
Verslag seniorenraad 25 maart 2014 
 

 
Aanwezig:  Karin Derua, Simonne Binst, Luc Gillis, Willy Van den Brande, Rita Van den Balck, 
Suzanne Rombauts, Gusta Hemeleers, Firmin Vacaet, Godelieve Van den Acker, Maurice Van 
Herp, Willy Cornelis, Nieke Baudet-Deleebeeck, Gerard De Vries, Verrijt Jacques, Verschueren 
Jean, Francine De Becker, Tilly Heymbeeck. 
 
Verontschuldigd: Crabs Jozef, Jeannine Van Hoof, Marcel Boogaerts. 
Afwezig: Freddy Winnelinckx, Josée Naets, Vital Op de Beeck, Georges Devroey. 
 
1. Verslag vorige vergadering 
 
- Het verslag van de vergadering van 21 januari 2014 werd goedgekeurd. 
 
2. Programma sporteldag 24 april 2014 

 
- Op donderdag 24 april 2014 gaat onze jaarlijkse sporteldag door in de sporthal van 
Boortmeerbeek. We hebben een gevarieerd aanbod samengesteld met enkele 
nieuwigheden zoals het sportelteam, dat je fysieke fitheid test, en een les/cursus 
valpreventie waarbij iedereen kan kennismaken met de cursus leren vallen. Er is middags 
een broodje voorzien en animatie. Je kan inschrijven tot en met 18 april 2014 bij Tilly, 
kostprijs is 7,00 EUR.  
- Tilly deelt aan alle aanwezigen een folder van de sportdag uit. De OKRA’s hebben al folders 
van deze sportdag ontvangen.  
- Er wordt voorgesteld dat OKRA Hever hun wekelijkse fietstocht van donderdagnamiddag 
eventueel koppelt aan de sporteldag. Misschien al van middags dan kunnen ze ook nog een 
broodje eten en van de animatie genieten. 
 
3. Programma seniorenreis 12 juni 2014 
 
- Tilly heeft een programma samengesteld voor onze reis naar Brussel op donderdag 12 juni 
2014. Er zijn twee verschillende programma’s, namelijk een actief en een niet actief: 
Actief: voormiddag bezoek Federaal Parlement + namiddag wandeling Marollen 
Niet-Actief: voormiddag rondrit “Brussel voor Beginners” en namiddag rondrit “Groen 
Brussel”. De twee groepen komen samen voor de koffie, het middagmaal en voor de koffie 
s’avonds. Inschrijven kan vanaf nu bij Tilly tot en met 28 mei 2014, betalen bij inschrijving 
35,00 EUR. 
- We zullen terug zoals vorig jaar, werken met begeleiders. Willy Van den Brande en Suzanne 
Rombauts stellen zich al kandidaat.  
 
4. Familiedag 29 juni 2014 

 
- Op zondag 29 juni 2014 wilt de gemeente Boortmeerbeek een familiedag organiseren. Wat 
houdt dit in: 
- Een dag waarop alle verenigingen van Boortmeerbeek de kans krijgen, van middags, om 
met een standje, hun kenbaar kunnen maken aan onze nieuwe inwoners + aan alle andere 
inwoners van de gemeente. Ze krijgen van de gemeente een keuzelijst met wat ze kunnen 
plaatsnemen, om aan te duiden. 



- Er komt een podium waarop alle verenigingen indien ze willen een optreden kunnen geven 
of een voorstelling van iets, eventueel interactief.  
- Er zullen ook optredens zijn, kinderanimatie wordt er voorzien, en ook de jeugdbewegingen 
zullen aanwezig zijn. 
- Het programma wordt nu uitgeschreven en zodra alle afspraken met Jos van de cafetaria 
gemaakt zijn kunnen de verenigingen aangeschreven worden om deel te nemen. 
- Dit moet een dag worden waarop we laten zien aan de mensen, dat Boortmeerbeek, Hever 
en Schiplaken een bruisende gemeente is.  
 
 
5. Proefstemmen verkiezingen 
 
- Dit jaar zullen er weer stemcomputers in het gemeentehuis opgesteld staan, namelijk vanaf 
5 mei 2014, waar u kunt gaan oefenen om te stemmen. Indien er seniorenverenigingen 
willen gaan oefenen, misschien eerst een seintje aan Tilly geven zodat we eventueel de 
namiddag kunnen reserveren.  
- Dit jaar zullen de verkiezingen voor de eerste maal volledig in de sporthal doorgaan. Dus de 
stembureaus van Hever en Schiplaken zullen ook in de sporthal worden ondergebracht. 
Organisatorisch en voor parking is het ideaal dat de verkiezingen volledig in de sporthal 
doorgaan.  
 
