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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 4 september 2019.
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2. Ontbinding actuele ouderenadviesraad – verkiezing bestuur ledenvergadering
Met meerderheid van de stemmen als volgt goedgekeurd:
Voorzitter:
Meeus Louis
Ondervoorzitter:
Marescaux Bernadette
Leden:
Briers Paul
Bulens Achile
Cloetens Hugo
Coenaerts Stefaan
Coosemans Karel
De Kimpe Marleen
Gryseels Willy
Meers Patrick
Meulemans Hilde
Mortier Monique
Nobels Mathilde
Spruyt Viviane
Van Damme Rita
Vanden Meerschaut Rosine
Van Den Rul Inne (plaatsvervanger Meers Patrick)

3. Goedkeuring van de statuten van de statuten en het huishoudelijk reglement door college
van burgemeester en schepenen.
Ter kennisname.

4. Evaluatie ouderenweek 2019
Fietstocht: De fietstocht was een groot succes met dank aan de hele organisatie. Alle
deelnemers waren enthousiast en dankbaar om aan dit uniek evenement te hebben kunnen
deelnemen.
Petanque: Hier is ook alles goed verlopen.
Opmerking van Louis: De ploeg van Omikron (3 personen) heeft niet kunnen deelnemen
omdat er deelnemers zich hebben aangesloten bij een andere ploeg.
Quiz: De quiz zat goed in mekaar en was leuk. Iedereen was tevreden.
Opmerking van Louis: De quiz duurde te lang.
Yoga: Men had 21 deelnemers voor de yoga. Elk jaar komen er met de ouderenweek een
aantal nieuwe mensen yoga uitproberen. Hiervan blijven er enkele terugkomen. Het is een
ideale bewegingsvorm voor ouderen die op een rustige manier gebeurt en lang kan
uitgeoefend worden. Men kan spreken van een geslaagde activiteit.
Dansnamiddag: De dansnamiddag was alweer een succes. Er waren een 70-tal personen
aanwezig.
Wandeltocht: De wandeltocht ging door in Perk. Men had de toelating gekregen om langs de
Leibeek te wandelen en zo een prachtig stukje natuur te aanschouwen waar men anders de
kans nooit toe krijgt. Nadien is men iets gaan drinken in Café Teniers.
Volksspelen: Matig succes door de magere opkomst. 8 personen waren aanwezig. Men gaat
bekijken of deze activiteit kan vervangen worden door iets anders.
Slotfeest: was over de ganse lijn een succes te noemen, uitgezonderd een aantal kleine
bemerkingen.
Opmerking van Louis: er waren opmerkingen over de anderstalige liedjes omdat we een
Vlaamse gemeente zijn. Men legt uit dat dit het concept van het optreden was: men zit rond
een oude radio en men gaat terug in de tijd. Uit de radio komen, net als toen, de bekende hits
van die tijd.
Opmerking van Stefaan: De soep was niet lekker, hier waren vele opmerkingen over. Deze
informatie wordt doorgespeeld naar de traiteur op de briefing achteraf.
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5. Project: bouwen aan een dementievriendelijke gemeente.
Hugo en Louis zijn naar de vergadering van het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie
geweest. De Vlaamse Ouderenraad organiseert vormingen voor de lokale ouderenraden rond
dementie en een dementievriendelijke gemeente.
Hilde laat weten dat het DC Omikron aan het uitzoeken is hoe men de mensen met dementie
en hun familie meer en uitgebreider kan ondersteunen. Men is hiervoor aan het
experimenteren met een nieuwe toolkit om de thuiszorg rond dementerende ouderen en hun
familie op Steenokkerzeel af te stemmen. Men heeft in WZC Floordam en DC De Melde heel
wat dementerende ouderen en hierdoor heel wat expertise hierrond. Er bestaat de
Familiegroep Dementie waar men samen komt om informatie en ervaringen uit te wisselen en
om steun te zoeken.
De ouderenadviesraad kan een belangrijke rol spelen in het bekendmaken van enerzijds
ondersteuning van de thuiszorg van dementerende ouderen en anderzijds van het specifieke
aanbod in onze gemeente, zoals het dagcentrum en het woonzorgcentrum dat op deze
mensen is afgestemd.
Daarom zou het interessant zijn om de krachten te bundelen en hierrond een vorming te
organiseren.
Men stelt voor om de vorming in 2 luiken te organiseren. Om te starten met de basisvorming
die georganiseerd wordt door de Vlaamse Ouderenraad (Link:
https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/welzijn-sociaal-contact/nieuwe-vormingdementievriendelijke-gemeente). En vervolgens met deze kennis eens mee te lopen op het
terrein zelf om hier een goed beeld van te krijgen. Inne Van Den Rul, verantwoordelijke van
DVC De Melde vertelt dat Nancy Baerts, referentiepersoon dementie is in Floordam en dat
zij regelmatig vormingen geeft over dementie. Inne gaat haar vragen of ze dit voor ons kan
organiseren. Op deze vorming kan men interactief vragen stellen. Men kan de verschillende
soorten van dementie leren herkennen en ervaringen opdoen.
Met de kennis van beide vormingen hebben we een goed beeld over dementie in het algemeen
en binnen Steenokkerzeel. En hebben we een beter beeld over wat er nog nodig is en wat er
kan gerealiseerd worden om van Steenokkerzeel een dementievriendelijke gemeente te
maken. We bekijken ook hoe we hier thuiszorg aan kunnen koppelen.
Men stelt voor om hier een werkgroep rond samen te stellen om dit verder uit te werken.
Louis informeert zich al voor de praktische zaken rond de vorming bij de Vlaamse Ouderenraad
en laat de dienst welzijn zo snel mogelijk iets weten. Inne op haar beurt spreekt Nancy Baerts
aan om een interne vorming/rondleiding te geven in Floordam. Zij laat ook de dienst welzijn
iets weten.

