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Verslag Seniorenraad 
15 oktober 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1.Verwelkoming 
 

2. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter 
Na de seniorenraad van 10 september 2021 werd een oproep gedaan aan alle leden om zich 

kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter en ondervoorzitter.  Vermits er geen nieuwe 

kandidaten zich gemeld hebben wordt er gestemd over het verkiezen van de huidige 

plaatsvervangers die zich kandidaat stellen: Jos Van Grunderbeeck wordt unaniem verkozen tot 

voorzitter.  Wilma Varga wordt unaniem verkozen tot ondervoorzitter.  Mieke Matthijs wordt 

unaniem verkozen tot co-ondervoorzitter. 

3. Werking seniorenraad 
a) Het verslag van de seniorenraad van 10 september 2021 wordt goedgekeurd. 

b) Beknopt verslag van het Dagelijks Bestuur van 8 oktober 2021. 
 

4. Evenementen en projecten 
a. Seniorenweek 2021 
 
Het programma van de seniorenweek wordt in detail overlopen.  Hiervoor verwijs ik door naar het 
draaiboek dat aan alle leden wordt toegestuurd.  

- Financieel zijn er voldoende reserves zodat de folder van dit jaar (+/- € 2000)  kan betaald 
worden door de seniorenraad.  De gemeentelijke toelage van vorig jaar werd nog niet gebruikt 
omdat de seniorenweek in 2020 niet kon doorgaan.  In 2021 werd de gemeentelijke toelage 
niet uitbetaald. 

- Er wordt afgesproken dat aan alle bewoners van de WZC én de assistentiewoningen een 
bloemetje wordt bezorgd. Het gaat over ongeveer 300 personen (163 in de Lelie + +/- 120 in 
De Wyngaert. Dit als compensatie voor het seniorenfeest dat niet doorgaat. 
Chris Vandersande neemt de organisatie hiervan op zich.  De verdeling gebeurt op zaterdag 
20/11 om 11 u. Er wordt een kaartje met een boodschap bij elk plantje gehangen (Leen). 

5. Informatie 
a) Nieuws van de WZC 
WZC De Lelie: 
- Alle bewoners hebben hun derde prik ontvangen 
- Alle personeelsleden zijn gevaccineerd (met uitzondering van 1). 
- Bezoekers wordt gevraagd om een coronapas te tonen. 
- Recent zijn spoedopnames en kortverblijf mogelijk. 
- 10/12/2021 gaat de kerstmarkt door van 16 tot 20u 
- 2/2022 zal er een Bingo voor levenslijn worden georganiseerd. 

Aanwezig:  
Jos Van Grunderbeeck (voorzitter), Wilma Varga (ondervoorzitter), Tania Huyghe (penningmeester 
en vertegenwoordiger van Okra), Mieke Matthijs (co-ondervoorzitter en vertegenwoordiger van 
Okra Rotselaar), Chris Vandersande, Marie-Louise Fluyt (Aksent), Philippe Scherpereel (Okra), 
Willy Van Hoof (S-Plus), Dirk Van den Eynde (S-Plus), Martha Didden (LDC), Patricia Janssens 
(WZC De Lelie), Marc Peelman (Okra), Greet Van Den Bosch, Lieve Van Der Stappen (Aksent), 
Leen De Meyer (secretaris). 
 
Verontschuldigd: Piet De Bruyn(schepen senioren),Jaak De Pauw (bestuurslid en 
vertegenwoordiger van S-Plus Wezemaal en Rotselaar), Karel Stappaerts, Karine Van De Velde 
(WZC De Wyngaert). 
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- Het middagrestaurant ism het LDC zal opnieuw worden opgestart op maandag 18/10 
- Er zijn nog 9 flats te huur en 4 te koop. 
WZC DE Wyngaert:  Karine Van de Velde wordt de nieuwe directie miv 18/10/2021 
 
b) Nieuws van de seniorenverenigingen 
Er wordt een rondje gedaan waaruit blijkt dat alle verenigingen hun activiteiten terug opgestart 
hebben. 
 
c) Nieuws van het Lokaal bestuur: Piet De Bruyn liet zich verontschuldigen. 
 
d) Labo ouderenbeleid (toelichting door de voorzitter) 
Dit is een initiatief van de Vlaamse ouderenraad i.s.m. VUB en VVSG met als doel de samenwerking 
tussen de verschillende partners te faciliteren. 
Op 8/11/2021 gaat er een inspiratiedag door in Leuven, Mieke Matthijs zal hieraan deelnemen van uit 
de seniorenraad. 
 

6. Vragenrondje 
 

7. Datum volgende seniorenraad (10 december 2021) 
De volgende vergadering vindt plaats op 10 december 2021 om 9.30u op de 2 de verdieping van de 
Mena. 
Het dagelijks bestuur vindt plaats op vrijdag 26 november om 10 u. in de collegezaal op het 

gemeentehuis. 