6. Valpreventie-Boebs 

 
- De gemeente en het OCMW hebben het aanbod gekregen om in te stappen in het verhaal 
van BOEBS, blijf op eigen benen staan. Wat wil dit zeggen, aan valpreventie doen bij de 
ouderen, door een netwerk op te stellen met allemaal partners, en dan doelstellingen 
opmaken met wat we willen verwezenlijken in de gemeente. We hebben in het verleden al 
diverse initiatieven georganiseerd i.v.m. valpreventie zoals de valbus, maar dit had eigenlijk 
heel weinig succes. Daarom zullen we niet direct instappen in dit verhaal, maar we zullen 
wel bij onze sporteldag een cursus “valpreventie” doen. Bij het seniorenfeest zullen we 
onderleggers leggen van valpreventie, met een activiteitenpiramide op vermeld. Nieke doet 
trouwens een oefening voor van valpreventie, die zij bij seniorengym hebben geleerd.  
- Indien er seniorenverenigingen zijn die dit toch mee willen trekken en zich hiervoor 
engageren, kunnen we later misschien toch nog instappen in het project. 
- Tilly stuurt meer informatie hiervoor mee met het verslag. 
 
 
7. Varia 
 
- Vorige vergadering is er een vraag gesteld i.v.m. de brievenbus in de Lievekensbossen. 
Karin heeft geïnformeerd hiernaar en dit is een beslissing van de post zelf, door te weinig 
gebruik is deze brievenbus verwijderd. 
- Karin heeft in het provinciehuis overleg gehad met enkele directeurs van de NMBS, Infra 
bel, enz. Daar is ondermeer het probleem van het perron van Boortmeerbeek besproken 
(veel te laag). Het perron zal in de tweede helft van 2016 worden verhoogd. 
- Karin heeft ook enkele flyers meegebracht van de provincie i.v.m. allerlei voorzieningen 
voor senioren, alle geïnteresseerden mogen deze meenemen.  
- Karin heeft geïnformeerd naar de bushokjes van de Lijn op de Leuvensesteenweg. De 
gronden zijn geen eigendom van de gemeente, maar van het Agentschap Wegen en Verkeer. 



- OKRA Hever organiseert op 7 mei 2014 een voorstelling van de diensten van het OCMW 
samen met hun bijeenkomst.  
- Het diner op het seniorenfeest zal ook dit jaar verzorgd worden door The Catering 
Company. Je kunt je hiervoor inschrijven vanaf het verschijnen van de volgende 
omzendbrief. Karin zal niet bij het openen van het seniorenfeest aanwezig zijn wegens twee 
huwelijken die zij moet voltrekken. 
- Neos Boortmeerbeek wil op 11 september 2014 een avond organiseren met als spreker 
Dirk Draulants. 
 
- Er wordt de vraag gesteld of er geen mobiliteitsdienst voor oudere mensen/alleenstaanden 
kan opgestart worden, of bestaat dit al in de gemeente? Blijkbaar heeft de mutualiteit al een 
dergelijk dienst en het OCMW heeft ook gezinszorg. Is het mogelijk om dit vrijwillig te doen? 
Het grootste probleem is dan de verzekering + de aansprakelijkheid, en je moet een rijbewijs 
hebben voor personen te mogen vervoer. Op zich is dit een lovenswaardig initiatief, maar je 
moet zoveel regels volgen.  
- Karin meldt dat er nog kaarten vrij zijn voor Griffelrock, dat doorgaat op dinsdag 22 april 
2014 te Antwerpen. Er zijn optredens van onder meer Bart Kaëll, De Romeo’s en Barbara 
Dex. Kaarten kosten 9,00 EUR en de bus kost 10,00 EUR.  
- Godelieve en Rita hebben een vraag over de nutsleidingen in de Schoubroekstraat. Sinds de 
heraanleg van de Schoubroekstraat staat er geen aanduiding meer van de waterkraan. Deze 
vraag zal gesteld worden aan de technische dienst.  
- De spooroverweg in Hever is 14 dagen langer toe omdat de aannemer op de toelating van 
Infrabel moest wachten. De betrokkenen, handelaars en bewoners waren hiervan niet op de 
hoogte gebracht.  
 
Volgende bijeenkomst: De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 27 mei 2014 om 
18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang langs de hoofdingang. 
Agenda: - verslag vorige vergadering 
   - evaluatie sporteldag 24 april 2014 
   - evaluatie seniorenfeest 17 mei 2014 
   - oproep begeleiders seniorenreis 12 juni 2014 
   - inschrijvingen busreis 12 juni 2014 
   
   
 


