
Aanwezig: Lode De Reymaeker, Monique Vandendael, Betty Eyckmans, Jean-

Paul Moons, Raymond Vandaele, Yvette Schepers, Dirk De Smedt, Willy 

Verkammen, Vivianne Van Mellaerts, Lut Kint, Karel Van Can, Ruth Deumens 

(verslag) 

Verontschuldigd: René Hernalsteen, Christiane Hanssens, Christiane Selvais 

Genodigden: Hilde Weygaerts en Kris Cherretté 

 

Agenda 

1. Bespreking activiteiten i.s.m. CC de Warandepoort 

2. Verslag AV van 09/12/2019 – vragen / opmerkingen 

3. Mobiliteit: 

- Nieuws uit de mobiliteitsraad 

- Rustbanken: weerhouden keuzes 

- Trage wegen 

4. Activiteiten: 

- Lezing Luc Van De Ven 

- Dansnamiddag 

- Workshop wegcode 

- Lezing ‘pensioen in het vizier?’ (onder voorbehoud) 

5. Varia: 

- Eenzaamheid: ouderenbehoeftenonderzoek / ontmoetingscentrum / 

openbaar restaurant? 

- Vervoer met ziekenwagen 

6. Volgende vergadering: te bepalen 

 

1. Bespreking activiteiten i.s.m. CC de Warandepoort 

Kris Cheretté, medewerker van de dienst vrije tijd, zal vanaf nu hoofzakelijk de 

programmatie van de seniorenvoorstellingen opvolgen.  

Activiteiten dit seizoen: 10/02 dansnamiddag (Pachthof Stroykens), 18/03 

muziekvoorstelling “Eenzaam-zonder-jou-band” (Warandepoort), 20/11 

voorstelling “Houden van” met Geena Lisa.  

De bedoeling is om twee voorstellingen in de Warandepoort te organiseren, 3 à 

4 evenementen op locatie en na de werkzaamheden in het woonzorgcentrum, 

ook daar af en toe een activiteit. Zijn er vanuit de SAR bepaalde wensen van 

artiesten of voorstellingen? En zijn er bepaalde dagen waarop er best niets 

georganiseerd kan worden? Dit laatste lijkt moeilijk te bepalen, omdat er elke 

dag van de week wel een activiteit is bij een vereniging. De meeste verenigingen 

maken hun jaarprogramma in september. Om meer deelnemers op de 

activiteiten te krijgen, is het belangrijk dat ze gedragen worden door de SAR. De 

SAR bestuursleden kunnen deze activiteiten inderdaad bekendmaken in hun 

vereniging en leden aanmoedigen om eraan deel te nemen. Jean Paul geeft aan 

dat activiteiten soms te laat aangekondigd worden. Als een activiteit tijdig 

gekend is, zullen er meer deelnemers zijn. En wanneer er overlappingen zijn, 

gaan mensen naar de activiteit die het eerst in hun agenda staat. 



Lut stelt voor om hier jaarlijks een vast agendapunt van te maken op de bestuursvergaderingen 

zodat data sneller gecommuniceerd kunnen worden. Op haar vraag of er een  programmatieaanbod 

is waaruit activiteiten kunnen gekozen worden, antwoorden Hilde en Kris dat het aanbod zo breed 

en versnipperd is, dat het echt niet mogelijk is er een overzicht van te maken. Hilde beaamt wel dat, 

hoe sneller al de activiteiten vastliggen, hoe sneller iedereen ze mee kan opnemen in zijn 

jaarprogramma. Dirk vindt het een goede insteek om verenigingen mee te krijgen in de activiteiten 

zodat zij hun leden hiervoor warm kunnen maken. Een vereniging mee betrekken in de organisatie 

is nog een grotere stimulans. Dit is misschien niet altijd evident maar zo groeien we naar meer 

samenwerking tussen de verschillende verenigingen en deelgemeenten.  

Yvette geeft aan dat het belangrijk is om activiteiten niet steeds op dezelfde dagen te organiseren, 

om te vermijden dat het steeds dezelfde vereniging is, die niet kan deelnemen. Hilde bevestigt dat 

dit niet de bedoeling is en dat dagen zullen afwisselen.  

