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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (15 juli 2020)
Het verslag van 15 juli 2020 werd goedgekeurd.
Viviane Spruyt over het rondbrengen van de geschenkjes naar de mantelzorgers: Zij waren
zeer tevreden dat dit werd gedaan.
2. Planning activiteiten najaar
- Fietstocht en petanquewedstrijd
De fietstocht ging oorspronkelijk door op dinsdag 15 september 2020 en de petanquewedstrijd
op maandag 21 september 2020 maar werden geannuleerd. Dit omwille van de beslissing van
het gemeentebestuur om alle gemeentelijke activiteiten te annuleren tot 01 oktober 2020.
- Ouderenweek
De ouderenweek gaat gewoon door mits enkele aanpassingen.
Al deze activiteiten worden georganiseerd rekening houdend met de geldende
coronamaatregelen. Afhankelijk van de capaciteit van De Corren en de evolutie van het
coronavirus zal er een limiet staan op de inschrijvingen van sommige activiteiten.
Maandag quiz – 14u tot 17u – GC De Corren: Men is verplicht zich in te schrijven in groepen
van 4 personen. Anders dan voorgaande jaren zal het niet mogelijk zijn om individueel in te
schrijven. Vrijwilligers om te helpen: Rita, Rosine, Stefaan, Viviane en Marleen. Jury: Hilde en
Rita.
Dinsdag yoga – 9u30 tot 10u30 en 11u tot 12u – LDC Omikron: zal doorgaan in twee
sessies zodat de afstand tussen deelnemers steeds bewaard kan worden.
Woensdag wandeling – vertrek 13u30 aan de kerk in Melsbroek: een wandeling door
Melsbroek met gids, +/- 6km.
Donderdag workshop gezonde voeding – 13u30 tot 16u30 – GC De Corren –
georganiseerd door Viviane Spruyt: informatie over gezonde voeding, proevertjes verpakt
in aparte potjes om uit te delen, gezonde goodiebag met folders, stuk fruit, flesje water, … .
Deze producten worden lokaal aangekocht.
Vrijwilligers om te helpen: Louis, Rita en Rosine.
Vrijdag maaltijd aan huis – tussen 10u en 11u30 – traiteur Kokoen
De maaltijd zou koud aan huis gebracht worden met een uitleg hoe ze de maaltijd moeten
opwarmen. Men betaald hier €5 voor. Aangezien het een “feestelijke afsluiter” is van de
ouderenweek opteren de leden om de maaltijd warm te leveren.
De leden kiezen samen het menu: Pompoensoep als voorgerecht, Orloff gebraad met
vleessaus, erwten en wortels met puree als hoofdgerecht.
Mocht de maaltijd warm zijn willen ze liefst dat de levering later kan (11u – 12u30). De dienst
welzijn informeert bij Kokoen de mogelijkheden.
Inschrijven via een brochure die wordt opgestuurd naar alle leden door de dienst welzijn en
via het inschrijvingsstrookje in Den Beiaard oktober kort.
Het inschrijvingsstrookje dient afgegeven te worden na afspraak aan het onthaal van het
gemeentehuis waar men ook de activiteit “maaltijd aan huis” kan betalen. Voor een afspraak
te maken: 02 254 19 00.
- Seniorenkerstfeest
Op dit moment gaat de show in zijn originele vorm nog steeds door. We wachten de evolutie
van het coronavirus af. Indien we de grote show toch dienen te verplaatsen naar volgend jaar
is er een kleiner alternatief voorzien.
We zouden dan werken met 3 à 4 keer op één dag een show van ongeveer 2u te geven met
een drankje (bv koffie) en een dessertje. Dit zouden we 2 dagen na elkaar doen. Hierdoor
bereiken we toch een groot publiek.
3. Planning activiteiten 2021