6. Wijzigingen erfrecht en zorgvolmacht
Stefaan Coenaerts wijst erop dat de wet rond deze beide topics kortelings veranderd is en wil
hier graag een infonamiddag rond organiseren.
Men wil eerst een infonamiddag over ‘voorafgaande zorgplanning’ organiseren en nadien de
infonamiddag rond ‘erfrecht en zorgvolmacht’.
Het is een heel actueel thema waar veel mensen, zeker niet alleen senioren, over nadenken
en vragen rond hebben. Hilde laat weten dat ze van plan waren dit op te nemen in het
dienstencentrum en stelt voor om dit samen te organiseren met de gemeente.
Men wil dit op een dinsdag in het dienstencentrum Omikron laten doorgaan in het voorjaar
(maart). Men kan er 80 tot 100 mensen ontvangen en men kan die dag gebruik maken van de
cafetaria. De dienst welzijn gaat op zoek naar de geschikte persoon om deze uiteenzettingen
te geven en gaat haar informeren bij o.a. de notarissen in de buurt.
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7. Varia
- De stem van ouderen in de gemeente.
Louis gaat aan de Vlaamse Ouderenraad brochures vragen om op volgende vergadering uit
te delen en raadt iedereen aan deze brochure te lezen.
- De Warmste Week
Op 8 december 2019 gaat er in de kerk van Melsbroek een concert door in het kader van de
Warmste Week ten voordele van het woonzorgcentrum Floordam. Een project in
samenwerking met de Koninklijke Harmonie St. Martinus van Melsbroek. Inkom is gratis en
tegen betaling kan men er iets eten en drinken.
- Op 15 december 2019 organiseert het dienstencentrum Omikron ‘Winterwelkom’ waarbij
iedereen in het dienstencentrum wordt uitgenodigd voor een gezellige namiddag.
- Data ouderenweek/seniorenkerstfeest 2020
Fietstocht: dinsdag 15 september 2020
Petanque: maandag 21 september 2020
Ouderenweek: Men wil de ouderenweek vervroegen naar oktober omdat het dan nog niet zo
vroeg donker is en het weer vaak beter is tegenover eind november. Op gebied van
organisatie is dit ook beter omdat er meer tijd zit tussen de ouderenweek en het
seniorenkerstfeest. Men kiest voor de week van 12 of 19 oktober 2020. De dienst welzijn
gaat de beschikbaarheid van de Corren nakijken.
Seniorenkerstfeest: 17 en 18 december 2020
- Zilverwijzer
De dienst welzijn wil dit verder concretiseren zodat hier de nodige stappen kunnen
ondernomen worden.
Men wil de deelnemers een klein bedrag laten betalen voor deze sessies. Men begint met de
eerste algemene sessie en bekijkt dan of men er verdere sessies wilt aan toevoegen om
rond andere thema’s te werken. De dienst welzijn neemt contact op met Logo Zenneland om
dit vast te leggen en brengt nadien de leden van de ouderenadviesraad op de hoogte.
- Samenvoegen van de welzijnsraad en de ouderenadviesraad
De dienst welzijn laat weten dat de welzijnsraad voorstelt om de beide raden samen te
voegen. Op de laatste vergadering van de welzijnsraad is deze discussie, die al een hele tijd
leeft, opnieuw ter sprake gekomen en is men het unaniem eens dat de raden best
samengevoegd worden.
De dienst welzijn wil weten hoe de ouderenadviesraad hierover denkt. Men bespreekt de
voor en nadelen en beslist om akkoord te gaan met het samenvoegen van de raden.
Er zijn veel leden die in de beide raden zitten en er zijn veel projecten waar beide raden
samenwerken. Men denkt zo constructiever te kunnen werken en ook minder tijd te
verliezen. Men zou meer in werkgroepen werken en leden kunnen volgens hun interesse en
verbondenheid met het thema kiezen om aan een werkgroep deel te nemen. De
verantwoordelijke van de groep licht de stand van zaken toe op de algemene vergadering.
Op de algemene vergaderingen is het wel belangrijk om heel concreet te werk te gaan en
niet af te wijken van de agenda.
Men beslist om minstens 5 keer per jaar samen te komen en de vergadering te vervroegen
naar 17u30 zodat de mensen die werken aanwezig kunnen zijn, maar dat het ook niet te laat
wordt. Men wenst dan rond 20u de vergaderingen te kunnen afronden.
Volgende vergadering vindt plaats op 12 februari 2020, in het gemeentehuis.

Notulist: Sofie De Cock.
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