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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (11 februari 2021)
Het verslag werd goedgekeurd.
2. Nabespreking vergaderingen ELZ Bravio en Webinar meeting.
(Hoe ouderen stimuleren om zich allemaal te laten vaccineren.)
Alle voorzitters van ouderenadviesraden werden uitgenodigd op deze vergadering om hen aan te
sporen om het coronavaccin te nemen
Louis geeft mee dat Steenokkerzeel goed heeft uitgepakt met de folder die de dienst
communicatie heeft opgesteld met meer informatie. Louis heeft een kopie meegegeven aan
sommige gemeenten.
Er zijn al een aantal van onze leden die gevaccineerd zijn of toch al de eerste prik hebben
gekregen!
3. Activiteiten najaar
- Infoavonden
Het najaar staat zo goed als volgeboekt in GC De Corren. Op donderdag 25 november zou wel
nog de mogelijkheid zijn tot het organiseren van een infoavond. Er stond wel al een infoavond
“Euthanasie” op de planning die op 30 september zou doorgaan.
We hebben besloten om de infoavond “euthanasie” te verplaatsen naar 2022 omdat deze
infoavond online al via LDC Omikron wordt georganiseerd.
Hierdoor zal op donderdag 30 september de infoavond “erfrecht” doorgaan met notaris
Robberechts uit Zaventem. Op donderdag 25 november zal de infoavond “voorafgaande
zorgplanning” doorgaan met notaris De Sagher uit Steenokkerzeel.
Beide infoavonden gaan door van 19u30 tot 21u30.
- Ouderenweek
Van 18 tot en met 22 oktober 2021.
Maandag gaat de quiz door van 14u tot 17u in GC De Corren. Louis Meeus zal de vragen van
vorig jaar gebruiken aangezien dit toen geannuleerd werd.
Dinsdag zal in de voormiddag yoga doorgaan in LDC Omikron. Afhankelijk van de dan geldende
coronamaatregelen zal er in twee groepjes van elk één uur lesgegeven worden. Deze activiteit
zal maximum tot 11u30 duren daar ze ook met middagmalen zitten!
In de namiddag zal er een dansnamiddag doorgaan van 13u30 tot 16u30 in GC De Corren. Time
For Music werd hiervoor al gecontacteerd en zullen van de partij zijn.
Woensdag gaat er een wandeling door. Opnieuw graag onder leiding van Daniël Zwertvagher.
Hilde Meulemans gaat navraag doen of hij dit nog steeds ziet zitten alsook waar hij denkt dat het
leuk is om nogmaals te wandelen. Alle deelgemeenten werden al eens bewandeld.
Donderdag ligt voorlopig nog wat “open”. We willen niet opnieuw een workshop gezonde voeding
omdat dit vorig jaar pas werd aangeboden. Ook de volksspelen/ gezelschapsspelen willen we
liever niet omdat deze niet echt een succes waren tijdens voorgaande jaren.
Een leuk idee van Viviane Spruyt: eventueel een “marktje” organiseren met allerlei leuke en
creatieve activiteiten zoals macrame, kaarsen maken, … Ideeën mogen steeds doorgegeven
worden aan de dienst welzijn.

Er werd ook gedacht aan een cursus EHBO maar hier zitten de senioren waarschijnlijk niet op te
wachten tijdens de ouderenweek. Wel interessant om te organiseren naast de ouderenweek.
Ook werd er gedacht aan een kraam met informatie over vrijwilliger zijn omdat dit voor iedereen
interessant is maar lijkt ons eerder iets voor buiten de ouderenweek. Dit zullen we tijdens de week
van de vrijwilliger organiseren in 2022.
Er kwam van Stefaan Coenaerts een alternatief voor donderdag, namelijk: puzzels via de
computer en hier een wedstrijdje van maken.
Op vrijdag zal het slotfeest doorgaan met zoals jaarlijks een middagmaal. Voor de namiddag is er
animatie voorzien met “De Recyclagemuzikanten”. Ook dit is al bevestigd.
In september zijn er ook nog twee activiteiten:



Dinsdag 14 september zal de fietstocht doorgaan. De dienst welzijn vraagt aan
Herwig Prieels, die vorig jaar de fietstocht ging organiseren of hij dit wil doen.
Maandag 20 september zal de petanquewedstrijd in Melsbroek doorgaan.

