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Naam en voornaam
Briers Paul

Functie/ vereniging
Voorzitter Christelijke
Bejaardenbond Steenokkerzeel

Aanwezig
X

Veront.

Cloetens Hugo

Onfhankelijke Melsbroek

Coenaerts Stefaan

Onafhankelijke Steenokkerzeel

Craps Nicole

Sociale dienst Sociaal Huis

X

De Becker Christiane

Onafhankelijke Steenokkerzeel

X

De Coster Maaike

Afgevaardigde gemeente

X

Degrève Liesbeth

Schepenen Ouderenbeleid

X

De Kimpe Marleen

Onafhankelijke Melsbroek

X

Develter Ingrid

Clinical Research Nurse

X

Gryseels Willy

Afgevaardigde OKRA Melsbroek

Marescaux Bernadette

Hoofdverpleegster-Directrice
nursing

Meers Patrick**

Directeur WZC Floordam*

Meeus Louis

Voorzitter ouderenadviesraad
Kennisbeurs

X

Meulemans Hilde

Centrumleider LDC Omikron

X

Merckx Linda

KVLV Perk

X

Mortier Monique

Onafhankelijke Steenokkerzeel

X

Nobels Mathilde

Ouderenconsulent

X

Spruyt Viviane

Afgevaardigde seniorenbond De
Eekhoorn

X

Van Calster Ruud

Afdelingshoofd Interne en Sociale
Zaken

X

Van Damme Edy

Afgevaardigde S-Plus

Van Damme Rita

Onafhankelijke Steenokkerzeel

Van den Rull Inne**

Centrumleider De Melde,
plaatsvervanger*

Vanden Meersschaut
Rosine

Onafhankelijke Steenokkerzeel

X

Vanderheyden Eric

Algemeen Directeur - Nationaal
Multiple Sclerose Centrum vzw

X

Verstappen Ann

KVLV Steenokkerzeel

X

Woestijn Sylvia

Onafhankelijke Steenokkerzeel

X

Niet Veront.