- Infomomenten erfrecht en voorafgaande zorgplanning
De dienst Welzijn heeft al contact opgenomen met notaris Robberechts en notaris De Sagher.
Op donderdag 18 maart 2021 zal notaris Robberechts een infoavond geven over “Erfrecht” in
GC De Corren om 19u30.
Op donderdag 15 april 2021 zal notaris De Sagher een infoavond geven over “voorafgaande
zorgplanning” in GC De Corren om 19u30.
- Zilverwijzer
Dit proberen we te laten doorgaan in februari. Het is afwachten op antwoord van lesgever
Hugo Henneman wat zijn mogelijkheden zijn.
4. Nieuwe seniorengids (updaten)
Louis Meeus geeft aan dat er heel wat informatie al verouderd is. Hij zou in 2021 een nieuwe
versie willen maken.
Bernadette Marescaux wil liever minder tekst in de gids. Eerder kort en bondig wat het inhoudt
met daarnaast de contactgegevens. Aangezien heel wat zaken op regelmatige basis
veranderen maar contactgegevens over het algemeen wel hetzelfde blijven.
Er werd even ter sprake gebracht of het wel nuttig is om deze seniorengids uit te brengen.
Viviane Spruyt benadrukt dat zij vindt dat dit een gemeentelijke plicht is om onze senioren op
één of andere manier de vele informatie op een gemakkelijke manier aan te bieden.
De andere leden zijn het hier mee eens. Louis Meeus stelt voor om hier in 2021 werk van te
maken met een kleine werkgroep; Hilde, Paul, Bernadette.
De dienst Welzijn geeft dit door aan Liesbeth Degrève om dit voor te leggen als variapunt op
het college van burgemeester en schepenen.
5. Varia
- Plantjesweekend; Kom op tegen Kanker
Dit kan niet doorgaan op zijn originele manier. Er zullen geen azalea’s verkocht worden op de
markt in Steenokkerzeel. Er is wel een alternatief uitgewerkt namelijk; het online verkopen van
de plantjes.
Men kan een plantje bestellen en dit ofwel laten leveren aan huis (aan een meerprijs) of afhalen
in een AVEVE winkel in de buurt of bij een afhaalpunt in de buurt.
De vrijwilligers zien het zitten om dit afhaalpunt te bemannen.
Het afhaalpunt zal doorgaan op dinsdag 22 september 2020 van 14u tot 16u en donderdag 24
september 2020 van 17u30 tot 20u op het binnenplein van het gemeentehuis.
Ook toevallige bezoekers die een plantje wensen zullen op dat moment de kans krijgen om er
eentje te kopen omdat er 30 extra plantjes besteld werden.
Viviane Spruyt vraagt zich af hoe mensen hiervoor moeten betalen. Zijn de plantjes van
diegene die een bestelling plaatsten al betaald of niet?
De dienst welzijn is niet zeker dat de plantjes al betaald zullen zijn en vraagt dit na bij Kom op
tegen Kanker. Betalingen kunnen gebeuren via een QR-code of contant, dan zal de dienst
welzijn wisselgeld voorzien.
-

