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1.Verwelkoming  
Martha Didden (LDC) dient haar ontslag is als lid van de seniorenraad.  Wij danken haar voor haar 

jarenlange inzet.  Gelukkig is zij nog kandidaat om tijdens de seniorenweken een handje toe te 

steken, waarvoor dank. 

2. Goedkeuring verslag Seniorenraad 13 mei 2022. 
Philippe Scherpereel betreurt dat zijn vraag over ‘betaalbare’ zalen in de gemeente Wezemaal niet 

wordt opgelost.  De parochiezaal blijft veel te duur voor een vereniging om te huren.  Zij dringen 

erop aan een tarief in te voeren specifiek voor verenigingen.  Voorlopig is er geen vooruitgang in de 

onderhandelingen met de beheerders van de parochiezaal. 

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

Er worden nog een aantal praktische afspraken gemaakt:  

➢ Er zal aandacht zijn voor de zichtbaarheid van de leden van de seniorenraad. Voorstellen: 

samen op het podium staan of via een folder bij het buitengaan de leden én de vereniging 

die ze vertegenwoordigen kenbaar maken.  

➢ Op de volgende seniorenraad zal Traiteur Van Houdt worden uitgenodigd om de menu te 

bespreken. 

➢ Te bekijken: tijdens het feest (vòòr het optreden) op een groot scherm de foto’s van de 

voorbije activiteiten tonen. 

➢ Alle verenigingen doen een warme oproep bij hun leden om, tijdens de seniorenweken, maar 

vooral tijdens het seniorenfeest, te komen helpen.  Het gelegenheidspersoneel én de 

mandatarissen worden ook opnieuw gevraagd om te helpen.  Hoe meer vrijwilligers hoe 

beter; vooral ook bij het opruimen van de zaal na het feest. 

4. Informatie: 
a) Nieuws van de WZC: Patricia Janssens van WZC De Lelie geeft meer uitleg over de negatieve 
manier waarop De Lelie in de pers kwam. Er werd foutief meegedeeld dat het WZC onder verhoogd 
toezicht werd geplaatst. Door een administratieve vertraging werd de aanvraag om een aantal kamers 
voor herstelverblijf om te zetten naar gewone kamers nog niet afgehandeld.  Op basis van onjuiste 
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informatie kwam het WZC plots in een negatief daglicht te staan. De seniorenraad apprecieert de 
toelichting die Patricia gaf en wil haar en het WZC uitdrukkelijk steunen 
b) Nieuws vanuit de verenigingen  
c) Nieuws van het lokaal bestuur 
d) correspondentie:  
     - Vanuit de Vlaamse Ouderenraad wordt de vraag gesteld om geslaagde activiteiten te delen met                  
andere afdelingen. Jos zal hier aandacht voor hebben. 
     -  De Vlaamse Ouderenraad geeft cursussen voor opmaak van het memorandum in de aanloop 
naar de verkiezingen van 2024. 
 
 

5. Varia: 
-   Leden van de seniorenraad die zich aanmelden om de gratis online (wekelijkse) nieuwsbrief te 
ontvangen zullen toegevoegd worden door Jos aan de mailinglijst. 

-    Het LDC organiseert een workshop omgaan met de smartphone op donderdagen 8, 15 en  29 
september  telkens om 14 u.  Er wordt geoefend met de basisfuncties, bankapps en het medisch 
dossier.  
-     Daarnaast worden er ook infosessies gegeven over : ‘orgaandonatie en laatste wilsbeschikking’, 

en ‘bepaal je eigen levenseinde’.  Meer informatie over alle activiteiten van het LDC vind je in de 

Nieuwsbrief van het LDC die aan de leden van de seniorenraad wordt doorgestuurd. 

 

6. Datum volgende Seniorenraad  
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 23 september om 10 u  op de 3de verdieping van de 
Mena. 
 
Het dagelijks bestuur vergadert op dinsdag 20 september  om 10 u in de raadszaal van het  Lokaal 

Dienstencentrum in Werchter. 


