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Aanwezig:  

Gilberte Marchand  Robby Beelen   Chris Coppin 

Christa Simon   Lisette Mommaerts  Mia Salimans    

Rita Dekerk   Lieve Nijs   Freddy Vanden Wouwer  

Danny De Rudder  Paula Witte   Els Uytterhoeven   

Marijke De Rudder (verslag)     

 

Verontschuldigd: 

Agnes Demaerschalk  Maurits Van Parys   Maggy Lietaert 

Roland Charleer    Luc Demaerschalk  Walter Rondas 

 

AGENDA: 

1. Inleiding door de voorzitter 

De voorzitter wenst iedereen een vruchtbaar 2015. Bedankt aan de Kerstman voor het lekkers 

dat hij bracht tijdens ’t Trefpunt en in het Sociaal Huis. 

 

2. Verslag Algemene Vergadering 27 november 2014: goedkeuring 

Geen opmerkingen, aanvullingen ontvangen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Nieuws van het Dagelijks bestuur 

a) Opvolging thema mobiliteit (Schepen Els deed navraag bij college voor een aantal punten) 

 Lijstje (her) aan te leggen voetpaden in 2015: Schepen Els meldt dat Marc Vanderlinden 

een overzicht zal bezorgen. 

 Marc Vanderlinden zal ook nog een antwoord op het advies van de Seniorenraad 

voorbereiden met Marijke. 

 De aanleg van een voetpad staat in een bouwvergunning maar is niet afdwingbaar als 

mensen het voetpad in grind behouden en geen klinkers aanleggen. 

 Bij werken wordt het voetpad soms niet goed hersteld. In dit geval moet er contact worden 

opgenomen met de gemeente om een melding/klacht te doen.  

 Mobiliteit De Lijn: kan buiten Hoeilaart niet gratis voor 65+, blijft ook niet gratis voor 

kinderen,… Alles wordt duurder, het kan niet gratis blijven. Aan CBS terug te vragen of er  

bijkomend aan 65+ gratis buskaarten afgeleverd kunnen worden waarmee ze vb. 1 uur 
gratis kunnen rijden.  Robby vraagt of CBS dit grondig kan bekijken. 

 Freddy vraagt of het mogelijk is om een infomoment te organiseren rond de nieuwe 

regelingen van De Lijn, zodat de mensen goed geïnformeerd zijn. In elk geval is het nodig 

dat hierover goed gecommuniceerd wordt. 

 De werkgroep mobiliteit zal opnieuw samenkomen om het advies te volgen,… 

Er moet regelmatig ook een oproep gedaan worden vanuit de seniorenraad om 

mankementen te melden en gebruik te maken van de meldingskaart.  

b) Kort verslag DB 18/12/2014 

 Interradenoverleg – beleidsoverleg:  

  05/02/2015 – 19u Theaterzaal; 22/10/2015 – 19u (i.v.m. budget).  

  Voorzitter + max 2 deelnemers per raad: Gilberte, Chris en Danny nemen deel. 

Els deelt mee dat er ook op 22 oktober een dergelijk overleg zal doorgaan, deze keer rond het 

budget 2016. 

 Seniorenteam: Info over het project “Met het seniorenteam aan tafel”. De bedoeling is om 

verschillende mensen uit te nodigen in beperkte kring om een maaltijd te nuttigen in het 

woonzorgcentrum (zelfde maaltijd als bewoners). Ouderen vinden die willen deelnemen is niet 

Verslag  Algemene Vergadering 
8 januari 2015 



2 
 

altijd makkelijk: voor sommigen is het te moeilijk omwille van gezondheidsproblemen,… Ook het 

aanvoelen van de noodzaak of er al dan niet eenzaamheid is door de vrijwilligers van het 

Seniorenteam is niet altijd makkelijk. 

Mia heeft dezelfde ervaring vanuit Ziekenzorg. Ook bij Ziekenzorg zijn er mensen die graag bezoek 

krijgen en anderen die minder nood hebben. Door het jarenlang bezoek groeit ook de band met de 

vrijwilligers. 

Het seniorenteam telt nu nog 6 vrijwilligers. Dat aantal zou groter moeten worden. 

Volgende vergadering seniorenteam: 15/1 

 

4. Initiatieven 2015: 

a) Bezoek Seniorenraad Borgloon aan Hoeilaart: voorstel dinsdag 8 september 2015 

Voorstel programma: 

Ontbijt met film Hoeilaart in GC Felix Sohie 

Voormiddag: rondrit dorp + bosmuseum en site priorij 

Maaltijd in B&B Hippo-Droom 

Namiddag: bezoek Serre – Kelleveldsite (3Wplus om info vragen) 

Koffie en afsluiten in Nerocafé 

Eventueel voor- en namiddagprogramma omdraaien zodat er vb receptie op gemeentehuis kan? 

