Gemeentelijke Seniorenraad Opwijk
P/A Kloosterstraat 10 – 1745 Opwijk
Tel: 052 / 36 90 17
e-mail: karen.lauwers@ocmw-opwijk.be

Algemene vergadering
Gemeentelijke Seniorenraad
dd. 18 december 2017
Aanwezig:
De Block Godelieve - De Hertogh Frans - De Mol Emiel - De Pauw Herman - -De
Pauw Louis - De Vis Rachelle - Heyvaert Angele - Heyvaert Robert - Janssens
Pierre – Köpke Wolfgang (Jean) - Schepens François - Spinnoy Gemma - Van
Hemelrijck Livinus - Van Mol Willy - Vandervorst Elise - Vercauteren Freddy Wouters Freddy, leden van de Seniorenraad

De Smedt Patrick, voorzitter OCMW/Schepen Welzijn ,
Lauwers Karen, Lokaal bestuur
Elke Heyvaert, Lokaal bestuur

Verontschuldigd:
Abbeloos Karel - De Brandt Ludovicus - De Plecker Eddy - De Smet Etienne - Engels Damiaan - Goubert Christiane - Meskens Yvonne - Palstermans Jeanne - –
Quinart Philippe - Vandersmissen Fidele - Verberckmoes Yvonne Vereertbrugghen Lydia - Wijns Ilse

Beerens Albert, Burgemeester/Schepen Senioren

Verslaggeving:
Karen Lauwers – Deskundige Lokaal Sociaal Beleid
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1. Goedkeuring verslag 28 augustus 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring verslag 25 september 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Voorstelling van de rolstoelwandeling door de dienst toerisme
Elke stelt de rolstoelwandeling voor via een PowerPoint en geeft aan welke knelpunten
de wandelaars zijn tegen gekomen. Zij vertelt dat er een digitaal wandelplatform zou
komen in september 2018 met als doel dat wandelaars een route krijgen voorgesteld
als ze van punt A naar B willen gaan.
De doelstelling is om deze rolstoelwandeling te laten opnemen in het digitaal
wandelplatform en om deze te bewegwijzeren. Een van de voorwaarden voor een
rolstoelwandeling is dat er een openbaar toilet ter beschikking is.
De route start deze keer vanuit de zorgcampus, zodat deze voor diens bewoners en
familie toegankelijk is.
De seniorenraad zal zich verder ontfermen over het meedelen van de knelpunten aan
het lokaal bestuur en de dienst infrastructuur.
4. Kasverslag
De voorzitter deelt mee wat er op de rekening staat (1.689 euro) en vertelt dat de
Sporteldag aan de Seniorenraad dit jaar 110 Euro heeft aan onkosten.
5. Stand van zaken memorandum/inspiratienota 2018
Pierre deelt mee dat er 23 vragenlijsten zijn binnengebracht, waarvan 17 van
eenzelfde vereniging. Hij doet nogmaals een oproep aan alle leden om zoveel mogelijk
vragenlijsten te laten invullen en terug te bezorgen voor de ultieme deadline van 19
februari 2018. Want er zijn meer ingevulde vragenlijsten nodig om een
‘representatief’ memorandum te kunnen schrijven.
6. Stand van zaken veiligheidskaart/gezondheidspas
De medewerkers van het dagelijks bestuur (voornamelijk Philippe Quinart en Willy Van
Mol) werken aan een vernieuwde editie van de veiligheidskaart. In eerste instantie
denkt men eraan om de kaart een nieuwe naam te geven: gezondheidspas.
Op de raad wordt een ontwerp uitgedeeld. Deze pas willen we graag uitbrengen in
samenwerking met de gemeente. Als ons voorstel definitief klaar is, stellen we
hiervoor een collegepunt op. Bedenkingen zijn steeds welkom!
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7. Stand van zaken dementiecabaret
Het college heeft beslist om geen extra financiële tussenkomst te verlenen aan de
seniorenraad voor de organisatie van het dementiecabaret van Karel De Clercq. Volgens
het ‘reglement’ dat werd overeengekomen binnen het college, zal de seniorenraad een
bedrag krijgen van 75 euro.
Omdat het cabaret bijna 600 euro kost, heeft de seniorenraad nagevraagd of
Buurtzorg Den Hopstaak wil meewerken aan dit project en ook financieel wil tussen
komen. De directeur van de zorgcampus staat hier positief tegenover, mits de
activiteit plaats kan vinden in de week van 21 september (werelddag Alzheimer). Dan
wordt dementie altijd in de kijker gezet. Meneer De Clercq die het Dementiecabaret
speelt is nog beschikbaar op 18 september en De Schuur stond dan ook nog vrij.
De algemene vergadering van seniorenraad beslist om deze activiteit te organiseren
samen met Buurtzorg Den Hopstaak op 18 september 2018 in kader van
‘ik zie u zitten’
Frans De Hertogh deelt een aangrijpend gedicht met ons dat gaat over een opa met
geheugenverlies. (zie bijlage)
8. Kalender 2018
De algemene vergadering neemt akte en keurt de vergaderkalender van 2018 goed.
9. Varia
1. De voorzitter deelt mee dat hij, samen met Frans, Pierre en Willy naar het
afscheid geweest is van de dienst Welzijn van de provincie Vlaams-Brabant. De
medewerker, Annemie Balcaen verhuist naar de dienst Ouderenbeleid van
Vlaanderen.
2. Mededelingen verenigingen/OCMW/gemeente
- Patrick De Smedt deelt mee dat de zorgcampus van het OCMW (het
zorgbedrijf) vanaf januari de naam ‘Opcura’ zal krijgen.
- Patrick De Smedt stelt voor om in de algemene vergadering van 19 februari
2018 samen met de directeur Geert Geeroms de transformatie naar Opcura te
komen toelichten.
Op 8 januari is er de algemene vergadering van de seniorenraad om 17 uur in GAC
II, de trouwzaal.
In bijlage :
- Kalender Seniorenraad 2018
- Gedicht van voorgelezen door Frans De Hertogh
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Bijlage: Gedicht van Wim de Vries

Opa keek vaak in onze tuin
Naar die zeven sprietjes gras,
En daar zag opa dan een koe
Die er helemaal niet was.
En later, in het ziekenhuis,
Kon hij verwonderd vragen
Waarom ze toch de buitenmuur
Uit zijn kamer hadden geslagen
Voor opa was het doodgaan
Dus niet zoiets als nacht:
Het was de steeds grotere ruimte
Die hij voor zichzelf had bedacht.

