Seniorenadviesraad
VERSLAG
Vergadering van 3 september 2021

Aanwezig:
Arys Albertine
Beets Bertha
De Coster Raymonde
Demeyer Charlotte
De Meutter Joris
Derveaux Marc
Gielis Els
Leaerts Gaby
Neys Liliane
Vanaudenhaeghen Nathalie
Verontschuldigd:
Aertgeraerts Yvonne
Criel Raf
Moons Wim
Poels Marcel
Roeckx Maurits
Vander Niepen Jacqueline
Van Quickenborne Charles
Vrebos Berthe
Wynants Christine

Geïnteresseerde burger
Okra Erps-Kwerps
55 Plus Kortenberg
Senioren en Zorg
Geïnteresseerde burger
NEOS
Bewonersraad
Voorzitster
Geïnteresseerde burger
Noah Familiehulp

Okra Erps Kwerps
Residentie Hertog Jan
Schepen seniorenbeleid
Okra
Meerbeek
Okra Erps Kwerps
NEOS
Geïnteresseerde burger
Okra Erps-Kwerps
Geïnteresseerde burger

Agenda :
1. Verslag vorige vergadering
2. agenda goedkeuring
3. winterfeest
4. dansnamiddagen
5. huurprijzen gemeentelijke zalen
6. participatiereglement
7. week van de senioren
8. 10-daagse geestelijke gezondheid & organiseren van een info namiddag rond
eenzaamheid
9. Toegankelijkheid begraafplaats
10. Heropening dorpsrestaurant
11. varia en rondvraag
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1. Goedkeuring verslag 25/06/2021
Aanpassingen aan het verslag:
-

Liliane Neys was verontschuldigd voor de vergadering gezien zij geen
uitnodiging had ontvangen
Marc Derveaux zijn naam werd correct gespeld.

2. Goedkeuring agenda 3/09/2021
De agenda wordt goedgekeurd.
Punten mogen altijd bijgevoegd worden op agenda, voor de vergadering.
Je kan hiervoor een mail sturen naar senioren-en-zorg@kortenberg.be of naar
gaby.leaerts@live.be. Je kan de extra agendapunten ook telefonisch doorgeven via
het nummer 02 755 23 10
3. Winterfeest 9 november 2021
Vanaf 1 oktober zouden er opnieuw versoepelingen volgen. In dat geval kan het
seniorenwinterfeest doorgaan zoals voorheen.
Inschrijvingen:
Keuze om te werken met inschrijvingen vooraf zodat men een zicht heeft op het aantal
inschrijvingen. Inschrijven tot en met 31 oktober. Kan pas in ‘Kortenberg’ van
november verschijnen. Daarom ook tijdig inzetten op flyeren & affiches.
Inschrijven via kwandoo voor de mensen die een computer/mailadres hebben of
beroep kunnen doen op iemand die hen kan inschrijven met de computer. Anders kan
het ook telefonisch 02 755 23 10. Gezien het grote voorziene aantal, graag kwandoo
bij voorkeur! Hulp bij kwandoo kan je aanvragen op afspraak via vrije tijd 02 755 30
70.
Communicatie:
- zoeklicht November
- nieuwsbrief
- flyeracties
- affiches

Zullen ook aanwezig zijn: mensen van OLV Lourdes, Hertog Jan & Noah.
Er wordt een liftbus ingezet & ook de minder mobiele centrale wordt ingezet.
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4. Dansnamiddagen

Bestuur van de seniorenadviesraad heeft besloten om terug te starten met de
dansnamiddagen vanaf januari. Opnieuw telkens de laatste donderdag van de
maand. In locatie Colomba.
Communicatie:
- artikel moet tegen 25/10 doorgegeven worden aan het infoblad, via het
webformulier op de website. Een kort artikel is maximum 700 tekens lang. Afbeelding
kan zelf aangeleverd of vraag aan communicatie om een gepaste afbeelding te
zoeken.
- flyers laten drukken

5. Huurprijzen gemeentelijke zalen
Voorstel nieuw regelement verhuring is door dienst vrije tijd afgetoetst op de
verenigings- en cultuurraad. Huurprijzen worden aangepast.
In bijlage van dit verslag het ontwerp voor het algemeen huurreglement inzake de
gemeentelijke infrastructuur. Dit ontwerp wordt voorgelegd tijdens de eerstvolgende
gemeenteraad.

6. Participatiereglement
Participatie ambtenaar Hanne Schuermans zal via mail/brief dit nieuwe reglement ter
advies voorleggen aan de seniorenadviesraad. Het ontwerp is binnenkort klaar. Het
was niet op tijd klaar om al tijdens deze vergadering van 3 september 2021 aan de
seniorenadviesraad voor te leggen.
7. Week van de senioren 15 tot 21 november
Vraag aan de verenigingen om eens na te denken om hier in 2022 iets gezamenlijk
rond te doen.
Bijvoorbeeld een toneelstuk georganiseerd door de verschillende senioren
verenigingen. Of een straat evenement dat zich verplaatst in de deelgementen (bv.
met muziek en toog), zo trekken we ook mensen aan die niet in een vereniging
zitten.
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8. Het organiseren van een info namiddag over eenzaamheid – 10 daagse van
de geestelijke gezondheid
Voorstel van één van de leden om iets te doen rond eenzaamheid. Praatgroep om uit
isolement te komen.
In de 10 daagse van de geestelijke gezondheid gaan we onder het motto ‘samen
veerkrachtig’ aan de slag.

Er worden babbelwandelingen georganiseerd in elke deelgemeente. Flyer bijgevoegd
in mail/brief.
Op vrijdag 1 oktober organiseren we in het dienstencentrum een workshop ronde de
geluksdriehoek.
Flyer
wordt
toegevoegd
aan
mail/brief.
Tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid zetten we ook babbelbanken in
de
kijker.

Vraag aan seniorenadviesraad om deze acties mee bekend te maken bij het publiek
via hun kennissen, maar ook via hun vereniging.
9. Toegankelijkheid begraafplaats
Nieuwe begraafplaats in Kortenberg is moeilijk toegankelijk voor mensen met een
rolstoel. Het paadje is te smal.
Er worden foto’s genomen zodat dit kan aangekaart worden.
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10. Activiteiten
-

Heropening dorpsrestaurants:
wekelijks op woensdag in de Klok Erps-Kwerps, tweewekelijks in het
Berkenhof

-

Ontmoetingsruimte dienstencentrum is open

-

NoaH is terug open

-

De cafetaria van het OLV Lourdes is weer open voor bezoekers & op dit
moment mogen er twee bezoekers op de kamers.

-

Plantjesweekend gaat door 16-19 september

-

Samenzang in de bib: dinsdag 19 oktober om 14u

11. Etentje voor leden
Zal doorgaan op 7 december

12. Varia en rondvraag
-

Nog geen nieuws of sporteldag doorgaat

-

55+: sportactiviteiten gaan door en 3 activiteiten tot het einde van het jaar

-

Neos: minstens 2 wandelingen en fietstochten per maand. Ook daguitstappen
en een 3-daagse op de planning

-

OLV Lourdes: is op zoek naar vrijwilligers om met de bewoners te gaan
wandelen (duwen in de rolstoel). Warme oproep om terug de cafetaria te
bezoeken.

-

NoaH: mensen mogen terug naar NoaH komen.

-

Okra Erps-Kwerps: komt binnenkort voor het eerst weer samen in zaal de
Klok. Gaan ook wandelen en doen busuitstappen.

De volgende vergadering gaat door op 10 december om 15u
Voor verslag: Charlotte Demeyer
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