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. 25 september 2017
Aanwezig:
De Block Godelieve - De Hertogh Frans - De Mol Emiel - -De Pauw Louis - De Smet
Etienne - De Plecker Eddy - De Vis Rachelle - Engels Damiaan - Heyvaert Angele Heyvaert Robert - Janssens Pierre – Köpke Wolfgang (Jean) – Palstermans Jeanne
- Quinart Philippe - Schepens François - Van Mol Willy - Vandervorst Elise Verberckmoes Yvonne - Vercauteren Freddy - Vereertbrugghen Lydia - Wouters
Freddy, leden van de Seniorenraad

Beerens Albert, Burgemeester/Schepen Senioren
De Smedt Patrick, voorzitter OCMW/Schepen Welzijn ,
Lauwers Karen, Lokaal bestuur

Verontschuldigd:
Abbeloos Karel - De Brandt Ludovicus - De Pauw Herman - Goubert Christiane Meskens Yvonne - Spinnoy Gemma - Van Hemelrijck Livinus - Vandersmissen Fidele
- Wijns Ilse

Verslaggeving:
Karen Lauwers – Deskundige Lokaal Sociaal Beleid
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1. Goedkeuring verslag 28 augustus 2017
Het verslag is vandaag pas bezorgd aan de leden en zal pas op de volgende algemene
vergadering worden goedgekeurd.

2. Toelichting voorafgaande zorgplanning – door de dienst burgerzaken, Kristien
-

-

Callaert (zie bijlage I)
Wilsverklaring euthanasie
Negatieve wilsverklaring
Verklaring orgaandonatie
Laatste wilsbeschikking teraardebestelling
Wens tot lichaamsschenking aan de wetenschap
LEIFblad: op te vragen via de website of apotheker (uitleg van de wilsverklaringen
en ook palliatieve zorg – specifieke stellingen over levenseinde worden besproken,
je kan een LEIFkaart aanvragen)
Actueel verzoek euthanasie

Rechtzetting naar aanleiding van een bemerking van Jean Köpke ivm herziening van
aanvragen : Karen L. deed navraag en het Sociaal huis doet wèl alle aanvragen en
herzieningen, m.a.w. Het antwoord dat FOD aan Jean gaf was niet correct dat enkel de
mutualiteiten herzieningen doen. Ook het Sociaal Huis doet deze herzieningen.

3. Wat staat er allemaal op de chip van de identiteitskaart?

Een belangrijke kanttekening is dat er per organisatie strikt wettelijk wordt bepaald
wat deze kan zien als je identiteitskaart in een kaartlezer steekt. Denk bijvoorbeeld
aan de bank, mutualiteit, ziekenhuis, apotheker van de sociale dienst van het OCMW.
Kristien laat zien wat je als medewerker kan zien van dienst burgerzaken als je
identiteitskaart bij hun in een kaartlezer steekt.

4. Memorandum/Inspiratienota 2018 – stand van zaken

De ‘werkgroep Memorandum’ heeft een checklist opgemaakt. Deze werd verdeeld
onder de leden van de seniorenraad. De deadline om dit document terug te bezorgen is
eind oktober. Je dient één document samen met je vereniging in te vullen, het zijn
vooral de ‘concrete voorbeelden’ die belangrijk zijn. Op die manier heeft de werkgroep
voldoende input om het Memorandum te schrijven. Hiermee wensen ze te starten in
in november /december en april/mei 2018 volgt er een persvoorstelling.
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5. Evaluatie Sporteldag

