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Infonamiddag 20/04/2016  ( Week van de Valpreventie ) 

De presentatie van dokter Kievits was goed, alleen ging ze wat te snel over alles heen.  

Hierdoor was de presentatie veel sneller afgelopen dan verwacht en was er te veel tijd 

tussen de presentatie en de Tai-ji.  De mannen verlieten de zaal om naar de koers te gaan 

kijken.  Tai-ji werd goed bevonden door de nog aanwezige dames en heer.  Er waren ook een 

paar problemen met de techniek (geluid).  Volgende keer op voorhand gaan testen. 

 

Sociale dienstverlening voor senioren 

De cijfers van 2015 werden meegedeeld aan de seniorenraad (gebruik warme maaltijden, 

poetsdienst en klusjesdienst) 

De seniorenraad wenst samen te zitten met de sociaal assistenten, er zijn immers nog een 

altijd vragen en open punten : 

- Kan de gemeente tegemoet komen aan alle vragen ?  met andere woorden, moeten 

er ook aanvragen geweigerd worden wegens geen beschikbaar personeel ? 

- In de cijfers is geen duidelijkheid over het aantal senioren die hier gebruik van 

maken.  De cijfers spreken over gebruikers, maar dit zijn niet noodzakelijk senioren. 

- Er waren geen cijfers over de mindervalide-centrale, boodschappendienst. 

- Zijn er genoeg vrijwillige chauffeurs of worden aanvragen geweigerd ? 

 

Seniority busvervoer 

www.seniority-services.be  (Dilbeek) 

Busvervoer voor maximum 8 personen.  Mindervalide vervoer ( 2 rolstoelen mogelijk), 

minder dringend ziekenvervoer en luchthavenvervoer. 

 

Sportnamiddag “Tai-Ji” 

Christian bevestigt dat de sportzaal gratis kan ‘gehuurd’ worden.  Wel dient er rekening 

gehouden te worden met de turnlessen van de school. 

Er wordt gekozen voor 1 namiddag in september, 1 in oktober en 1  in november. 

Brief opstellen : we hebben minimum x aantal deelnemers nodig om de sessie te laten 

doorgaan.  Prijs per deelnemer (+ kleine korting voor wie voor de drie sessies inschrijft), 

losse kledij, … 

 

 

 

 

http://www.seniority-services.be/


Persoonlijke gegevens senioren 

- Debby vraagt het college een lijst van 60+ voor het versturen van een seniorengids. 

- Elke activiteit zullen we een invulstrook ter beschikking stellen voor het invullen van 

hun persoonlijke gegevens (gsm-email) zodanig dat we kunnen sms’en of emailen om 

een evenement aan te kondigen of een herinnering te sturen van de afspraak. 

 

Seniorengids 

Er zal jaarlijks een seniorengids worden opgesteld met alle relevante info voor senioren.  

Onder meer de gemeentelijke diensten (poetsdienst, klusjesdienst, minder mobiele 

centrale,… ) en informatie van De Lijn, NMBS, … 

Dit in het kader de senioren mobieler te maken en hen te helpen langer zelfstandig te 

kunnen wonen. 

 

Werkingskosten 

Marie-Jeanne en Jean-Jacques zullen een overzichtje bezorgen in verband met hun 

gemaakte kosten activiteit “Groote Oorlog”.  Er wordt een verklaring opgesteld van 

‘verlieslatende’ activiteit en elk wordt jaarlijks 250 euro per kalenderjaar vergoed. 

 

 

Volgende seniorenraad : 13 juni om 10 uur 
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