Mobiliteit “De Lijn” Melsbroek

Hugo Cloetens heeft een gewoon abonnement bij De Lijn. Tijdens de coronacrisis heeft hij
twee maanden geen gebruik kunnen maken van deze dienst maar hij heeft hier wel voor
betaald. Hij heeft de vraag gesteld naar De Lijn of dit gerecupereerd kan worden bv 2 maanden
(gratis) verlenging. De Lijn wil en kan dit niet doen.
Viviane Spruyt geeft aan dat die overmacht is en dat De Lijn hier ook niets aan kan doen.
Hugo Cloetens geeft ook aan dat de route die De Lijn doet doorheen Melsbroek niet ideaal is.
Er is geen bushalte aan Floordam noch aan de MS-Kliniek. Logischer zou zijn dat daar net wél
bushaltes zijn voor diegene die moeilijk te been zijn.
De andere leden beamen dit. Vermoedelijk zou er wel een nieuw traject worden voorzien
wanneer de Ms-Kliniek gerenoveerd wordt. Maar dan gaat deze vooral “door” de MS-Kliniek
terwijl er een makkelijkere manier bestaat om de bus een goed traject te geven ipv door alle
kleine straatjes. Bv Vanheylenstraat volledig door, aan de “dikke boom” draaien en terugkeren,
weg langs de Stationslaan of via Steenwagenstraat naar de steenweg.
De leden vragen zich af of de gemeente met De Lijn in gesprek kan gaan om dit probleem aan
te kaarten.
- Participatietraject
De vertegenwoordigers voor onze ouderenadviesraad zijn Louis Meeus en Stefaan Coenaerts.
Zij zullen de mening van onze raad op 09 oktober 2020 tijdens de participatieavond
vertegenwoordigen.
1. Hoe ziet de raad het leven na corona in #1820?
Ze hopen dat het weer zoals 2019 wordt. Een gewoon leven met terug veel sociaal contact.
En hopelijk met een vaccin.
2. Wat vinden ze van de beslissingen die gemaakt werden door het gemeentebestuur?
Ze hebben vooral een probleem met de mondmaskers en de opbrengst ervan. Waarom werd
dit gesteund naar verenigingen in plaats van het te doneren aan de mensen in de zorg? Zij
hadden dit het meeste nodig.
Viviane Spruyt begrijpt niet dat de mondmaskers verkocht werden. Waarom niet gratis zoals
in de buurtgemeenten?
Hugo Cloetens geeft aan dat hij dit wel snapt. Het geld werd terug geïnvesteerd in de
gemeente (verenigingen).
3. Hoe zien zij de verdeling van de tegemoetkoming (ongeveer €140.000) naar de
verenigingen toe?
De leden zijn het er mee eens dat er goed gecontroleerd moet worden dat de verenigingen
enkel geld krijgen wanneer zij dit echt nodig hebben. Bijvoorbeeld verenigingen die elke maand
bepaalde kosten hebben die ze steeds moeten betalen. Aangezien ze geen inkomsten hebben
maar wel uitgaven kan dit goed van pas komen voor hen.
Verenigingen die geen uitgaven hebben moeten doen zouden eigenlijk geen geld moeten
krijgen. De boekhouding opvragen en nauwkeurig checken is de boodschap! Men wil niet dat
er “sinterklaas” wordt gespeeld.
Hugo Cloetens geeft ook mee dat alle verenigingen sowieso hun subsidies krijgen zonder dat
ze moeten aantonen wat ze gedaan hebben. Ze zullen dus sowieso wel iets ontvangen.
De overschot van het geld zouden ze als reserve opzij zetten indien dit mogelijk zou zijn. Dit
kan altijd van pas komen in de toekomst.
-

#1820 mondmaskers voor de raden

Viviane Spruyt vindt dat elk lid van een raad ook een #1820 mondmasker moet krijgen. Zij
geven namelijk hun advies voor de gemeente.
- Huisarts en Apotheek van wacht
Stefaan Coenaerts moest naar de dokter/ apotheek van wacht voor zijn vrouw. Hijzelf rijdt niet
met de auto dus hij kon dit zelf niet doen. Uiteindelijk heeft zijn zoon het nodige gedaan maar
Stefaan kaart toch aan dat dit een probleem is. Hoe kan je ergens geraken als je zelf niet met
de auto rijdt?
Hij vraagt de leden of we kunnen nadenken over mogelijkheden om zulke zaken op te lossen.
Hugo Cloetens voegt er aan toe dat dit zeker ook een probleem is voor alleenstaande.
- Infoavond Euthanasie
De dienst Welzijn contacteert “Leif” om een spreker vast te leggen. Dit zou doorgaan in de
maand september van 2021.
- Dementievriendelijke Gemeente
De RPO vorming “dementievriendelijke gemeente” gaat door op 10 november in de cafetaria
van GC De Corren. We willen ook een infoavond geven over dementie voor onze inwoners.
Tussen de beide infoavonden “Erfrecht” en “Voorafgaande Zorgplanning” plannen we deze
infoavond. (maart-april)
- Ouderenweek 2021
Het is nog ver weg maar we kiezen al een datum voor de ouderenweek 2021. Zo kunnen we
dit doorgeven aan de dienst Vrije Tijd voor de kalender van 2021.
De leden kiezen voor de week van 18 oktober 2021.
De volgende vergadering gaat door op 9 december 2020 in een horecazaak van de gemeente.
Op de agenda van de volgende vergadering zal de locatie staan.
Notulist: Maaike De Coster