X
X

X
X
X

X
X
X

1. Stemming nieuwe leden Steenokkerzeelse Welzijns- en Ouderenadviesraad
Alle leden werden unaniem verkozen.
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2. Stemming voorzitter – ondervoorzitter Steenokkerzeelse Welzijns- en
Ouderenadviesraad
De voorzitter, Bernadette Marescaux, en de ondervoorzitter, Louis Meeus, werden unaniem
verkozen.
3. Samenwerkingsovereenkomst gemeente – LDC Omikron (voorlopig ontwerp)
Ruud Van Calster: Het gemeentebestuur en het dienstencentrum Omikron willen via het
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst de werking van het dienstencentrum
ondersteunen.
Hilde Meulemans vult aan dat er al heel wat gedaan wordt in de gemeente rond
“dementievriendelijke gemeente”. We willen meer inzetten om deze mensen extra te
ondersteunen en te helpen waar nodig. De overheid wil hier op inspelen. Een oplossing
zoeken voor de mensen en dit dicht bij huis.
Waarom neemt de gemeente niet zelf iemand aan? Ruud Van Calster zegt dat LDC Omikron
al heel wat ervaring heeft. Liesbeth Degrève vult aan dat we mee kunnen genieten van deze
deskundigheid en de nood in Perk en Steenokkerzeel zo kunnen invullen. Het is voor ons iets
volledig nieuws maar we zien het absoluut zitten.
Bernadette Marescaux, voorzitter, vraagt zicht af of er een vertegenwoordiger van de SWOAR
aanwezig is tijdens de stuurgroep. Ruud Van Calster: De stuurgroep is een heel technische
en beleidsmatige materie waarin het misschien minder interessant is om als
vertegenwoordiger aanwezig te zijn. Tijdens de werkgroep zou het zeer interessant zijn mocht
er iemand aanwezig zijn. Hier wordt de organisatie van de verschillende activiteiten
besproken.
Welk profiel zoeken ze precies vraagt Eric Vanderheyden.
Hilde Meulemans geeft enkele belangrijke profielomschrijvingen :
- Iemand die meedenkt met de vrijwilligers, creatief is en flexibel kan zijn, iemand met
een open geest. Maar ook iemand die thuis is in de sector en zich wil (proberen)
inleven in de belevingswereld van senioren.
Het is vooral belangrijk dat de persoon in kwestie met hetzelfde enthousiasme als Hilde
Meulemans te werk gaat!
4. Goedkeuring verslag vorige vergadering (21 april 2021 en 22 april 2021)
Beide verslagen, ouderenadviesraad en welzijnsraad, werden goedgekeurd.
Voorzitter, Bernadette Marescaux, bevraagde alle leden hoe ze het digitaal vergaderen
hebben ervaren.
Viviane Spruyt zegt dat het een goede (nood)oplossing was omdat het niet anders kon. Maar
fysiek vergaderen is toch anders. Je kan sneller inspelen op elkaar.
De andere leden voelden dit ook zo aan.
5. Provinciale trefdag – 3 december 2021 – RPO
Louis Meeus, ondervoorzitter, zal op deze trefdag aanwezig zijn en zal verslag uitbrengen bij
de raad. Hij zal de vergaderingen van de RPO ook blijven opvolgen.
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Bernadette Marescaux vraagt om een lijst waar een duidelijk overzicht is van welk lid voor
welke vereniging staat. Zo kan er in de toekomst een goede match gezocht worden tussen lid
en een vergadering om onze raad daar te vertegenwoordigen.
De dienst welzijn zorgt tegen de volgende vergadering voor een lijst voor alle aanwezigen.
6. Activiteiten najaar
- Fietstocht en petanquewedstrijd
De fietstocht ging door op dinsdag 14 september 2021 en was een succes! Er waren in totaal
32 deelnemers waarvan 4 wegkapiteins en Rony Huyghebaert als begeleider van de tocht. De
start was voorzien aan de sporthal om 14u. Een tussenstop werd gehouden in café ’T Wiel en
op het einde van de tocht kon men nog een drankje nuttigen in café de markt.