In Okra Duisburg hebben ze momenteel veel jongere leden, zij merken dat ze deze doelgroep 

gemakkelijker enthousiast krijgen om deel te nemen aan activiteiten.  

Hilde geeft ook nog mee dat, als je als vereniging een reservatie maakt, je vanaf 10 personen 

toegang krijgt aan abonnementstarief. Dit is toch 2€ goedkoper. Het geeft mensen ook een leuk 

gevoel om als vereniging samen ergens naartoe te gaan. Kris vult dit aan door op te merken dat het 

voor mensen ook gemakkelijker is om via een vereniging hun ticket te kopen. Tickets online of aan 

het onthaal kopen is inderdaad niet voor iedereen even vanzelfsprekend. 

Teneinde tijdig klaar te zijn met het programma voor volgend werkjaar zullen tegen volgende 

vergadering een aantal voorstellen worden uitgewerkt. In tussentijd, graag ideeën vanwege de 

bestuursleden, die mogen worden overgemaakt aan de dienst vrije tijd. 

 

2. Verslag AV van 09/12/2019 – vragen / opmerkingen 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag zal als dusdanig voor goedkeuring worden voorgelegd 

aan de eerstvolgende AV. 

 

3. Mobiliteit: 

Nieuws uit de mobiliteitsraad 

- Werken ring Oost 

De voornaamste kruispunten zullen worden aangepakt, te weten deze van Groenendaal, 

het Leonardcomplex, de 4-armen. Hier zal o.a. een fietsbrug aangelegd worden. Meer info 

zal worden verstrekt door schepen Bram Peters op de volgende vergadering (AV). 

- Fietssnelweg F29 

• Volgens het schema loopt deze fietssnelweg door de Keizerinnendreef. Meer dan een 

jaar geleden scheen er op de mobiliteitsraad – na aangeven van de afgevaardigde van 

de SAR (Karel) – consensus te bestaan hier geen fietssnelweg aan te leggen. Deze dreef 

is inderdaad voornamelijk een wandeldreef voor ouderen, mensen met kleine kinderen 

en met honden. De provincie en/of het gewest zouden nu overwegen om toch een 

fietspad aan te leggen. Karel vindt dit een even slecht idee, want het zal meer aanleiding 

geven tot ongevallen. Vanzelfsprekend zullen fietsers de dreef blijven gebruiken, maar 

vandaag bestaat er een zekere symbiose tussen wandelaars en fietsers en zijn er geen 

noemenswaardige incidenten geweest. Houden zo, dus.  

• Teneinde de veiligheid van voetgangers en fietsers te verzekeren tussen 

Keizerinnendreef en Moestuin, zal hen voorrang worden verleend bij het oversteken 

van de Kastanjedreef. Om de snelheid van het verkeer ter plaatse af te remmen zullen 

extra verkeersdrempels en/of bloembakken worden geïnstalleerd.  



• Een gelijkaardige maatregel zal worden genomen bij de oversteek van de 

Leuvensesteenweg ter hoogte van de Broekstraat, waarbij op de Leuvensesteenweg 

een soort sas zal worden verwezenlijkt, die het verkeer zal verplichten trager te rijden. 

De Broekstraat wordt een fietsstraat (voorrang voor fietsers, gemotoriseerd verkeer 

mag niet inhalen, 30km/u). Bovendien zal éénrichtingsverkeer van toepassing zijn vanaf 

het kruispunt met de Leuvensesteenweg richting Tervurenlaan. Aan de Tervurenlaan 

gekomen zullen fietsers linksaf mogen op het fietspad, dat in beide richtingen mag 

worden gebruikt.  

Meer details zullen worden verstrekt door schepen Peters op de volgende vergadering.   

Rustbanken: weerhouden keuzes 

Karel heeft hierover samengezeten met Dirk en Lode. Zij hebben aan Karel Baeten een nota 

gericht met daarin de 6 weerhouden banken. Er wordt o.a. gevraagd of de houten banken 

voldoende weersbestendig zijn en ook aangedrongen om een bank in composiet materiaal op 

te nemen. In de nota wordt tevens gesuggereerd om deze banken te laten uittesten door de 

bewoners van De Vlonder.  

