VERSLAG VERGADERING
OUDERENADVIESRAAD
Datum: 23 januari 2019
Plaats: Raadzaal OCMW

Naam en voornaam
Bauwens Edmond
Berckmans Annie
Briers Paul

Functie / vereniging

Aanwezig

Afgevaardigde S-Plus
Afgevaardigde bejaardenbond De
Eekhoorn
Voorzitter Christelijke
Bejaardenbond Steenokkerzeel

x

x

Bulens Achille

Afgevaardigde OKRA Perk

x

Cloetens Hugo

Onafhankelijke Melsbroek

x

Coosemans Karel

Onafhankelijke Perk

x

Craps Nicole

Sociale dienst Sociaal Huis

Marescaux Bernadette

Directrice nursing

Meers Patrick

Directeur WZC Floordam

Meeus Louis

Voorzitter - Kennisbeurs

Meulemans Hilde
Gryseels Willy
Mortier Monique

Centrumleider Lokaal
Dienstencentrum Omikron
Afgevaardigde OKRA MelsbroekHumelgem
Onafhankelijke Steenokkerzeel
(Duistbos)

Verontschuldigd

x
x
x
x
x
x
x

Nobels Mathilde

Ouderenconsulent

x

Degrève Liesbeth

Schepen ouderenbeleid

x

De Cock Sofie

Adm. medewerker burgerzaken

x

Van Eycken Rina

Afgevaardigde gemeente

x

1.Goedkeuring verslag vergadering van 14 november 2018
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Ontbinding actuele ouderenadviesraad – nieuwe kandidaturen en herkiesbare leden
Er werden 3 nieuwe kandidaturen ontvangen:
Rita Van Damme, De Kimpe Marleen en Rosine Vanden Meersschaut
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Meeus Louis, Mortier Monique, Maresceaux Bernadette, Bulens Achille, Coosemans Karel,
Briers Paul, Bauwens Edmond (Van Nieuwenhuyse Urbain - plaatsvervanger), Cloetens
Hugo, stellen zich opnieuw kandidaat als lid van de Ouderenadviesraad.
Louis Meeus blijft voorzitter tot de nieuwe raad is samengesteld. Hij stelt voor dat iemand de
taak overneemt om de vergaderingen van het ISO (Interregionale Stuurgroepen
Ouderenbeleidsparticipatie) en RPO (Regionale Platvormen Ouderenbeleidsparticipatie) bij
te wonen.
Hugo Cloetens is kandidaat.
Via Den Beiaard (maart/april) wordt nog een algemene oproep gelanceerd om toe te treden
tot de verschillende gemeentelijke adviesraden.
De aanwezigen vinden het belangrijk dat bij de oproep enige uitleg wordt gegeven over de
werking van de verschillende raden. Vanuit de Ouderenadviesraad een brief verzenden naar
alle verenigingen en organisaties die een actieve werking kunnen aantonen met 55-plussers
om één of meerdere vertegenwoordigers af te vaardigen.
Er wordt voorgesteld om een werkgroep samen te roepen om de statuten en het
huishoudelijk regelement te herbekijken en aan te passen waar nodig.
Eventuele aanpassingen worden tijdens de volgende ledenvergadering besproken.
Werkgroep: Hugo Cloetens, Paul Briers, Louis Meeus en de medewerker dienst Welzijn.
Samenkomst dinsdag 12 februari 2019, om 14u, in de raadzaal van het OCMW.
3. Voorstelling nieuwe schepen van W elzijn
De voorzitter verwelkomt Liesbeth Degrève, de nieuwe schepen van Welzijn.
Mevrouw Degrève heet op haar beurt iedereen welkom en geeft een korte schets van haar
carrière.
De bevoegdheden van schepen Degrève zijn Welzijn, Ouderenbeleid, Gelijke Kansen en
Ontwikkelingssamenwerking. Na 3 jaar stopt zij als schepen.
In 2022 neemt Marleen Ral de bevoegdheden Welzijn en Ouderenbeleid over. Gelijke
Kansen en Ontwikkelingssamenwerking komen onder de bevoegdheid van Hannelore
Velaerts.
Sofie Decock, momenteel nog werkzaam als administratief medewerker bij de dienst
Burgerzaken, zal de dienst Welzijn halftijds overnemen.
De aanwezige leden stellen zich voor.
4. Evaluatie en opmerkingen ouderenweek 2018
Sommige deelnemers vonden de quiz veel te moeilijk.
Opmerkingen van de deelnemers:
- “Meerkeuzevragen zou veel beter zijn, want het geheugen laat het soms afweten
maar de kennis is er wel”.
- “Tafels van 4 of 5 personen op voorhand te bevestigen”.
- “Iets meer landelijk”.
- “Tips: rode draad doorheen de quiz”.
- “Vragenreeksen met meer variatie bv. rebussen, proevertjes, muziek beluisteren,
beeldvragen, …”.
- “Ook actualiteit (over 100 jaar einde WOI was er geen enkele vraag bij!)”.
- “Meer over eigen dorp…”.
- “Groepjes beperken tot max 4 personen of een vast aantal voor elke groep”.
- “Presenteren op een ludieke manier. Dus, plezante quiz met af en toe een
lachsalvo!”.
Louis Meeus neemt reeds jaren het opstellen van de quizvragen voor zijn rekening. Het is
niet gemakkelijk om iedereen tevreden te stellen.
Sofie laat weten dat haar echtgenoot graag zal willen meehelpen om de quizvragen op te
stellen.