VOORSTEL: Rony Huyghebaert liet weten dat uit een rondvraag bij de deelnemers er naar
voor kwam om dit eventueel 4 keer per jaar te organiseren. 2 keer in het voorjaar en 2 keer in
het najaar. We kunnen hiervoor een samenwerking vragen met de sportraad.
Viviane Spruyt vindt dit zeker een goed idee. Bewegen is belangrijk! Daarnaast kan er ook
eens iets van activiteit aan de fietstocht gekoppeld worden zoals een quiz of langs
verschillende bezienswaardigheden.
Rita Van Damme geeft mee dat LDC Omikron regelmatig wandelingen organiseert. Eventueel
kunnen we met hen samenwerken om, voor mensen die niet fietsen, een wandeling uit te
stippelen.
De petanquewedstrijd ging door op maandag 20 september 2021. Er waren 12 ploegen van 3
deelnemers. Benny Frederix en Etienne Vekeman hebben dit opnieuw zeer goed
georganiseerd. De winnaars (1ste plaats), 2de plaats en 3de plaats kregen per deelnemer een
fles wijn als prijs. Hier waren ze heel tevreden mee.
- Infoavonden – erfrecht en voorafgaande zorgplanning
De infoavond erfrecht zal doorgaan op donderdag 30 september 2021 van 19u30 tot 21u30 in
GC De Corren. Inschrijven is noodzakelijk! De mogelijkheid is er om eventuele vragen door te
sturen naar de dienst welzijn en dan zullen deze besproken worden tijdens het infomoment.
De infoavond voorafgaande zorgplanning zal doorgaan op donderdag 25 november 2021 van
19u30 tot 21u30 in GC De Corren. Ook hier dient ingeschreven te worden!
Deze infoavond gaat over de verschillende soorten wilsverklaringen.
- Live Stream in LDC Omikron
Op vrijdag 15 oktober gaat de live stream door in LDC Omikron om 14u. Inschrijvingen gaan
volledig via Omikron (Hilde Meulemans). Deze livestream is een concert vanuit Knokke dat je
kan volgen via een groot scherm. Het programma dit jaar is “Houden Van” met Geena Lisa,
Andrea Croonenberghs en Sam Verhoeven.
Hilde Meulemans voegt er aan toe dat inschrijven zeer belangrijk is. De plaatsen zijn zeer
onzeker omwille van corona. Er moet rekening gehouden worden met de dan geldende
coronamaatregelen. Dus zeker niet te lang wachten met inschrijven.
- Ouderenweek
De ouderenweek gaat door van maandag 18 oktober 2021 tot vrijdag 22 oktober 2021.
MAANDAG: quiz van 14u tot 17u in GC De Corren.
Louis Meeus houdt zich bezig met de vragen.
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DINSDAG: yoga van 9u30 tot 10u30 in LDC Omikron.
Dansnamiddag van 14u tot 17u in GC De Corren. Time for Music zorgt opnieuw
voor dansplaten!
WOENSDAG: wandeling doorheen Humelgem. Afspraak om 13u aan de kerk in Humelgem.
De wandeling zal langs het spottersplatform gaan en als eindpunt de Humelgemse Brasserie
hebben om nog een drankje te nuttigen. Dit alles onder begeleiding van Daniël Zwertvagher.
DONDERDAG: EHBO/ AED – opfrissing van 13u30 tot 16u30 in GC De Corren.
We willen graag beide aspecten aan bod laten komen. Het is zeker praktisch gericht dus
zowel EHBO als AED eventueel anderhalf uur per aspect.
Bijkomend idee: eventueel een A4 opstellen met instructies rond EHBO of AED of eventuele
symptomen die je kan opmerken en waar je alert moet voor zijn.
VRIJDAG: slotfeest met animatie.
Deuren gaan open om 11u30. Middagmaal start om 12u30. Vanaf 14u30 begint de animatie
en tussenin is er plaats voor koffie en dessert.
Vrijwilligers om te helpen tijdens de ouderenweek:
Maandag: Hilde, Monique, Linda, Rita, José
Dinsdag: Louis, Linda (opruim)
Donderdag: Louis, Rita
Vrijdag: Hilde, Linda (opruim), Louis, Monique (keuken)
Op vrijdag is het een jaarlijkse gewoonte dat de voorzitter, of iemand anders van de SWOAR,
