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Hoeilaart, donderdag 17 januari 2013  
te 9h 30 in het GC Felix Sohie, polyvalente ruimte 2de verdieping 

 
 
Aanwezig:  Rita Dekerk, Lieve Nijs, Marie Paule De Lil, Walter Rondas, Josse Joosten, Agnes 

Demaerschalk, Hans Sperling, Robby Beelen, Joop Kimmel, Luc Demaerschalk, 
Gilberte Marchand, Chris Coppin, Christa Simon, Jos Thomeer, An Stroobants 
(OCMW), 

 
+ Marijke De Rudder 

 
Verontschuldigd: Gaston Petak, Els Uytterhoeven 
 
Afwezig zonder kennisgeving: Maurits Van Parijs, Paul Vanloo, Roger Van Der Stricht, Betty Gigas 
 
 
1. Inleiding door de voorzitter 
 

Josse verwelkomt de aanwezigen.  
Hij geeft een kort overzicht van de realiseringen van de Hoeilaartse Seniorenraad gedurende 
de 10 jaar van zijn bestaan.  
Josse zegt: “We schreven geschiedenis, we waren pioniers”. 
Hij dankt het gemeentebestuur voor de morele ondersteuning. 
 

 
2. Goedkeuring van het verslag van 8 november 2012 
 

Het verslag van de Algemene Vergadering van 8 november wordt zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 
 
 

3. Evaluatie van de  “Week van de Senior” 2012 
 

De commentaren door de leden van de AV waren unaniem. 
Uit wat ze hoorden kunnen we vermelden: 

- Heel de week was PRIMA georganiseerd, 
- Bingonamiddag: veel prijzen - zeer goed verlopen, 
- Uitstap: deelnemers heel tevreden, bezoeken waren uitstekend, vooral de 

maaltijd werd geapprecieerd, 
Er moesten ± 15 mensen geweigerd worden 

- Kaas-wijn-dansavond: 184 deelnemers, 
- De activiteiten in het WZC waren eveneens succesvol. 

 
De opkomst voor het panelgesprek op zaterdagvoormiddag viel wat tegen (± 130 mensen). De 
Hoeilander blijkt meestal meer interesseerd te hebben in een receptie. 
Jammer dat “Hoeilaart Anders” (rondrit in Hoeilaart met de gemeentebus) is weggevallen.  
Marijke meldt dat de gemeentelijke bijdrage aan de “Week van de Senior” (folders, affiches, 
receptie met hapjes, ….) oploopt tot €  3.875,65. 

Algemene Vergadering 



Blz. 2 van 3 

 
 

 
4. Paviljoen versus Cafetaria 

 
Een beslissing blijft uit. 
Omdat de cafetaria reeds 1 x per maand bezet is (‘t Eekhoorntje) blijft de vraag: Wat nu? 
Een aantal suggesties om de maandagnamiddagen toch te laten doorgaan in de cafetaria 
wordt geformuleerd: 

- 1 x per maand uitwijken naar de zaal Eekhoorn? 
- De bijeenkomsten verplaatsen naar dinsdag?  OKRA heeft 1 x per maand 

vergadering op dinsdag; ‘t Eekhoorntje heeft regelmatig een uitstap op dinsdag, 
- 3 x per maand in de cafetaria en 1 x per maand in andere lokalen (vb. 

Sloesveld) 
- 3 x per maand in de cafetaria op maandag, 1 x per maand op een dinsdag, 
- In het Parkpaviljoen blijven…..maar wat zijn de plannen met het PP? 

 
Uit een rondvraag blijken de voorkeuren: 
Cafetaria: Chris, Christa, Lieve, Gilberte, Marie-Paule, Luc, Rita, Robby 
Parkpaviljoen: Joop, Josse, Agnes, 
Geen mening: Walter, An, Hans, Jos. 
 
De knoop zal doorgehakt worden door de volgende Seniorenraad. 
 
 

5. Seniorenwelzijn en –vereenzaming: stand van zaken 
 
Project “Seniorenteam”. An Stroobants brengt uitgebreid verslag uit. 
 
Er werden reeds 30 bezoeken afgelegd + 8 bijkomende bezoeken verdeeld. 
Er had op 29 november 2012 een eerste vrijwilligersbijeenkomst plaats met een positieve 
evaluatie van de bezoeken. 
Er moet eerst telefonisch contact genomen worden met de te bezoeken persoon. Het moet 
altijd dezelfde vrijwilliger zijn. 
Doel: eerst alle 80-plussers bezoeken, en nadien starten met de herhalingsbezoeken. 
Voor november en december werden 44 bezoeken verdeeld. 
 
In eerste instantie moet de vereenzaming in kaart worden gebracht. Ook moet de weg naar 
het Parkpaviljoen getoond worden. Voor het PP blijkt echter weinig interesse te bestaan. 
Moeilijkheden zijn: vervoer, lawaai, niet de gewoonte. 
 
Er wordt verder gewerkt….er hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld. 

 
Zelfde conclusie als vroeger: een mens moet in Hoeilaart niet eenzaam zijn. 
 
 

6. Vernieuwing Seniorenraad voor de periode 2013/2018 
 

Alle Hoeilaartse adviesraden worden vernieuwd. Er komt een publieke oproep vanuit het 
gemeentebestuur (“Hier Hoeilaart” van februari). Ook zullen de verenigingen “waar senioren 
welkom zijn” aangeschreven worden om een vertegenwoordiger af te vaardigen naar de 
Seniorenraad. 
De Dienst Sociaal Beleid verzamelt alle kandidaturen als lid van de Raad en de kandidaturen 
voor de mandaten binnen het Dagelijks Bestuur. Deze mandaten worden op de AV van 14 
maart ek. verdeeld. 
 
Hebben op de vergadering reeds te kennen gegeven dat ze lid van de Seniorenraad willen 
blijven:  
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Rita Dekerk, Lieve Nijs, Marie Paule De Lil, Walter Rondas, Josse Joosten, Agnes 
Demaerschalk, Hans Sperling, Robby Beelen, Luc Demaerschalk, Gilberte Marchand, Chris 
Coppin, Christa Simon, Jos Thomeer, An Stroobants (OCMW), 
 
 

7. Varia 
 

- Week van de Senior 2013 van 18 tot 22 november 2013, 
- In Hier Hoeilaart van januari 2013 verscheen de lijst van de mandaten binnen 

het gemeentebestuur en OCMW, 
- Er werd nog geen gemeentelijke begroting opgesteld. Voor januari en februari 

2013 zal dus noodgedwongen moeten gewerkt worden met 1/12de, 
- In 2013 verschijnt de “Seniorenkrant” 3 X: april, zomer en november, 
- Er start een initiatief voor vervoer van mindermobiele personen (rolstoel). 

Inlichtingen: gratis nummer 0800-26535. Een folder wordt verdeeld.  
 
 
De volgende bijeenkomst van de Seniorenraad is gepland op donderdag 14 maart 2013 
 
 

----…oooOOO000OOOooo…---- 
 
 
 
 
 

Volgende vergadering op 
 

DONDERDAG 14 maart 2013 om 9h30 
 

in het lokaal “BAKENBOS” op de 1ste verdieping  
(kant cafetaria) van het GC Felix Sohie 

 
De weg is aangeduid met pijlen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag AV 13 01 