Willy merkt op dat er op de hoek van de Parelhoenlaan in Moorsel altijd een bank heeft 

gestaan. Omdat ze beschadigd was, werd ze verwijderd. Enkele oudere wandelaars vragen dat 

daar opnieuw een bank zou worden geplaatst. Karel antwoordt dat dit is opgenomen in het 

dossier, maar dat er, anderzijds, een goede 100m verder, een zit- en een picknickbank staan 

nabij het speeltoestel. 

 

Trage wegen 

Karel, Dirk en Lode hebben daarover ook samengezeten. Lode is klaar om alles op pc te zetten 

en door te sturen. De werkgroep van destijds zal onderzoeken welke trage wegen er nog 

bestaan, in welke staat ze erbij liggen en welke in ere dienen te worden hersteld.  

Van de trage wegen in Vossem en Duisburg bestaan mooie plannen. Van de trage wegen in 

Moorsel en Tervuren bestaan er geen.  

 

4. Activiteiten: 

Lezing Luc Van De Ven 

De verspreiding van de folders loopt goed, voor nieuwe is er wel geen budget meer. De 

folders liggen onder meer in de wachtzalen van de huisartsen, dokter Dercon zorgde voor de 

verspreiding. Het Davidsfonds heeft ook 150 uitnodigingen verstuurd. Karel zal nog affiches 

omhoog hangen in de Vlonder en in de zalen van Moorsel en heeft ook een uitnodiging 

gestuurd naar Neos Leuven en Neos Kortenberg. Anja Michiels zal de activiteit binnenkort op 

Facebook zetten, zij heeft ook verschillende andere verenigingen aangeschreven.  

Willy vraagt of er de dag van de voorstelling op het plein gereden mag worden om minder 

mobiele mensen voor de deur af te zetten. Lut informeert dat er een half uur gratis 

geparkeerd mag worden in de  ondergrondse parking. Zij begrijpt de vraag, maar dit toestaan 

zou aanleiding geven tot precedenten en onveilige situaties.  

 

Dansnamiddag 

Deze gaat door op 10 februari, er is vervoer voorzien. Het volstaat om in te schrijven bij het 

onthaal van de Warandepoort, daar verneem je ook het uur van de bus.  

 

Workshop wegcode 

Raymond wacht op antwoord van VSV voor een nieuwe datum, waarschijnlijk wordt het april.  



 

Lezing ‘pensioen in het vizier?’ 

De spreekster heeft Lut aangeschreven met de vraag of ze haar lezing hierover in Tervuren 

kan komen geven. Er werd contact genomen met Meneer Morris, voorzitter van de SAR in 

Bertem, waar de lezing al heeft plaatsgevonden. Er waren een 40-tal deelnemers, hoofzakelijk 

mensen die vlak voor hun pensioen stonden. De spreekster probeerde om interactief te werk 

te gaan maar er kwam weinig respons uit het publiek. Het was wel geen technische lezing. 

Spreekster gaf concrete ideeën en suggesties over hoe iemand zich kan voorbereiden op 

zijn/haar pensioen, zowel voor samenwonenden als voor alleenstaanden. Na de lezing bleken 

de reacties over het algemeen positief.  

Ruth zal nog contact opnemen met Greet Goossens, de bevoegde schepen van Bertem die ook 

bij de lezing aanwezig was, om te horen hoe zij de lezing evalueert. Op basis daarvan zullen 

we beslissen of het opportuun is de dame uit te nodigen. 

 

5. Varia 

Eenzaamheid: ouderenbehoeftenonderzoek / ontmoetingscentrum / openbaar restaurant? 

Een nieuw ouderenbehoeftenonderzoek is opgenomen in het meerjarenplan. Lut maakt hier 

werk van in 2020. Het laatste ouderenbehoeftenonderzoek dateert van 2012. Dat werd 

destijds uitgevoerd door de VUB op initiatief van het Vlaams Gewest. Daarbij werden mensen 

aangeschreven om een vragenlijst in te vullen. Deze werd dan nadien bij de mensen thuis 

overlopen en besproken. Lut stelt hierbij de vraag wat we willen te weten komen en met welk 

doel. Uit het onderzoek zal toch minstens moeten blijken of mensen eenzaam zijn of zich zo 

voelen (statistieken wijzen uit dat dit gevoel vandaag heerst bij zowat 28% van de oudere 

bevolking), wat ze daar zelf willen aan doen en hoe de gemeente daaraan tegemoet kan 

komen, maar ook of zij belangstelling hebben in een ontmoetingsplaats, waar men o.a. een 

maaltijd of koffie met taart gezamenlijk zou kunnen nemen.  