- Kerstfeest (gemeente)
Gaat door op donderdag 16 december en vrijdag 17 december door in GC De Corren.
4. Versmelting Ouderenadviesraad en Welzijnsraad
Louis Meeus had enkele terechte opmerkingen per mail doorgestuurd. In de statuten stond er
nog ergens “ouderen” dat mocht veranderd worden naar “alle inwoners” alsook de afkorting
SWOAR moest bovenaan bijgeschreven worden.
De andere leden hadden geen opmerkingen dus de statuten en het huishoudelijk reglement
werden goedgekeurd.
Er zal tijdens de eerstvolgende vergadering in augustus een nieuwe stemming gebeuren voor een
voorzitter en ondervoorzitter. Ook alle leden zullen zich opnieuw kandidaat moeten stellen.
Bernadette Marescaux stelde voor om in deze nieuwe raad met werkgroepen te werken als we
bepaalde activiteiten willen organiseren. Leden die in iets bepaald geïnteresseerd zijn kunnen een
groep opstarten en tijdens de samenkomsten volop voor bepaalde activiteiten te gaan.

5. Varia
- “Op Wielekes” – kinderfietsbibliotheek
Dit is een kinderfietsbibliotheek die zou starten vanaf september 2021. Inwoners kunnen een
jaarabonnement nemen om een fiets uit te lenen en ruilen voor een grotere wanneer hun kindje
er is uitgegroeid. De fiets mag thuis gehouden worden tot er een nieuwe nodig is.
De vraag naar de ouderenadviesraad is of er leden zijn die hier als vrijwilliger willen helpen. Dit
zou ofwel gaan over de administratieve kant: contracten opmaken, het sociale contact, … ofwel
over de praktische kant: onderhoud van de fietsen, de fietsen “pimpen”, …

Er waren enkele leden geïnteresseerd. Ze vinden het een heel mooi initiatief ook zeker naar
kwetsbare gezinnen toe. Een fiets kan duur zijn en aangezien een kindje er ook snel kan uitgroeien
is dit niet altijd evident.
Idee van Viviane Spruyt: de fietsen laten graveren door de politie. Mocht er een fiets gestolen
worden kan deze zo wel opgespoord worden. Ze stelt ook voor om kinderfietsen die door de politie
worden gevonden (zonder eigenaar) eventueel te doneren aan “Op Wielekes”
De dienst welzijn geeft nog wat meer info wanneer alles op punt staat. Dit zal tijdens de
eerstvolgende vergadering zijn.
- LDC Omikron: idee
Hilde Meulemans stelt een nieuw initiatief voor waar ze graag feedback over krijgt. Het staat nog
in kinderschoenen en is nog niet gestart.
Het zou gaan over “het kleine helpen”. Inwoners kunnen Hilde contacteren voor kleine klusjes of
dingen die iemand niet meer kan of moeilijker gaat. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het gordijn
afhalen en terug ophangen zodat de persoon in kwestie de gordijnen kan wassen. Hilde gaat op
zoek naar vrijwilligers die anderen graag een handje toesteken. Ze zoekt dan uiteindelijk een
match tussen “hulpzoeker” en “helper”. Hiermee wil ze graag het buurtgericht werken extra kracht
geven. Ze zou dit uitwerken naar de volledige gemeente zonder in het vaarwater te lopen van
bijvoorbeeld de klusjesdienst van het OCMW. Hiermee wil ze de gemeente helpen op het vlag
van “Steenokkerzeel bruisende gemeente”.
De vrijwilligers zullen verzekerd zijn wanneer ze hulp bieden.
Hilde Meulemans vraagt of het mogelijk is om, als het project volledig startklaar is, een artikel te
plaatsen in Den Beiaard om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Liesbeth Degrève geeft mee dat dit zeker een goed idee is. Op dit moment, in tijden van corona,
sturen we mensen vaak door naar onze gemeentelijke klusjesmannen om kleinere klusjes te doen.
Op termijn zou het ideaal zijn om hen te kunnen doorsturen naar dit initiatief van Omikron.
Stefaan Coenaerts heeft een tijd geleden een spijtige situatie gehad waarin hij met zijn vrouw
dringend naar Spoed moest. Hij kan zelf niet met de wagen rijden dus was dit niet mogelijk. Hij
dacht er aan dat dit initiatief mensen hiermee kan helpen.
Uiteraard is het niet de bedoeling dat Hilde Meulemans 24/7 bereikbaar is voor mensen
om een match te zoeken voor vervoer. Dit initiatief gaat echt over kleine klusjes, alledaagse zaken.
De leden geven Stefaan Coenaerts de tip om in het vervolg zeker naar de ziekenwagen te bellen.
Feedback van de leden:







Belangrijk dat er een badge voorzien wordt zodat de hulpzoeker weet dat deze persoon
vanuit Omikron werd gestuurd. Dit vooral omdat men meer en meer in de media hoort
dat er mensen rondlopen die zich voordoen als iemand die ze niet zijn om mensen op
te lichten.
Hilde Meulemans geeft mee dat hulpzoeker altijd de naam, datum en tijdstip krijgt van
de helper die langskomt. Er kan zeker nagedacht worden over een badge.
Controle/ nazicht of een klusje werd uitgevoerd en of alles goed en correct is verlopen
Voorkeur vragen aan de helper wat hij/zij het liefst doet zodat de match sneller gemaakt
kan worden
Over het algemeen vinden ze dit allemaal een zeer goed idee!

- Vergadering Aronskelk: Inne Van Den Rul
Tijdens de vergadering kwam aan bod dat de toegankelijkheid van de voetpaden niet ideaal is in
Melsbroek. Hier komen (nog steeds) heel wat klachten over. Inne vraagt hoe ze dit best kan
aanpakken om hier melding van te maken en bij wie.
Viviane Spruyt geeft mee dat het best is om foto’s op te sturen naar Wim Mombaerts. Zij heeft dit
ook al eens gedaan en dit wordt zeer goed opgevolgd. Ook Liesbeth beaamt dat ze hiervoor best
contact opneemt met Wim. Dit is zijn domein en zal het snelst kunnen handelen.
Hilde Meulemans zegt dat hierrond al heel wat initiatieven zijn genomen door bijvoorbeeld
knelpuntwandelingen te organiseren. Het is misschien een idee om dit opnieuw te doen met een
groep mensen in samenwerking met MS Kliniek of Okra’s. Zo kan alles gebundeld worden en op
die manier aan Wim Mombaerts bezorgd worden. Zo heeft ook hij onmiddellijk een mooi overzicht
waar de knelpunten zich bevinden.
- 3 mei Vlaamse Ouderenraad
Tijdens deze vergadering zal het gaan over de bewoonbaarheid van de huizen van ouderen.
Bijvoorbeeld op kleinere schaal gaan wonen, aanpassingen doen in de woning, kleinere/ nieuwe
eenheden maken met kleine woongelegenheden in plaats van rusthuizen. Heel wat rusthuizen
staan leeg of zijn heel erg duur. Kleinere eenheden met bijvoorbeeld twaalf of veertien personen
kan betaalbaar blijven en lijkt ideaal.
-

Er was ook onlangs een FOD-vergadering over eenzaamheid bij ouderen tijdens de
COVID periode en hoe ze hier konden bij helpen.
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