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Daguitstap naar Kortrijk

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
de Seniorenraad een uitstap. Dit jaar 
kan je met de raad op dinsdag 28 
en donderdag 30 augustus 2018 
naar Kortrijk, de mooie Leiestad.

De tocht gaat eerst richting 
Gullegem waar een bezoek aan 
koffiebranderij ‘Grootmoeders 
koffie’ op het programma staat. 
Geen multinational maar wel een 
familiebedrijf dat voor de Tweede 
Wereldoorlog in Gullegem uit het 
niets verrees en nu, bijna 80 jaar 
later, nog steeds heerlijke koffie op 
de markt brengt. 

Na het middagmaal bezoekt 
de groep in Kortrijk zelf het 
museum Kortrijk 1302 waar je 
de Guldensporenslag (11 juli 1302) 
herbeleeft. Je maakt er onder 
meer kennis met de zwaarden, 
maliënkolders en ‘goedendags’. Je 
mag ze niet alleen bekijken, je kan 
ze ook betasten en eventueel eens 
passen. Vergis je niet: dit zijn geen 
zomerse jasjes maar zware stukken. 
De gids maakt je wegwijs in het 
gebeuren van toen en vertelt je alles 
over ‘skild en vrind’.

Nadien is er nog tijd om in de stad 
rond te wandelen. De rustige, 
aangename wandelwegen langs 
de Leie en de vernieuwde pleintjes 
maken van Kortrijk een aangename 
plek om te vertoeven. 

Praktisch
• Kaarten kosten 40 euro en dienen 

vooraf aangekocht te worden in 
het Sociaal Huis of aan de balie 
van het GC Felix Sohie.

• Vertrek om 8 uur aan zaal De 
Eekhoorn.

Warme dagen, zorg dragen!



Samen genieten van de laatste vakantiedag
De eerste schooldagen van 
weleer roepen ongetwijfeld veel 
herinneringen op, maar wie 
herinnert zich nog de laatste dagen 
van de zomervakantie? Jawel, de 
dag waarop de boekentas werd 
klaargemaakt, nieuwe kleren 
werden uitgekozen of boeken 
gekaft. Ook de dag waarop nog 
eens lekker buiten gespeeld werd 
met de buurkinderen, of geravot 
werd met oma en opa in de tuin. 
Dat waren nog eens tijden!

Op vrijdag 31 augustus organiseert 
de gemeentelijke vakantiewerking 
nog eens zo’n dag. Grootouders 
kunnen er samen met de 
kleinkinderen deelnemen aan tal 
van sport- en spelactiviteiten. Ook 
55-plussers zonder kleinkinderen zijn 
welkom voor deze plezante afsluiter 
van de zomervakantie.

Het Sportelteam Sport Vlaanderen 
komt er bovendien met een 
testbatterij de algemene conditie 
van de 50-plussers testen. Standaard 

doorlopen de deelnemers zeven 
lichaamsmetingen, vier motorische 
tests en een fiets- of wandeltest. Op 
basis daarvan krijgen de deelnemers 

gericht advies om op een 
eenvoudige en verantwoorde wijze 
hun basisconditie te verbeteren of te 
onderhouden.

Sportelen met de kleinkinderen

SENIORENKRANT - editie juli 2018

www.seniorenhoeilaart.be

Website voor en door Hoeilaartse senioren
Sinds een paar weken heeft de gemeentelijke website 
www.hoeilaart.be er een digitaal vriendje bij. 
Hoeilaartse 55-plussers kunnen nu ook terecht op  
www.seniorenhoeilaart.be voor heel wat nuttige 
informatie over diensten en initiatieven die specifiek 
voor hen bedoeld zijn. De Seniorenraad zocht en vond 
een aantal senioren bereid om hun schouders te zetten 
onder dit initiatief.