Ruth kijkt na met Anja of nog de hand kan gelegd worden op de vragenlijst van destijds. 

Lode vraagt zich af of een nieuw behoeftenonderzoek misschien kan uitgevoerd worden door 

studenten in het kader van hun eindwerk?  

 

Gezien eenzaamheid het thema uitmaakt van de SAR, suggereert Lut dat we trachten, als 

bestuurslid, maar ook in onze verenigingen, telkens een niet-lid mee te nemen naar een 

activiteit. De uitnodiging zal zeker drempelverlagend werken.   

 

In het kader van een openbaar restaurant geeft Betty aan dat Okra Duisburg, voor de jaarlijkse 

maaltijd van de alleenstaanden, 200 uitnodigingen verstuurde en dat er slechts 46 gevolg 

hebben gegeven aan de oproep. Karel vindt dat een redelijk goed resultaat. Niet alle 

alleenstaanden zijn eenzaam of hebben behoefte aan zulke samenkomsten. Uit literatuur en 

studies blijkt ook dat uitbreken uit de eenzaamheid dikwijls van de persoon zelf moet komen. 

Zonder twijfel helpt stimuleren in een aantal gevallen. Maar het blijft een moeilijke kwestie. 

 

Zijn er nog vooruitzichten voor het gast-koken vanuit het CVO? Lut geeft mee dat dit gepland 

wordt in het najaar. Zij zal eveneens navragen of dergelijk initiatief kan herhaald worden op 

regelmatige tijdstippen en op verschillende locaties.  

 

 

 



Vervoer met ziekenwagen 

Bij Neos heeft Karel een aantal klachten gekregen van mensen die naar St.Luc worden 

gebracht i.p.v. naar het gewenste Gasthuisberg hospitaal en dat het personeel enkel franstalig 

is. Raymond zegt dat de brandweer van Zaventem mensen wel naar Leuven brengt. Als de 

brandweer van Overijse komt, moet er toestemming gevraagd worden of ze naar Leuven 

mogen rijden. Meestal wordt dit wel toegestaan. Jean-Paul geeft ook mee dat als een huisarts 

de ziekenwagen belt, deze kan zeggen dat het een ziekenhuis in Leuven moet zijn. Yvette 

heeft al ondervonden dat het dan kan gebeuren dat de ziekenwagen in Leuven aankomt en er 

dan toch geen opname kan plaatsvinden omdat het ziekenhuis volzet is en er dan toch moet 

doorgereden worden naar St Luc. Een transfer van St Luc naar Gasthuisberg is privévervoer, 

de kosten kunnen hoog oplopen. Dat wordt bevestigd door Monique.  

Lut zal op de volgende vergadering klaarheid proberen te brengen en er ook de burgemeester 

over aanspreken, die deze thematiek al heeft aangekaart in het parlement. Al de problemen 

hierrond mogen hem trouwens gemeld worden.  

 

Ledenlijst 

Christiane Selvais is erg ziek, zij zal waarschijnlijk niet meer naar de vergaderingen kunnen 

komen. René heeft ook zijn ontslag ingediend omdat hij onvoldoende aanwezig kan zijn. Hij 

zal waarschijnlijk wel nog naar de volgende algemene vergadering komen. We zullen dan 

officieel afscheid van hem nemen.  

 

In het woonzorgcentrum wordt het nodige gedaan om kandidaten te zoeken. Op de 

bewonersvergadering zal het onderwerp ter sprake komen en zal er worden gestemd. Meer 

nieuws hierover volgt. Ook in De Vlonder komt de vraag nog op de bewonersraad.  

 

 

 

Volgende vergadering: AV dinsdag 03 maart om 10u in zaal De Eik (Raadzaal) 

 

 


