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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (12 februari 2020)
Het verslag van 12 februari 2020 werd goedgekeurd.

Niet Veront.

2. Er werd één minuut stilte gehouden voor het overlijden van Bulens Achille
3. Planning geannuleerde projecten en activiteiten 2020
- Infomoment Erfrecht
Dit wordt uitgesteld tot februari/maart 2021. We willen graag dat het infomoment
“voorafgaande zorgplanning” hierop volgt. Hiervoor zou in het najaar niet voldoende tijd meer
zijn.
Het zal een infoavond worden in plaats van een infonamiddag. We laten dit infomoment
doorgaan in GC De Corren. Aangezien het op een avond georganiseerd zal worden, zal het
meer mensen aantrekken. Enkele jaren geleden was dit ook op een avond en kwam er heel
wat volk op af.
We werken niet met inschrijvingen! We gaan ook geen inkom vragen.
Tegen volgende vergadering (september) zullen de leden enkele punten doorgeven waarvan
ze willen dat het besproken wordt op de infoavond(en).
Één punt staat al vast: overlevingspensioen.
Stefaan Coenaerts: Vele mensen denken dat dit overlevingspensioen automatisch in orde
wordt gebracht maar dit is niet meer zo. Je moet dit zo snel als mogelijk aanvragen en in orde
brengen want de maanden die voorbij gaan waarin het niet in orde is gebracht, ben je kwijt.
Ze werken niet met terugwerkende kracht.
Louis Meeus vindt het een goed idee om deze infoavonden te organiseren in samenwerking
met de Welzijnsraad. Gaan de Ouderenadviesraad en de Welzijnsraad nog steeds fusioneren?
Liesbeth Degrève: Dit is zeker nog steeds de bedoeling maar dit kan niet van de ene dag op
de andere gebeuren. Dit zal vermoedelijk starten in 2021.
- Project: bouwen aan een dementievriendelijke gemeente
Werd verplaatst van dinsdag 06 juni 2020 naar dinsdag 10 november 2020 van 13:30 tot 16:30
in GC De Corren. Deze vorming is volzet. Wanneer er plaatsen vrijkomen laat de dienst welzijn
de leden iets weten.
- Dag van de Mantelzorger – ter info
Was gepland op zaterdag 20 juni 2020 maar kon niet doorgaan. Er werd een brief verstuurd
naar de mantelzorgers om dit uit te leggen samen met enkele zelfzorgtips en een bedankkaart.
Tijdens de zomermaanden zal er nog een geschenkje naar hen gebracht worden.
Stefaan Coenaerts: Wordt er werk gemaakt van de uitbreiding van de voorwaarden van
mantelzorg namelijk “niet inwonende mantelzorgers die ook recht krijgen op de premie” en is
er controle op de mantelzorgtoelage?
Louis Meeus: De controle is door de gemeente (dienst Welzijn). Maaike De Coster beaamt dit.
De controle werd net nog uitgevoerd.
Liesbeth Degrève: Dat zit er aan te komen maar we zijn er op dit moment nog niet mee bezig.
Dit jaar hebben we al een aanpassing gedaan van de punten van de Katzschaal. Vorige jaren
moest men minimum 12 punten hebben om te kunnen genieten van de mantelzorgtoelage,
sinds dit jaar is dit gedaald naar 9 punten. Hierdoor zijn er meer mensen die in aanmerking
komen voor de toelage.
Om een verandering te brengen in de voorwaarden rond “inwonend/ niet-inwonend” moet er
eerst goed nagedacht worden hoe we dit aanpakken. Er werd al eerder misbruik gemaakt en
dat willen we nu vermijden.

