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1.Verwelkoming en praktische afspraken over digitaal vergaderen. 
 

2. Goedkeuring verslag seniorenraad 15 oktober 2021. 

3. Schepenwissel 
Piet De Bruyn wordt bedankt voor zijn grote inzet voor senioren in de gemeente.  Piet benadrukt dat 

hij hun belangen blijft verdedigen in de toekomst. 

Bart De Vos wordt verwelkomd. Hij benadrukt dat hij graag in de voetsporen van Piet treedt en 

inspraak van senioren erg belangrijk vindt.  Zij blijven bijgevolg graag beiden ambassadeurs van de 

senioren. 

4. Vraag van Sportpromotor over sporteldag op 29/3/2022 
De sportdienst van Rotselaar organiseert samen met de sportregio ILV Winge-Demervallei jaarlijkse 4 

regionale sporteldagen (sportdagen voor senioren). Tijdens sporteldagen in het verleden (tot en met 

2019) konden senioren tussen 10u en 16u deelnemen aan verschillende beweeg- en sportactiviteiten 

in en rond Sportoase De Toren en Sportoase De Meander. Tijdens de middagpauze werden broodjes 

voorzien en de dag werd afgesloten met een stuk taart.                                                                         

In 2020 en 2021 werd er geen sporteldag georganiseerd. 

Dit jaar, op dinsdag 29 maart 2022, hoopt de sportdienst een aangepaste versie van de sporteldag te 

organiseren. Hierbij willen ze tussen 10 en 13 u. verschillende beweeg-/sportactiviteiten voorzien, met 

een focus op activiteiten die buiten georganiseerd kunnen worden (zoals wandelen, fietsen, petanque 

...). Dit jaar zullen ze geen eten en drinken aanbieden. Ze moeten er dit jaar ook rekening mee 

houden dat Sportoase de Toren niet beschikbaar is (door aanwezig vaccinatiecentrum). 

De seniorenraad zocht een antwoord op volgende vragen: Zien senioren en seniorenverenigingen 

zo'n aangepaste sporteldag zitten of niet? Zouden ze zeker meedoen of is er eerder 

terughoudendheid om deel te nemen? Met welke zaken (naast de opgelegde maatregelen van het 

overlegcomité) moeten de organisatoren zeker rekening houden om het zo aangenaam en veilig 

mogelijk te maken voor de deelnemers? 

Uit de gedachtewisseling noteerden we volgende elementen.   
Er is zeker interesse vanuit de verschillende leden van de seniorenraad en hun verenigingen.   

Aanwezig:  
Jos Van Grunderbeeck (voorzitter), Wilma Varga (ondervoorzitter), Jaak De Pauw (bestuurslid en 
vertegenwoordiger van S-Plus Wezemaal en Rotselaar), Mieke Matthijs (co-ondervoorzitter en 
vertegenwoordiger van Okra Rotselaar), Chris Vander Sande, Karel Stappaerts (Neos), Philippe 
Scherpereel (Okra), Dirk Van den Eynde (S-Plus), Patricia Janssens (WZC De Lelie), Marc 
Peelman (Okra), Greet Van Den Bosch, Karine Van De Velde wordt vervangen door Annabel 
(WZC De Wyngaert), Piet De Bruyn (gewezen schepen senioren), Bart De Vos (schepen 
senioren). 
Leen De Meyer (secretaris). 
 
Verontschuldigd: Marie-Louise Fluyt (Aksent), Martha Didden (LDC), Willy Van Hoof (S-plus), 
Tania Huyghe (penningmeester en vertegenwoordiger van Okra) 
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Er is een grote bereidheid om dit initiatief bekend te maken binnen de respectievelijke verenigingen.  
Samenwerking met ander verenigingen en diensten is een aandachtspunt waar zeker nog meer kan op 
ingezet worden.   
Ook vanuit de woonzorgcentra is men geïnteresseerd om deel te nemen indien mogelijk. 
Een goede begeleiding van de sporteldag is erg belangrijk.    

De bestaande beweegroute wordt in dit kader aangehaald als een leuke activiteit buiten.  

De moeilijke bereikbaarheid vanuit de deelgemeentes wordt vermeld als een mogelijke drempel voor 
sommige senioren. Kunnen de activiteiten meer gespreid worden over de gemeente? 

