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1) Goedkeuring verslag vorige vergadering (3 september 2020)
Het verslag van de vergadering van 3 september 2020 werd goedgekeurd.
2) Nabespreking Ouderenweek 2020 (20tal personen aanwezig)
Wandeling in Melsbroek +/- 6km

Niet Veront.

De wandeling werd begeleid door Daniël Zwertvagher. Dit was een zeer mooie wandeling.
- Workshop Gezonde Voeding (16 personen)
Viviane Spruyt heeft deze workshop gegeven. Er werd uitleg gegeven over gezonde voeding
en beweging. Daarnaast kregen de deelnemers elk een goodiebag mee naar huis met daarin
enkele recepten, flyers van de bewegings- en voedingsdriehoek en een pasta- en fruitsalade
die op zeer hygiënische en coronaproof wijze gemaakt en verpakt werd.
- Maaltijd aan huis – traiteur Kokoen
In totaal waren er 117 personen ingeschreven voor de maaltijd aan huis. Er waren zeer goede
reacties op gekomen.
3) Mobiliteitsenquête “Uw vervoer een hele toer”.
Deze enquête zal mee opgestuurd worden met het verslag. Zo kan iedereen hem eens
bekijken en vullen we hem eventueel tijdens de volgende vergadering samen in.
4) Beleidsplan Ouderen 2021
De vergadering van RPO die hierover zou gaan werd uitgesteld. Louis verdaagt dit punt naar
de volgende vergadering.
5) Planning 2021
- Infomomenten erfrecht en voorafgaande zorgplanning
Infomoment erfrecht met notaris Robberechts: donderdag 18 maart 2021 om 19:00 in GC
De Corren
Infomoment voorafgaande zorgplanning met notaris De Sagher: donderdag 15 april 2021
om 19:00 in GC De Corren.
- Zilverwijzer
Tweede sessie “geven en nemen” met Hugo Henneman enkel voor de leden: dinsdag 16
maart 2021 om 14:30 in Omikron. Zoals tijdens de eerste sessie wordt er €5 gevraagd.
- Infoavond euthanasie
Infomoment euthanasie met Dr Birgit Monden – LEIFarts en palliatief arts : donderdag 30
september 2021 om 18:30 in GC De Corren. Dit infomoment start wél om 18:30 aangezien
dit het beste paste voor de spreker.
6) Varia
- Update nieuwe seniorengids
Er werd in de vorige vergadering gesproken over het updaten van de seniorengids. Er zou
geen volledig nieuwe gids gemaakt worden, oude dateert van 2018, maar wel een apart
boekje met alle vernieuwingen in.
Nieuw idee: een ringmap maken waarin alle artikels zitten. Deze ringmap zou enkel
verkrijgbaar zijn op vraag via website, telefonisch of een strookje in Den Beiaard. Als
gemeente kunnen we dan sneller inspelen op de veranderingen die zouden gebeuren.
(jaarlijks veranderen er wel een aantal zaken)
Wanneer er een aanpassing is kunnen we dit doorgeven op website/ Den Beiaard en kan
men deze papieren aanvragen en mee in het ringmapje stoppen.
We zouden telkens het jaartal + maand vermelden zo dat alles in de juiste volgorde kan
geplaatst worden!
- Kerstfeest voor senioren en andersvaliden geannuleerd
Het kerstfeest werd geannuleerd.
Als alternatief is er het kerstdiner door traiteur Kokoen en Bakkerij Claes. Voor €5 konden alle
senioren en andersvaliden zich inschrijven voor een kersdiner dat aan huis geleverd werd op

zondag 20 december. In totaal waren er 743 inwoners ingeschreven, dit was goed voor 433
adressen.

- Mantelzorg
De dienst Welzijn is begripvol wanneer het langer duurt om attesten te verkrijgen van FOD/
Zorgverzekering. Er kan inderdaad wat tijd over gaan omwille van alles rond corona.
Aangezien 2020 een bijzonder jaar is zijn we hierin wat minder strikt.
Wanneer mensen aangeven dat ze bezig zijn met de aanvragen of iets dergelijks wordt dit bij
het dossier geschreven. Uiteraard is dit in uitzonderlijke gevallen en enkel geldig met een
goede reden. (bv wachtend op attest)
We maken in 2021 werk van een nieuw reglement om mensen die niet op hetzelfde adres
wonen toch de mantelzorgtoelage te kunnen toekennen. We moeten hier goed over nadenken
hoe we de controle en dergelijken hierrond goed kunnen bijhouden.
De volgende vergadering werd voorlopig nog niet afgesproken maar zal vermoedelijk in de
maand februari/maart doorgaan.
Notulist: Maaike De Coster