- Zilverwijzer – sessie 2 “geven en nemen”
Voorlopig is het nog afwachten op de beschikbaarheid van lesgever Hugo Henneman. Er zal
een doodle uitgestuurd worden waarop de leden een datum naar keuze kunnen aanduiden.
Het zal vermoedelijk voor dinsdag 29 september zijn.
4. Planning activiteiten najaar
Omwille van het coronavirus hebben we samen bekeken welke activiteiten we kunnen
aanpassen, annuleren en/ of laten doorgaan. Hilde Meulemans maakte de terechte opmerking
dat het coronavirus nog niet weg is en tijdens de activiteiten ook nog steeds aanwezig zal zijn.
Alles gewoon plannen om het dan te annuleren is geen goed idee. We moeten proberen om
toch enkele activiteiten te laten doorgaan.
Alle activiteiten die gepland staan houden sowieso rekening met de coronamaatregelen. Zo
zal er ook een maximumcapaciteit zijn voor GC De Corren.
- Fietstocht
Deze zou doorgaan op dinsdag 15 september 2020 om 13:00.
Hugo Cloetens kan de fietstocht dit jaar niet organiseren wegens verlof. De dienst Welzijn gaat
vragen aan de sportraad of zij dit misschien kunnen organiseren. Als alternatief wil Hilde
Meulemans het ook eens bevragen bij Daniël Zwartvagher. Hij organiseert de wandeling
tijdens de ouderenweek.
We willen er dit jaar ook een twist aan geven. Namelijk de fietstocht langs een paar
gemeentelijke pleinen laten gaan waarop telkens een lokale muzikant wat muziek speelt ter
“pauze” voor de deelnemers.
Wanneer er een organisator voor de fietstocht gevonden is en er nog voldoende tijd overblijft
voor de aankondiging van de fietstocht, zal de dienst Welzijn enkele lokale muzikanten
contacteren.
Omwille van het coronavirus heeft ons gemeentebestuur beslist om alle gemeentelijke
activiteiten te annuleren tot eind september. Dit wil dus zeggen dat de fietstocht dit jaar niet
zal doorgaan.
- Petanquewedstrijd
Dit gaat door op maandag 21 september 2020 om 13:00 aan de pastorie te Melsbroek.
Inschrijving is verplicht via de dienst Welzijn of via Etienne. Meer informatie zal op de flyer
staan.
Omwille van het coronavirus heeft ons gemeentebestuur beslist om alle gemeentelijke
activiteiten te annuleren tot eind september. Dit wil dus zeggen dat de petanquewedstrijd dit
jaar niet zal doorgaan.
- Ouderenweek
Al deze activiteiten zijn onder voorbehoud van het coronavirus en houden steeds rekening met
de geldende coronamaatregelen.
MAANDAG 19 oktober 2020: Quiz – Deze wordt georganiseerd door Louis Meeus. Gaat door
in GC De Corren vanaf 13:00. Er zal hier met bubbels/ groepjes van 4 gewerkt worden.
Inschrijvingen zullen verplicht per 4 personen zijn. Andere jaren kon men zich alleen
inschrijven en aansluiten bij een groepje. Dit zal, omwille van het coronavirus, dit jaar niet
kunnen.

DINSDAG 20 oktober 2020:
Voormiddag – Yoga door Hilde Meulemans. Dit zal in twee delen verlopen van elk ongeveer
45 minuten. Zo kunnen we er voor zorgen dat er steeds genoeg afstand bewaard blijft.
Namiddag – dansnamiddag in GC De Corren. De leden geven aan dat er op dit moment nog
steeds niet mag gedanst worden. Als tegen het einde van de maand juli hier nog geen
verandering in is gekomen wordt de dansnamiddag geannuleerd.
Om deze reden gaan we proberen om muziek te koppelen aan de fietstocht.
De dansnamiddag werd geannuleerd.
WOENSDAG 21 oktober 2020: Wandeling- georganiseerd door Daniël Zwartvagher. Begint
om 13:00 en gaat door in Melsbroek. Er zal na de wandeling de gelegenheid zijn om iets te
drinken in een lokale horecazaak.
DONDERDAG 22 oktober 2020: Workshop “gezonde voeding” – georganiseerd door Viviane
Spruyt. Gaat door in GC De Corren vanaf 14:00.
Deze workshop zal informatie geven over de voedings- en bewegingsdriehoek, het
klaarmaken van snelle en gezonde gerechten, proevertjes, …
Er zal een goodiebag aangeboden worden aan de aanwezigen. Tegen de volgende
vergadering (september) zullen de leden nog eens nadenken over wat er allemaal in deze
goodiebag kan. Alles zal zo veel als mogelijk lokaal aangekocht worden.
VRIJDAG 23 oktober 2020: Middagmaal + slotfeest.
Het menu wordt gekozen op de volgende vergadering (september). Voor deze activiteit is het
afwachten wat de coronamaatregelen op dat moment zeggen. Voorlopig zou het kunnen
doorgaan mits de maatregelen te volgen namelijk: zoveel als mogelijk op de plaats blijven en
bij verplaatsing een mondmasker dragen. Alsook zal er rekening gehouden worden met de
maximumcapaciteit in GC De Corren.
Voor de namiddagactiviteit komen “De Recyclagemuzikanten” muziek spelen.
Het slotfeest zal op een andere manier doorgaan. Op de volgende vergadering (03
september 2020) zal dit worden toegelicht. In het volgende verslag zal meer info staan.
- Seniorenkerstfeest
Hilde Meulemans zou dit annuleren. Dit is een groot evenement waar we met heel wat mensen
samenzitten.
De meningen bij de anderen zijn verdeeld. Enerzijds zeggen ze dat ze er zelf wel naartoe
zouden komen met de nodige maatregelen. Ze zien dit zoals bij andere plaatsen; bv. op
restaurant moet je ook blijven zitten en je mondmasker dragen wanneer je je verplaatst.
Anderzijds zeggen ze ook dat ze niet zeker weten dat mensen hier op af zullen komen. Hilde
Meulemans merkt dit heel hard bij Omikron. De maaltijden zijn weer begonnen en ze merkt op
dat nog heel wat mensen niet durven te komen. Alsook bij kleinere activiteiten van maximum
20 personen merkt ze dat er heel weinig inschrijvingen binnenkomen.
5. Varia
- Plantjesweekend; Kom op tegen Kanker
Elk jaar worden er tijdens het plantjesweekend azalea’s verkocht op onze markt ten voordele
van Kom op tegen Kanker. Dit wordt steeds georganiseerd door de vrijwilligers van Kortenberg.
Zij hebben de vraag gesteld of er een lokaal comité is die dit op lange termijn zou willen
overnemen. Er waren al 5 vrijwilligers van de welzijnsraad die het zien zitten om zondag 20
september 2020 eens mee te lopen op de markt in Steenokkerzeel met de vrijwilligers van
Kortenberg. In de ouderenadviesraad zagen Louis Meeus en Bernadette Marescaux dit ook

