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1.Verwelkoming  
Lieve Vanderstappen (Aksent) dient haar ontslag is als lid van de seniorenraad.  Wij danken haar voor 

haar jarenlange inzet.  Marie-Louise Fluyt zal Aksent vanaf nu alleen vertegenwoordigen. 

2. Goedkeuring verslag Seniorenraad 25 maart 2022. 

3. Voorbereiding seniorenweken van 14 tot 25 november 2022 
De programmatie wordt verder afgewerkt aan de hand van het  bijgevoegde werkschema. 

4. Informatie 
a) Nieuws van de WZC geen, door afwezigheid van de directies. 
b) Nieuws vanuit de verenigingen  
c) Nieuws van het lokaal bestuur: 
Schepen Bart De Vos liet weten dat uitbetaling van de werkingskosten en de toelage voor de 
organisatie van de seniorenweken door het College werden goedgekeurd.  Deze bedragen zullen 
binnenkort op de rekening worden gestort. 
Bart De Vos liet ook nog weten dat er in de nabije toekomst het Huis Van Het Kind + een nieuw 
jeugdhuis gebouwd wordt.  Hierdoor zal er meer vergadermogelijkheid zijn in de toekomst. 
d) correspondentie 
 
 

5. Varia 
-   Facebookpagina.   Dirk Van Den Eynde heeft dit verder uitgewerkt en de FB-pagina aangemaakt. 

Hij is beheerder.  Hij maakt een informatief tekstje voor alle leden van de seniorenraad dat door Leen 

wordt doorgestuurd.  Op die manier kunnen alle seniorenverenigingen hun leden hiervan op de 

hoogte brengen en vragen om activiteiten aan te kondigen via deze FB-pagina. De seniorenraad is 

akkoord om het logo (uiltje) te gebruiken omdat het initiatief in samenwerking met de seniorenraad 

werd ontwikkeld. 

- Chris Vander Sande vond de organisatie van de sporteldagen heel positief.                                  

Daarnaast doet zij ook een oproep naar vrijwilligers toe om de cafetaria in WZC De Lelie open te 

houden. Dit is een leuke en erg zinvolle taak. 

6 Dankwoordje. 
 Dankwoordje aan Peggy Puttemans voor haar jarenlang engagement als secretaris van deze raad. En 

een wederwoord vanwege Peggy.  

Aanwezig:  
Jos Van Grunderbeeck (voorzitter), Wilma Varga (ondervoorzitter), Willy Van Hoof (S-plus), Tania 
Huyghe (penningmeester en vertegenwoordiger van Okra),  Marie-Louise Fluyt (Aksent), Chris 
Vander Sande, Karel Stappaerts (Neos),), Dirk Van den Eynde (S-Plus), Marc Peelman (Okra), 
Greet Van Den Bosch; Jaak De Pauw (bestuurslid en vertegenwoordiger van S-Plus Wezemaal en 
Rotselaar), Mieke Matthijs (co-ondervoorzitter en vertegenwoordiger van Okra Rotselaar),  
Leen De Meyer (secretaris). 
 
Verontschuldigd: ,Bart De Vos (schepen senioren), Philippe Scherpereel (Okra), Karine Van De 
Velde (WZC De Wyngaert), Martha Didden (LDC), Patricia Janssens (WZC De Lelie), Lieve 
Vanderstappen (Aksent). 
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Ook Hanne Weckhuysen wordt bedankt voor haar inzet voor de seniorenraad.  Zij kon spijtig genoeg 

niet aanwezig zijn. 

 

 

7. Datum volgende Seniorenraad  
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 15 juli om 10 u  op de 3 de verdieping van de Mena. 
 
Het dagelijks bestuur vergadert op dinsdag 12 juli  om 10 u in de raadszaal van het  Lokaal 

Dienstencentrum in Werchter. 