-2-

Voor de yoga hadden zich 12 deelnemers ingeschreven.
De dansnamiddag was weer een succes. Er werden zo’n 100 deelnemers geteld.
De wandeling werd begeleid door Daniël Zwertvagher, een vrijwilliger van LDC Omikron.
Het was een uitstekend wandelweer! Er waren 33 deelnemers.
Voor de kaartnamiddag hadden zich 18 deelnemers ingeschreven. Uiteindelijk is niet
iedereen opgedaagd.
Voorstel om dit jaar volksspelen te organiseren in de grote zaal van De Corren i.p.v. kaarten
en gezelschapsspelen.
Verschillende volksspelen tijdig reserveren via de sportdienst!
Slotfeest
Het middagmaal was lekker maar er was te weinig bediening! Sommige deelnemers hadden
nog geen eten gekregen terwijl anderen al klaar waren. Zeker dit jaar de traiteur hier attent
op maken.
Het optreden van de Melando’s, (accordeon duo) was een succes.
5. Programmering werkjaar 2019
1/ Buitenactiviteiten:
- Fietsen: dinsdag 10 september.
Hugo Cloetens heeft opnieuw contact opgenomen met de luchthaven om de fietstocht daar
te laten plaatsvinden. Hopelijk komt het dit jaar in orde.
- Petanque: maandag 23 september.
2/ Ouderenweek: van maandag 18 tot vrijdag 22 november.
- Quiz, maandag 18/11, in GC De Corren
- Yoga, dinsdagvoormiddag 19/11, in LDC Omikron
- Dansen, dinsdagnamiddag 19/11, in GC De Corren
- Wandelen, woensdagnamiddag 20/11. Tijdig contact opnemen met Daniël Zwertvaegher.
- Volksspelen, donderdagnamiddag 21/11, in GC De Corren.
- Slotfeest + middagmaal, vrijdag 22/11, in GC De Corren.
3/ Dag van de mantelzorger: zaterdag 22 juni.
De voorzitter kijkt na met Hilde Meulemans om het te laten plaatsvinden in Omikron of
Aronskelk.
4/ Ontmoetingsdag voor ouderen.
Net zoals vorig jaar 1 maal organiseren te Perk, Melsbroek en Steenokkerzeel.
Indien mogelijk samenwerken met de Okra’s.
Aan de afgevaardigden van de Okra’s wordt gevraagd om zo snel mogelijk een jaarkalender
te bezorgen.
5/ Infoavond: voorstel orgaantransplantatie. Wordt tijdens een volgende vergadering
besproken.
6. Hoe nieuwe senioren betrekken bij de ouderenadviesraad
De aanwezigen krijgen een lijst met enkele tips om nieuwe mensen te betrekken bij de
Ouderenadviesraad.
7. Varia
Edmond Bauwens vraagt of de mogelijkheid bestaat dat de gemeente een parkeerkaart
aanvraagt voor vrijwilligersvervoer.
De dienst Welzijn laat weten dat een parkeerkaart persoonlijk is en dus niet kan
aangevraagd worden op naam van de gemeente of het OCMW.
Tijdens de vorige vergadering werd een kopij uitgedeeld met de nieuwe Europese
brandstoflabels. In alle kledingstukken zitten etiketten met diverse symbolen. Maar wat
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betekenen die symbolen? Volgens Paul Briers zou het handig zijn om ook een kopij met de
uitleg van deze verschillende symbolen te bezorgen aan de leden.
Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 20 maart, om 9u, in de raadzaal van het
OCMW.
De vergadering wordt om 11u45 beëindigd.
Notulist: Rina Van Eycken.
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