wel zitten. Als er nog andere geïnteresseerden zijn onder de afwezigen mogen ze dit steeds
laten weten aan de dienst Welzijn.
- Lesgever voor infoavond dementie
Stefaan Coenaerts bezorgde Maaike De Coster enkele namen en gegevens van mogelijke
lesgevers rond dementie voor een infoavond in 2021 voor onze inwoners.
- Wat is thematisch verlof voor mantelzorgers?
Stefaan Coenaerts; Vanaf oktober 2019 hebben mantelzorgers recht om mantelzorgverlof op
te nemen in samenspraak met hun werkgever.
Louis Meeus wijst Stefaan er op dat dit eerder iets is wat op de Welzijnsraad moet besproken
worden.
De dienst Welzijn neemt dit mee naar de volgende Welzijnsraad.
- Wat houdt de verplichte verzekering voor de Zorgkas in?
Stefaan Coenaerts: Deze verzekering is de Vlaamse Sociale Zekerheid. Deze bedraagt
jaarlijks €53 of €26 in uitzonderlijke gevallen. Van zodra je 25 jaar bent, ben je verplicht dit te
betalen.
Deze zorgpremie wordt gebruikt om heel wat mensen die veel zorg nodig hebben, te
versterken met een maandelijks zorgbudget. Dit geeft diegene die dit betalen het recht op deze
voordelen en de solidariteit van de Vlaamse Sociale Bescherming op het moment dat ze zelf
veel zorg nodig hebt.
Louis Meeus vertelt ook hier dat dit interessant is om mee te geven aan de Welzijnsraad.
Ook dit punt zal besproken worden op de volgende Welzijnsraad.
- Traiteur Kokoen voor de catering van het slotfeest
Paul Briers maakte de opmerking dat er al twee jaar op een rij een klacht kwam over de
catering. In 2018 vonden aanwezigen de bediening niet zo goed. In 2019 was de bediening
veel beter maar vonden aanwezigen de soep niet zo goed. Is het dan wel een goed idee om
Kokoen opnieuw te vragen?
Rita Van Damme geeft aan dat dit van persoon tot persoon afhangt. Sommigen vonden de
soep goed, anderen dan weer niet. Ze geeft aan dat dit op restaurant ook kan gebeuren.
Liesbeth Degrève zal dit ook eens ter sprake brengen bij Kokoen.
Volgende vergadering vindt plaats op donderdag 03 september 2020, in een horecazaak in
onze gemeente. Op de uitnodiging met de agendapunten zal de locatie staan.
Notulist: Maaike De Coster

