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 Varia
 Volgende vergadering 13 september

1. Goedkeuring agenda 28 juni 2017
De agenda wordt goedgekeurd na bijkomend agendapunt:
enquête charterwerkgroep
2. Goedkeuring verslag vergadering 8 maart 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Digidokter in de bib: uitleg door Joachim
Digidokter – computerhulp in je Bib – in samenwerking met seniorennet
Vlaanderen.
Raak je niet wijs uit je tablet of smartphone?
Klinken termen als “apps” en “4G” je vreemd in de oren?
Heb je wel interesse maar weet je iet waar te beginnen?
Haal je graag méér uit je toestel?
Stel je vraag aan de Digidokter!
Wat?
Elke derde of vierde zaterdag van de maand maken we je wegwijs in een
bepaald thema, nadien kan je je vraag stellen aan de digidokter.
Wanneer?
In september gaan we terug van start.
Waar?
Bibliotheek Kortenberg
Inschrijven?
Via kortenberg.bibliotheek.be>digidokter
Geef door welk toestel je hebt en of je een vraag hebt voor de digidokter.
Deelnemen is gratis.
De digidokter doet een oproep naar een assistent. Wie zich geroepen voelt
kan contact opnemen met Joachim in de bib.
4. Werking ouderenadviesraden in Vlaanderen en Brussel - Fedos
Wij verwelkomen Tom Verhavert van Fedos

2

Seniorenadviesraad
VERSLAG
Vergadering van 28 juni 2017

De vzw Federatie Onafhankelijke Senioren ( FedOS ) is een onafhankelijke
sociaal-culturele vereniging die door haar netwerk een meerwaarde biedt aan
alle senioren. Dit netwerk bestaat uit zowel lidafdelingen als individuele +50.
FedOS garandeert ieders autonomie! FedOS vzw is onafhankelijk van elke
filosofische overtuiging en/of politieke strekking.
FedOS stelt zich tot doel allerlei acties tot promoties van de senioren op
sociaal-cultureel vlak op touw te zetten, te bevorderen en aan te moedigen.
FedOS behartigt ook de belangen van alle senioren, voornamelijk met het oog
op hun participatie en volledige integratie in de maatschappij.
FedOS is erkend door het Ministerie van Cultuur binnen het decreet
betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Vanaf 1/1/2018 vallen de provinciale ouderraden weg. De vlaamse
ouderenraad tracht de werking van de regionale – gemeentelijkeseniorenraden in stand te houden en te coordineren.
Volgens de enquête van de vlaamse ouderenraad 2014 waren er volgende
knelpunten : - veel praten en geen advies
In de toekomst zou er meer advies moeten gegeven worden, verschillende
adviesraden betrekken bij advies.
http://www.wrg.be/upload/aanloop%20verkiezingen.pdf
5. Evaluatie theaterproductie “afscheid”
Het toneelstuk “Afscheid” was heel goed. Voor herhaling vatbaar.
De seniorenadviesraad zou in 2018 een nieuwe voorstelling plannen.
In bijlage vindt u het aanbod 2017-2018.
Aangezien er geen zaal beschikbaar is in Berkenhof (afbraak gebouw) is een
optie het Atrium in Meerbeek.
Namiddag- of avondvoorstelling ? De subsidie van cultuur is enkel geldig voor
een voorstelling de namiddag.
6. Evaluatie opendeur NOAH
Op zondag 19 maart 2017 stonden de deuren van de serviceflats Dry
Coningen (Leuvensesteenweg 190, Kortenberg) en dagverzorgingshuis NOAH
voor iedereen open!
NOAH = Nabijheid Opvang Aandacht Huiselijkheid
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7. Memorandum – enquête charterstuurgroep
De seniorenadviesraad wacht op de analyse en bespreking van de enquête
charterstuurgroep om eventuele adviezen bij te voegen aan het memorandum.
6% van de bevolking Kortenberg heeft de enquête ingevuld.
September/oktober : analyse en bespreking door adviesraden – adviezen
formuleren. Resultaten doorsturen.
November : adviezen bundelen
December : presentatie chartertoets
03/10 :
volgt.

grote Kortenberg enquête presentatiedag – officiële uitnodiging

Volgende vergadering enquête bespreken en invoegen aan memorandum.
 Advies naar nederlandstalig ziekenhuis
 Huisarts/apotheker van wacht
 Schepen van senioren zelf senior, adviezen/antwoorden worden meteen
doorgegeven (vb Overijse)
http://www.wrg.be/upload/aanloop%20verkiezingen.pdf
8. Varia
De senioren dansnamiddagen mei en juni werden er 5 cadeautjes geloot voor
moederdag en vaderdag.
Dansnamiddagen niet vermeld in Zoeklicht voor juli en augustus
“Kortenberg Feest” in Meerbeek
Vrijwilligers bedanking met paella
Er wordt een “spoedig herstel” kaartje doorgegeven voor de zieken
9. Volgende vergadering
Volgende vergaderingen gaan door op woensdag 13 september en 20
december 2017 om 15u.

Verslag : Michele Geets
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