5. evaluatie vorige seniorenweek en planning volgende. 
 
a) Timing 
Behouden we de huidige vorm waarin alle activiteiten gebundeld worden in 1 week met als apotheose 
het seniorenfeest op vrijdag?  
We kiezen voor spreiding van de activiteiten over 14 dagen met het seniorenfeest op vrijdag 25 
november 2022 als eindpunt.  
 
b) Inhoud van de activiteiten, is er voldoende variatie? 
Er moet oog zijn voor een evenwichtige spreiding van het aanbod, zowel over binnen- als 
buitenactiviteiten.  
Ook voor een variatie aan thema’s. In 2021 lag de nadruk nogal eenzijdig op zorg en gezondheid.   
Aandacht ook voor thema’s waarvoor binnen de gemeente kan samengewerkt worden met andere 
diensten of verenigingen (bijv. heemkundige kring, Natuurpunt…),zodat er een groter draagvlak is. 
Het thema ‘digitale kloof’ blijft een belangrijk onderwerp, waarbij over verschillende facetten een 
aanbod mag gedaan worden.  De interesse daarin blijft groot.  
Men werkt liever niet met slechts 1 thema, dat door de Vlaamse Ouderenraad wordt voorgesteld.  
Liever meer variatie in aanbod en niet alleen ernstige, zwaarmoedige thema’s; er is nood aan 
vrolijkheid en plezier hebben. 
 
c) Verdeling van de verantwoordelijkheden 
Elke vereniging werkt met zijn eigen bestuursleden aan een aanbod (‘open activiteit’), waar we 
volgende vergadering rekening mee kunnen houden om er een mooi geheel van te maken.  
S-Plus zal op 19/11 opnieuw Danshart organiseren. 
De vraag wordt gesteld of de seniorenraad zich voldoende profileert als organisator van de 
seniorenweek. En ook hier is samenwerking met andere organisatoren een aandachtspunt. De 
seniorenweek is een kans om de seniorenverenigingen bekend te maken. Er mag zeker nog meer 
ingezet worden op promotie en bekendmaking bij alle activiteiten.  
 
d) Promotie en bekendmaking 
Er wordt vooral gewerkt met de folder/katern, die in alle brievenbussen wordt bedeeld.  Hierin is een 
inschrijvingsstrook voorzien waardoor deelnemers zowel telefonisch als op papier of digitaal kunnen 
inschrijven. De lay-out van het inschrijvingsstrookje zou best aangepast worden, zodat het onder elke 
activiteit vermeld wordt. En liefst ook geen nodeloze informatie opvragen (zoals rijksregisternummer).  
Men moet ook vlot kunnen inschrijven, alleen of als koppel.   
Deze aanbevelingen zullen met de communicatiedienst van de gemeente worden besproken. Zij 
zorgen ook voor de technische kant van het inschrijvingssysteem. 
Er wordt een nieuw idee gelanceerd: kan de seniorenraad geen Facebookpagina openen om alle 
activiteiten en nieuwsjes te posten? Dit zou veel meer mogelijkheden geven voor promotie maar ook 
voor contacten tussen de verenigingen. Dit voorstel wordt door iedereen als erg interessant onthaald.  
We vragen na op de communicatiedienst van de gemeente op welke manier en met wie hiervoor kan 
samengewerkt worden. 
 
e) Catering 
De vraag wordt gesteld of het aanbieden van taart wel verantwoord is en of we niet eerder naar 
‘gezondere’ alternatieven moeten zoeken. Daarover is de raad unaniem: taart en koffie zorgen voor 
gezelligheid en mogen zeker niet ontbreken of vervangen worden. Tenzij de omstandigheden het 
verhinderen (te grote groepen of buitenactiviteiten…). Er kan wel extra fruit aangeboden worden. 
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Wanneer men opnieuw samen kan eten, zorgen deze middagmomenten ook voor verbondenheid. 
Daar is veel nood aan. 
 
f) Locaties kiezen 
Het is belangrijk dat er een betere spreiding van de activiteiten over de verschillende deelgemeentes 
komt. Vooral Rotselaar-Heikant en Werchter waren in 2021 benadeeld. 
Het senioren-verenigingsleven in Heikant is momenteel onbestaande, zodat er vandaaruit geen 
activiteiten worden voorgesteld. 
Ter info: de parochiezaal van Heikant zal op termijn afgebroken worden en de kerk zal als 
ontmoetingsruimte dienstdoen, waardoor er daar meer mogelijkheden komen. 
 
g) Deelname van de bewoners WZC? 
De vraag wordt gesteld of de bewoners van de 2 WZC nog plezier hebben aan deelname aan het 
seniorenfeest; want het lijkt een belasting om hen naar de zaal te vervoeren. 
Vanuit beide WZC wordt duidelijk aangegeven dat de bewoners die kiezen om deel te nemen erg 
uitkijken naar het feest en zeker nog willen mee vieren. De bewoners van de assistentiewoningen zijn 
vaak nog mobieler en daardoor zeker kandidaat om deel te nemen.  Er wordt voorgesteld om bij de 
organisatie van het busvervoer te bekijken of de busrit kan ingekort worden zodat ze niet zo lang 
onderweg zijn. 
Een bedenking: het geluid van het optreden is voor veel senioren storend, terwijl anderen net genieten 
van deze muziek en de kans om nog eens te dansen. De seniorengroep is erg gevarieerd in leeftijd, 
waardoor die verschillen niet te voorkomen zijn. 
 
 
 

7. Datum volgende seniorenraad (vrijdag 25 maart 2022) 
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 25 maart om 10 u  op de 3 de verdieping van de 
Mena. 
Het dagelijks bestuur vindt plaats op donderdag 17 maart  om 10 u. in de collegezaal op het 

gemeentehuis. 


