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1.Verwelkoming  
 

2. Goedkeuring verslag Seniorenraad 28 januari 2022. 

3. Voorstelling werking sportdienst. 
Annouk Lebrun, sportpromotor van onze gemeente laat zich verontschuldigen.  Zij meldt ons dat er 

voor de sporteldag van komende dinsdag 92 inschrijvingen zijn.  Zij geeft de leden van de 

Seniorenraad nog de kans om zich in te schrijven tot vandaag 16 u. 

4. Voorbereiding seniorenweken van 14 tot 25 november 2022 
Er worden vanuit de verschillende verenigingen voorstellen gedaan om de seniorenweken in te 

vullen.  Voor de activiteiten die al vastliggen  verwijzen we naar het bijgevoegde schema. 

Volgende afspraken werden gemaakt zodat de agenda in de volgende weken nog kan vervolledigd 

worden: 

- Vanuit het LDC wordt contact gelegd met de parochiezalen van Rotselaar en Heikant voor    

organisatie van het middagrestaurant. 

- Leen vraag na bij dienst cultuur + mobiliteit  wat zij hebben geprogrammeerd. 

- Leen vraagt na of een lezing door notaris uit Werchter mogelijk is over zorgvolmacht. 

- Marie -Louise Fluyt contacteert Bart Minnen voor een wandeling aan het kasteel van Wezemaal op 

maandag 14/11 om 14 u vanuit de Lelie. 

- Tania zoekt uit of er een dans NM kan georganiseerd worden in de parochiezaal in Wezemaal. 

- Marc Peelman informeert of Politie Leuven infosessie kunnen geven over phishing, voorkeur op wo. 

VM. 

- Dirk Van den Eynde vraagt na of op maandag 14/11 in de Lelie een sessie over gebruik smartphone 

kan worden gegeven. 

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), Philippe Scherpereel (Okra), Dirk Van den Eynde (S-
Plus), Patricia Janssens (WZC De Lelie), Marc Peelman (Okra), Greet Van Den Bosch 
Leen De Meyer (secretaris). 
 
Verontschuldigd: ,Bart De Vos (schepen senioren). 
 Martha Didden (LDC), Jaak De Pauw (bestuurslid en vertegenwoordiger van S-Plus Wezemaal en 
Rotselaar), Mieke Matthijs (co-ondervoorzitter en vertegenwoordiger van Okra Rotselaar), Karine 
Van De Velde (WZC De Wyngaert), Lieve Vanderstappen (Aksent). 
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- Karel Stappaerts vraagt na bij Prof. Broos of hij een lezing kan komen geven op  wo. NM 23/11 in  

Rotselaar Centrum of Heikant (afhankelijk van middagrestaurant). 

5. Informatie 
a) Nieuws van de WZC 

- Op paasmaandag gaat de wandeling voor Levensloop door, vertrek om 10 u in De Lelie 
- De Lelie zoekt vrijwilligers voor haar cafetaria dagelijks open te houden tussen 14.30u en 

17.30u. 
- De assistentiewoningen zouden graag  nog enkele zitbanken laten plaatsen.  Leen vraagt na 

bij de gemeente of dit mogelijk is. 
b) Nieuws vanuit de verenigingen  
c) Nieuws van het lokaal bestuur 
d) correspondentie 
 
 

7. Varia 
-  Nood aan een Facebook pagina?   Dirk Van Den Eynde zoekt dit verder uit.  Vanuit de Seniorenraad 

is  hier zeker interesse in. 

- De barometer van de Vlaamse Ouderenraad werd samen met het dagelijks bestuur ingevuld. 

-  De leden van de Seniorenraad willen aan het bestuur graag het signaal geven dat er dringend nood 

is aan betaalbare vergader- en ontmoetingsruimten in heel de gemeente.  Dit punt zal volgende 

vergadering worden besproken met schepen Bart De Vos. 

 

8. Datum volgende Seniorenraad (vrijdag 13 mei 2022) 
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 13 mei om 10 u  op de 3 de verdieping van de Mena. 
 
Het dagelijks bestuur vindt plaats op vrijdag 6 mei  om 10 u in de raadszaal van het  Lokaal 

Dienstencentrum in Werchter. 