een speech geeft.
De dienst welzijn maakt een planning op en laat hierna weten of er nog extra hulp nodig is.
- Dag van de mantelzorg
Op zaterdag 11 september 2021 van 13u tot 16u30 ging de “dag van de mantelzorg” door.
Op het programma:
- Informatie over De Melde – 13u tot 14u
- Zelfzorg mantelzorgers – 14u tot 15u
- Pauze met hapje en drankje – 15u tot 15u30
- Groepsgesprek – 15u30 tot 16u30
Er waren in totaal 11 mantelzorgers aanwezig. We mogen toch spreken van een succes. We
merkten dat de mantelzorgers er van genoten om gewoon samen te zijn. Dit zou op
regelmatige basis georganiseerd mogen worden. Hoeft niet per sé gekoppeld aan een
infosessie maar gewoon het samen zijn deed deugd.
Sylvia Woestijn had horen vallen dat de vorige edities waarbij een BBQ werd georganiseerd
met zorgbehoevende persoon samen meer in de smaak viel. Ze was zelf niet gekomen omdat
ze het gevoel had dat dit een programma was gericht naar ouderen.
Hilde Meulemans voegt hier aan toe dat het zeker niet alleen op ouderen gericht was. Saskia
Boon, die het stuk over zelfzorg en het groepsgesprek verzorgde, is steeds zeer breed
gebleven en heeft het niet toegespitst op één bepaalde doelgroep. Zelfzorg is iets zeer ruim.
Deze keer ook enkel gericht naar mantelzorgers. Zorgbehoevende persoon was zelf niet
aanwezig dus ze konden even op zichzelf focussen.
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Liesbeth Degrève zegt dat we altijd wat kunnen variëren. We kunnen specifiek enkel voor de
mantelzorgers zaken organiseren zoals een verwenmoment maar eventueel ook samen met
de zorgbehoevende persoon.
Bernadette Marescaux vult aan dat we kunnen besluiten dat “bij elkaar zijn” eigenlijk het
belangrijkste van deze namiddag was en dat we dit vaker zouden moeten doen. Naar volgend
jaar toe kunnen we met een werkgroep werken van +/- 3 personen om een programma uit te
werken.
Bernadette Marescaux vroeg zich ook af hoe de leden het rondbrengen van het geschenkje
bij de mantelzorgers in juni hebben ervaren.
Zijzelf miste achtergrondinformatie. Ze wist niet voor wie de persoon in kwestie zorgde en wat
deze persoon precies had. Dit zou handig zijn om te weten om te kunnen inspelen wanneer
het geschenkje wordt gebracht.
Sylvia Woestijn vult onmiddellijk aan dat dit GDPR (privacy)-gewijs niet mag.
Ook Liesbeth Degrève en Maaike De Coster beaamen dit. Best is om, wanneer men dit wil, in
te spelen op hetgeen de persoon zelf zegt.
Bernadette Marescaux merkte op dat er toch mensen waren die het geschenkje in ontvangst
namen en snel de deur weer sloten. Geen ruimte voor gesprek.
Sylvia Woestijn en Rita Van Damme gaven mee dat niet iedereen wil spreken over zijn
persoonlijke situatie. De mensen die dit effectief willen zullen hier zelf ook wel over beginnen.
Viviane Spruyt stelt voor om eventueel enkel mee te geven of de mantelzorger voor de
partner zorgt of voor het kind bijvoorbeeld.
De dienst welzijn bekijkt of het GDPR gewijs mogelijk is om deze info door te spelen aan de
vrijwilligers in kwestie.
- Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
Het plantjesweekend was een succes. In totaal hebben we 528 plantjes verkocht. We hadden
er 400 besteld maar we merkten al snel dat dit te weinig was. Halfweg waren de plantjes al
bijna op. Gelukkig kregen we er 68 bij. Ook deze werden zeer snel verkocht dus hebben we
nogmaals 60 plantjes bijgekregen. Om 12u was alles verkocht!
- Week van de geestelijke gezondheid
Er waren enkele zaken voorgesteld vanuit de Eerstelijnszone Bravio en Logo Zenneland.
Deze zaken werden op het college gebracht maar niet weerhouden. Hieronder wat meer