Er waren zo’n 250 deelnemers dit jaar. Iets minder dan vorig jaar. Het onthaal hebben
we dit jaar onder de luifel georganiseerd en dat gaan we de volgende keer opnieuw
doen (slecht weer of niet). We zullen zorgen voor een betere bewegwijzering hier
naartoe. Volgend jaar gaan we ook opnieuw de deelnemers laten inschrijven in GC Hof
ten Hemelrijk, omdat 84 deelnemers ook een cultuurcheque gebruikten. Misschien
voorzien we ook een voorinschrijvingsmoment op de vrijdagmarkt. We bedankten reeds
de medewerkers van Celtix voor de opwarming en de leerlingen van het VKO voor de
goede begeleiding bij de volksspelen. We waren ook tevreden met de nieuwe inrichting
van de volksspelen, de competitie zorgde voor meer amusement. Het was tevens
aangenaam dat ze dicht bij elkaar stonden opgesteld.
De wedstrijden voor het kampioenschap meetschieten verliepen vlot. Doch dienen we
volgend jaar meer betrokken te zijn bij het klaarmaken van de bakken.
De fietstochten waren een groot succes. Er waren 58 deelnemers voor de fietstocht
van 30 km. Wat betreft de grote fietstocht voor “de coureurs”, stelt Willy voor om
deze terug te brengen op 60 km.
Ook de wandelingen werden allemaal geapprecieerd. De korte toeristische wandeling in
het centrum met de verschillende weetjes is een heel laagdrempelige activiteit die we
graag behouden in 2018.
Geocaching gaan we niet meer organiseren wegens het gebrek aan interesse.
We bedanken graag de ploeg van Eddy en Christiane voor de maaltijden (catering) zo
vlot te laten verlopen.
Het kubben kon niet doorgaan omwille van het slechte weer. Maar we zouden dit met
de seniorenraad graag in het voorjaar van 2018 organiseren als activiteit.
De mensen die petanque speelden hebben ondanks de grillige weersvoorspelling toch
gespeeld tot 15.15 uur.
Volgend jaar gaan we voor één les Tai chi.
De Line-dans had veel belangstelling. Om nieuwkomers beter aansluiting te kunnen
laten vragen we of er een echte initiatie kan worden gegeven volgend jaar.
De lessen Stoelaerobic zijn opnieuw goed gesmaakt, de lesgeefster Mieke is een vaste
waarde geworden.
Het enthousiasme voor de nieuwe activiteit ‘Drums Alive’ was zeer groot en we hopen
deze activiteit volgend jaar opnieuw te kunnen aanbieden. De onkosten hiervan werden
gedragen door de Sportdienst.

6. Rolstoelvriendelijke wandeling – SR en toerisme – stand van zaken
De route is klaar en zal in een latere fase worden bewegwijzerd. Op maandag 9
oktober gaan we een wandeling maken van +/- 4 km. We gaan testen of deze wandeling
toegankelijk is en rolstoelvriendelijk. We verzamelen iets voor 14 uur in de cafetaria
van het woonzorgcentrum en ook de bewoners van Zonnelied zijn uitgenodigd. Daarna
drinken we in de cafetaria een tas koffie en krijgen we een stuk cake 😊.
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7. Deelname van de Seniorenraad in ‘ik zie u zitten’

De seniorenraad neemt deel met de activiteit de Sporteldag 2018 en ook met een
activiteit ‘dementie’ (het dementiecabaret). Robert vraagt aan het college of zij willen
tussen komen in de onkosten conform Darmkanker. We zijn nog op zoek naar 2 tot 3
personen van de algemene vergadering die kunnen deelnemen aan de stoelenworkshop
op 20/11. Van 19 uur tot 22 uur (zaal satijn) gaan we creatief aan de slag met een
stoel, met als doel deze stoel in de kijker te plaatsen op onze activiteiten van ‘ik zie u
zitten’, met name de Sporteldag en het Dementiecabaret.

8. Tijdstip vergadermoment seniorenraad

Ongeveer 1/3e van de leden van de seniorenraad hebben dit formulier ingevuld, en bij
de verwerking van deze formulieren was het al moeilijk om een consensus te vinden
over het tijdstip. Daarom stellen we voor om tot het einde van deze legislatuur
hetzelfde vergadertijdstip bij te houden.

9. Varia

1. Mededelingen verenigingen/OCMW/gemeente
Mededeling door Pierre: vanaf 29/09 wordt er een wachtdienst geopend van
huisartsen van de regio Noord-West-Brabant in Merchtem in de Maurice
Sacréstraat. De hoofddoelstelling is om de spoeddiensten te ontlasten

2. Vragen aan het bestuur
- De parking in de Kattestraat zal elektrische laadpalen hebben, de burgemeester
licht toe dat er geen openbare toiletten worden voorzien. Hij geeft aan dat er
voldoende etablissementen zijn en gebouwen in de dorpskern met (openbare)
toiletten.
- Seniorenverenigingen vragen naar de stand van zaken van het nieuwe
elektronische reservatiesysteem van infrastructuur – wanneer gaat dit van
start? De burgemeester licht toe dat het systeem in volle voorbereiding is en in
fasen zal worden opgestart.
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