkertijd Bingo. + taart en koffie. 
 
De afscheidsreceptie voor de medewerkers/vrijwilligers zal verplaatst worden naar volgend jaar. 
 
 

6. Informatie 
De eerste voorzitter van de gepensioneerden raad Jef Verelst is overleden.  Hij was voorzitter tot 
2011. 
 

7. Datum volgende seniorenraad (15 oktober) 
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 15 oktober 2021 om 13.30u. in de Mena, zaal 3 de 
verdiep. 
Het dagelijks bestuur vindt plaats op vrijdag 8 oktober om 9 u in de Theo Humblet zaal op het 

gemeentehuis. 