Vraag om zeker gemeentehuis en/of woonzorgsite in programma op te nemen. 

Prijs: nog te bekijken wat de kostprijs is. 
 

Danny stelt voor om misschien een stukje van de tentoonstelling over de lichtstoet opnieuw op te 

hangen en zo reclame te maken voor de feesten die later in september doorgaan. Els meldt dat er 

een intergemeentelijke viering komt rond 150 jaar druiventeelt – 1e knip in Hoeilaart en tot 

oktober zullen er verschillende activiteiten,… doorgaan. Misschien zal er dan iets anders in de serre 

van het GC Felix Sohie staan. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 
 

Bezoek voor te bereiden samen met de werkgroep communicatie in januari. 
 

b) Meifeesten 2015 

In antwoord op de vraag naar suggesties voor activiteiten, volgend voorstel van de 

Seniorenraad: openhouden van de cafetaria op zaterdagnamiddag met rummikub-wedstrijd en 

volksspelen voor groot en klein (+ eventueel ook belottewedstrijd?) 

 

c) Week van de Senior 2015 

 Uitstap: terug zoeken naar “minder steden” maar meer organisaties/diensten/… vb. 

parlement, VRT,.. die eerder al op het programma stonden. (Ook sanitaire stop te voorzien 

bij de aankomst ter plekke.) 

 Voorstel: De Munt achter de schermen, herdenking slag van Waterloo, Chocoladefabriek, 

Europees parlement (Gilberte vraagt via Eva), Colruyt, 200jaar saxofoon tentoonstelling, 

Namen/Bergen interessant als culturele hoofdstad,… 

 T-dansant: Gilberte wou het aan Walter vragen, maar hij is verontschuldigd.  

Gilberte neemt telefonisch contact op om te informeren. 

 Wie nog ideetjes heeft, mag die zeker bezorgen! 

 

5. Vragen aan het beleid – nieuws van de Schepen 

 Tafelrek voor infofoldertjes voor ‘t Trefpunt wordt besteld. 

 Els laat weten dat er, naast overleg ivm 150 jaar druiventeelt, ook gekeken wordt naar 

herdenking 200 jaar Slag bij Waterloo 

Er is geen specifiek ander nieuws van de schepen. 
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6. Varia/mededelingen 

 Christa is voorgedragen voor de Milieuraad. Ze wacht de goedkeuring af. 

 Nieuwe vrijwilligers te zoeken – zeker voor werkgroep communicatie: als iemand mensen 

kent, zeker laten weten. 

 Open avondvergadering op 5/3/15 – cafetaria is niet vrij. Oplossing zoeken in de 

kasteelhoeve. 

 Kalender vergaderingen en activiteiten 2015: laatste oproep om gegevens te bezorgen van 

activiteiten (jaarprogramma), met dank aan zij die het intussen al bezorgden! 

 Seniorenkrant november: moet al verschijnen in oktober want anders is de promo van de 

Week van Senior te laat. Marijke bekijkt aangezien in oktober enkel de ‘uit’-kalender 

verschijnt. 

 Aandacht voor armoede bij ouderen in 2015: Hoe gaan we dit aanpakken? Is dit zichtbaar? 

Te bekijken met het OCMW. 

 Geen bijkomende voorstellen voor Sportelen in 2015 ontvangen. 
 

 Nieuwjaarsreceptie adviesraden: evaluatie 

- Goed en veel volk 

- Betere geluidsinstallatie te voorzien – 1 box is onvoldoende 

- Kortere speeches en bij aanvang stilte vragen! 

- Parel: niet volledige verantwoording voorlezen, maar korter. 

 Als de Parel vroeger apart uitgereikt werd was er té weinig volk. Dit is nu beter. 

- Minder senioren aanwezig? Gebruik cafetaria? 

  Zitbanken te voorzien in de serre voor mensen die willen zitten > is voorzien in het budget   

voor de inrichting van de serre. 

Eigenlijk is het tijdens de nieuwjaarsdrink niet de bedoeling dat de cafetaria ook 

opengesteld wordt. 

 Samenwerking Jeugdraad-Seniorenraad: Chris stelt voor om een leuke activiteit te zoeken 

voor grootouders met hun kleinkinderen. vb. Try out musical (is goedkoper dan eigenlijke 

voorstelling) of een andere activiteit waar er samen naartoe kan gegaan worden. 

 Planning 2015: overvloed aan ideeën – keuzes maken om uit te werken!  

 Trefpunt Sohie: vanaf nu elke maandag. 

 Aanvullingen op de website: bestuur – vergaderkalender > verslagen te publiceren + ook de 

activiteitenkalender dient aangevuld te worden. 

 

Volgende algemene vergadering: donderdag 5 maart  

!! locatie en uur worden nog meegedeeld!! 

 