uitleg:
 Babbelbanken
Wat is het idee? Zowel privébanken als openbare banken ‘omtoveren’ tot babbelbank. Deze
banken krijgen een plaatje met “babbelbank” zodat mensen weten dat men hier een babbeltje
kan slan.
Voor ons dorp lijkt dit niet interessant. Vooral de openbare bankjes; hier is niet voldoende
passage.
Viviane Spruyt zegt ook meteen dat dit in een stad op druk bezette plaatsen wel zou werken.
Dat is wat wij er ook van vonden. De raad sluit zich hier bij aan.
Hilde Meulemans geeft wel mee dat er in Melsbroek een activiteit bestaat die “banken” heet.
Dit zijn mensen die samen verschillende banken in Melsbroek af gaan om gezellig bij te
praten. Ook is er een bank met een lantaarnpaaltje waar mensen regelmatig samen zijn. Dit is
iets wat in Melsbroek leeft en ook uit zichzelf werd opgezet.
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Liesbeth Degrève vind dit zeer fijn. Maar zoals Hilde al zei werd dit opgezet door lokale
bewoners, mensen die elkaar al kennen, en is dit iets dat leeft daar. Maar naar de rest van het
dorp toe hebben we hier geen idee van.
 Warme William
Warme William is een grote blauwe beer die een soort troostfiguur/ luisterend oor
representeert. Vooral gericht naar kinderen en jongeren om te laten weten dat er altijd iemand
klaar staat om te luisteren.
Het idee van de Eerstelijnszone was om iemand te verkleden als Warme William en zo bij
vooraf ingeschreven personen langs te gaan om deze persoon een knuffel te geven.
Daarnaast wilden ze ook een brief uitsturen naar de scholen zodat Warme William daar eens
langs kon komen.
Dit alles is eigenlijk een eerste kennismaking met de blauwe beer. Bedoeling is om in de
toekomst hier meer rond te doen.
Covid-gewijs leek ons dit geen goed idee. Misschien is het wél eens leuk om Warme William
te koppelen aan een activiteit voor kinderen en jongeren.
 Spreuken
Vorig jaar werden er op verschillende gemeentelijke gebouwen én bij lokale handelaars heel
wat leuke en mooie spreuken geplaatst op de ramen om de geestelijke gezondheid in de
kijker te zetten.Desondanks het grote succes en de positieve feedback van de inwoners
hebben we besloten om dit om het jaar of eventueel om de twee jaar te doen. Zo kan dit idee
even uit de gedachten van de inwoners verdwijnen zodat het weer hetzelfde effect heeft als
vorig jaar als we het opnieuw uitvoeren.
Wat doen we wel? We zullen via onze sociale media en gemeentelijke website wél
aankondiging doen dat het de week van de geestelijke gezondheid is met eventueel wat leuke
berichten tijdens de 10-daagse.
- Zwemlessen personen met een beperking – update?
Deze zijn terug opgestart sinds maandag 20 september 2021 onder begeleiding van Johan
Heymans. De kinderen starten normaal op zaterdag 18 september maar er zijn geen
kandidaten. Er waren in totaal 2 deelnemers: eentje hiervan heeft het te druk met andere
hobby’s en de andere is overgeschakeld naar Zaventem waar Johan Heyman ook les geeft..
Er zal wel opnieuw een artikel verschijnen in één van de volgende edities van den Beiaard om
eventuele geïnteresseerden hiervan op de hoogte te brengen naar volgend jaar toe.
Hilde Meulemans vroeg hoeveel mensen nu deelnemen. Antwoord: 4 deelnemers.
Sylvia Woestijn vraagt zich af of volwassenen eventueel op zaterdag ook kunnen komen
zwemmen?
Diegenen die hierin geïnteresseerd zijn konden dit altijd doen. Maar aangezien er geen
kinderen zijn hebben we dit najaar besloten om zaterdag af te zeggen. Ook rekening houdend
met de gezinsbond die op zaterdagochtend ook al zwemlessen geeft.