Met de website bereikt de Seniorenraad niet het 
eindpunt van zijn digitaliseringsproject. Intussen is 
het ook mogelijk in te schrijven voor de maandelijkse 
elektronische nieuwsbrief en wordt er stilaan gedacht 
aan een videokanaal. De bewuste inschakeling van 
senioren in de digitalisering maakt deel uit van een 
strategie om de oudere medeburgers van onze 
gemeente mee te nemen naar het digitale tijdperk. 
Daarom organiseert de Seniorenraad ook al meer dan 
10 jaar een maandelijks computerspreekuur en af en 
toe gerichte activiteiten zoals de infonamiddag over 
‘online bankieren voor senioren’.

Suggesties bij deze website of voor de verdere 
uitbouw ervan zijn welkom via seniorenraad@
hoeilaart.be. Wie mee wil werken aan het initiatief 
mag dat ook laten weten.



Online gids helpt senioren op weg
Ouderen met een praktische vraag 
of nood aan duidelijke informatie 
kunnen voortaan terecht op  
www.ouderengids.be,een website 
van de Vlaamse Ouderenraad die 
inzoomt op acht actuele thema’s: 
maatschappelijke participatie, 
inkomen, premies & sociale 
voordelen, mobiliteit & vervoer, 
wonen, sociale relaties, welzijn, 
gezondheid & zorg en levenseinde.

Ook deze website neemt 
ouderen mee doorheen een soms 

overweldigend en versnipperd 
informatielandschap en wil 
het vertrekpunt zijn voor elke 
zoektocht naar nuttige info over 
rechten, diensten, organisaties 
of ondersteuning. Op die manier 
geeft de website een antwoord op 
heel wat praktische vragen: van 
uitleg over pensioenen en speciale 
tegemoetkomingen tot zorg, sport 
en openbaar vervoer. 

De bundeling van informatie rond 
tal van thema’s en levensdomeinen 
en de eenvoudige uitleg, tips en 
links naar handige websites met 
verdiepende informatie, maken 
de Ouderengids.be erg bruikbaar. 
Daarom ook zullen er op de website 
van de Hoeilaartse Seniorenraad  
(www.seniorenhoeilaart.be)  
linken gelegd worden naar  
www.ouderengids.be.

www.ouderengids.be
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Gedaan met papier bij De Lijn

Abonnement voor Personen met een Handicap vanaf 1 juli op MOBIB-kaart
Papieren abonnementen voor 
personen met een handicap (PmH) 
van De Lijn worden niet langer 
aanvaard na juni 2018. Vanaf 1 
juli 2018 kan je enkel nog gebruik 
maken van PmH-abonnementen 
op een MOBIB-kaart. Die kaart op 
zich is geen abonnement, je kan er 
verschillende abonnementen van de 
verschillende vervoermaatschappijen 
op opladen.

Wie heeft recht op een gratis 
Omnipas?
Je krijgt als persoon met een 
handicap een gratis Omnipas 
als je gedomicilieerd bent in het 
Vlaams Gewest én ingeschreven 
bent bij het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap 
(VAPH), een tegemoetkoming krijgt 
van de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid (FODSZ), het 
zorgbudget ontvangt voor ouderen 
met een zorgnood (voordien 
THAB) of door de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
en Beroepsopleiding (VDAB) 
gerechtigd bent op bijzondere 
tewerkstellingsondersteunende 
maatregelen (BTOM). Meer 
informatie op www.delijn.be.

Hoe gebeurt de overschakeling 
van papier naar MOBIB-kaart?
Alle personen met een handicap 
werden door De Lijn aangeschreven 
om hun abonnement te laten 
overzetten op een MOBIB-kaart. 
Wie al een MOBIB-kaart (met een 
foto erop) had van een andere 
vervoermaatschappij (NMBS, MIVB, 
TEC), moet deze laten registreren in 
een van de Lijnwinkels. Daar kan je 
het PmH-abonnement van De Lijn 
op je kaart laten opladen.

Wie nog geen MOBIB-kaart 
had, betaalt aan De Lijn 5 euro 
administratiekosten om de kaart 
aan te maken en te versturen. Het 
gratis PmH-abonnement van De Lijn 
wordt er automatisch op opgeladen. 
De MOBIB-kaart zelf blijft vijf jaar 
geldig.