7. Varia
- Op Wielekes – infosessie + donaties + opening
Zaterdag 18 september 2021 was er een eerste donatiemoment voor de kinderfietsbib van
10u tot 12u. Dit was niet zo’n groot succes. Tijdens deze sessie kregen we 2 fietsen.
Woensdag 22 september 2021 vindt er een tweede donatiemoment plaats van 16u tot 17u.
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Er staat een infosessie gepland op maandag 11 oktober 2021 om 20u in GC De Corren zelf.
Fysiek, op de plaats waar de bib zal doorgaan.
Alle geïnteresseerden zijn hier meer dan welkom! Er zal uitgelegd worden wat de bib precies
inhoudt, wat er verwacht wordt van vrijwilligers en partners, …
In het kort: vrijwilligers kunnen helpen bij de administratieve zaken (bv contracten laten
tekenen) en partners helpen ons bij het verspreiden van de communicatie.
Viviane Spruyt geeft zich alvast op als vrijwilliger om de contracten op te maken.
Hilde Meulemans geeft mee dat zij het artikel ook wel mee wil verspreiden.
Sylvia Woestijn stelt de vraag of het mogelijk is om de fietsen op te halen. Niet iedereen
geraakt daar met zijn of haar fietsen.
Liesbeth Degrève geeft mee dat we dit eventueel wel kunnen bespreken. Mocht het écht niet
mogelijk zijn om ze te brengen kunnen we bekijken of de werkmannen ze eventueel kunnen
oppikken of wat andere mogelijkheden zijn.
Officiele start zou zijn in november. Telkens de eerste woensdag van de maand en de tweede
zaterdag.
Zondag 26 september 2021 gaan Helena De Taeye (duurzaamheid) en Maaike De Coster
(welzijn) samen op de zondagsmarkt staan om aankondiging te doen van de bib!
- Praatgroep rond Kanker – heropstarten?
Voorlopig nog niet heropstarten.
Rita Van Damme vind dat het wat te officieel overkomt. We moeten proberen om het op een
andere manier over te brengen zonder dat er een etiket op gekleefd wordt. Bedoeling is om
de samenkomst heel luchtig te houden. Babbelen mag maar hoeft zeker niet, luisteren mag
evengoed.
Ze geeft ook aan dat ze er te weinig van kennen om de groep te kunnen ondersteunen.
Daarom willen ze graag een soort vorming of cursus krijgen waar ze op kunnen terugvallen.
De dienst welzijn zoekt enkele mogelijke kanalen om deze vorming te kunnen voorzien, bv;
vrijwilligersopleiding vanuit Kom op tegen Kanker
Hilde Meulemans gaf als tip de inloophuizen. Eens bekijken hoe de werking daar loopt en hoe
dit aangepakt wordt.
Hierrond zal een werkgroep opgestart worden.
- Mobiliteit – Stefaan Coenaerts
Stefaan Coenaerts geeft aan dat, als rolstoelgebruiker, het openbaar vervoer niet goed
geregeld wordt. Hij brengt zijn eigen ervaring naar voor: je kan beroep doen op iemand die je
helpt als je het openbaar vervoer moet nemen met een rolstoel – deze persoon kwam niet
opdagen. De liften naar het spoor werkten niet – de trein moest omgeleid worden naar een
ander spoor om dan nog steeds op de verkeerde trein te zitten.
Hij zou graag hebben dat de vervoermogelijkheden voor mensen met een minder goede
mobiliteit wat meer bekend worden gemaakt. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die mee gaan
met mensen naar een optreden bv.
Liesbeth Degrève vertelt Stefaan dat wij zelf een Minder Mobiele Centrale (MMC) hebben met
enkele vrijwilligers. Daar kan er altijd naar getelefoneerd worden om te bekijken of de
mogelijkheid er is.
Louis Meeus geeft mee dat de mogelijkheden in de seniorengids staan.
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- Seniorengids
We gaan nog steeds werken met een map waar men papieren kan in steken. Als er dan iets
veranderd is het heel handig om het oude papier er uit te halen en het nieuwe papier er in te
stoppen.
Louis Meeus heeft alle aanpassingen meegebracht die moeten doorgevoerd worden.
Rita Van Damme meende zich te herinneren dat we enkel het telefoonnummer gingen
noteren en dat men daar kon naar bellen voor meer informatie.
Viviane Spruyt heeft het gevoel dat je hiermee mensen onvoldoende helpt. Dan moeten ze
nog steeds ergens anders de nodige informatie zoeken.
- Nieuwe Patiëntenrechten
Louis Meeus heeft een boekje mee met alle nodige informatie en deelde dit uit aan alle
aanwezige leden.
Volgende vergadering: dinsdag 16 november 2021 om 16u in het gemeentehuis.
Notulist: Maaike De Coster