Hoe werkt de MOBIB-kaart?
De MOBIB-kaart moet verplicht 
gescand worden als je gebruik 
maakt van diensten van De Lijn. 
Scan bij het opstappen altijd de 
MOBIB-kaart aan een van de 
scanners in bus of tram.

Vragen?
Heb jij nu een papieren PmH-
abonnement van De Lijn? En ontving 
je geen brief van De Lijn om over te 
stappen? Ga dan naar www.delijn.
be/pmh-mobib. Daar kan je een 
kaart aanvragen en vind je alle info 
over de overstap.

Indien je de administratiekost voor 
de MOBIB-kaart nog niet betaalde 
maar toch graag met De Lijn wil 
blijven reizen, breng je dat best zo 
snel mogelijk in orde.



’t Was te doen in den achternoen …

De voorbije maanden bundelden een aantal diensten 
van de gemeente de krachten om 55-plussers overdag 
leuke activiteiten aan te bieden. 

Zo stonden er niet alleen een paar sportieve 
activiteiten op het programma maar werd er ook 
genoten van een plezante dans- en filmnamiddag, 
bijgeleerd tijdens een paar infomomenten en kon men 
op stap gaan onder begeleiding van gids Christiane. 
Geniet nog even mee …

De zomer is nog lang niet voorbij. Toch kijken heel wat senioren al nieuwsgierig uit naar wat het najaar te bieden 
heeft. Een greep uit het drukke najaar:

• Bijleren houdt je jong. Ga eens 
langs in het GC Felix Sohie en 
informeer je over het aanbod van 
het volwassenenonderwijs en de 
workshops die daar en in de regio 
plaatsvinden.

• Druivenfestival 2018 steekt van 
14 tot 17 september het Licht 
aan! met vier dagen feest en 
heel wat activiteiten voor jong en 
minder jong. Op vrijdagavond kan 
iedereen genieten van het gratis 
(open)luchtspektakel, op zaterdag 
en zondag zijn er de traditionele 
rommelmarkt en animatie in het 
centrum. De lichtstoet heeft ook 
deze keer beslist veel moois in 
petto, en op maandagnamiddag 
brengen de emotionele songs van 
Udo je in vervoering. Meer info 
volgt binnenkort.

• Neem zeker een kijkje in de 
nieuwe programmabrochure van 
het Abonnement Druivenstreek 
met het aanbod van het GC Felix 
Sohie en de andere cultuurcentra 
in onze regio. 

• De Week van de Senior zal ook 
dit jaar over meerdere weken 
gespreid worden. Ze begint al in 
oktober met een filmnamiddag. 
In november plannen we een 
paar infomomenten, quiz, 
dorpsrestaurant, praatcafé 
dementie en free podium. We 
sluiten af met Cultuur om 14 
uur. Barbara Dex brengt een 
hommage aan het repertoire 
van haar vader Marc en blaast 
zijn liedjes nieuw leven in. Een 
uitgebreid overzicht van het 
programma wordt binnenkort 
verspreid.

• Ook de Sportregio 
Druivenstreek heeft nog 
een en ander in petto voor 
55-plussers. Tijdens de werken 
aan de sporthal kan je bij tal van 
sportverenigingen in hun tijdelijk 
onderkomen terecht. Badminton, 
yoga, zwemmen, gym, … worden 
georganiseerd met aangepaste 
programma’s voor de senior die 
houdt van actief bewegen. Het 
jaar wordt afgesloten met drie 
sporteldagen: in Diest (18/9), 
Tervuren (25/9) en Aarschot 
(23/10). In Overijse kan je dit jaar 
deelnemen aan de initiatie Zumba 
Gold.

• In juli, augustus en september 
sluit het dorpsrestaurant zijn 
deuren, maar in oktober gaat het 
weer open. 

Druk najaar!
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