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NIEUWSBRIEF 15 
   

 

   

Vorig jaar werd de Vlaamse Ouderenraad erkend als partnerorganisatie voor de 

ondersteuning van de lokale ouderenraden.  

Vanaf 2017 worden jaarlijks een aantal ondersteuningsinstrumenten voorzien voor de 

(bestuurs)leden van de lokale ouderenraden. 

Deze ondersteuning zal best zo goed mogelijk aansluiten bij de huidige werking  

en noden van de lokale ouderenraden. Daarom werd begin juni aan alle voorzitters  van  

de lokale ouderenraden een beknopte vragenlijst of barometer gestuurd : wat leeft bij de 

ouderenraden, voor welke uitdagingen staan ze, welke noden ervaren ze en welke 

ondersteuning wensen ze ? 

De barometer slaat op de werking van 2015 en de ingevulde vragenlijst  dient uiterijk tegen 

30 september ingestuurd. Een digitale invulling is ook mogelijk. 

  

Na haar aantreden moet elke Vlaamse regering een Vlaams ouderenbeleidsplan opstellen, 

waarin ze een overzicht geeft van het beleid dat de regering wil voeren voor de ouderen in 

Vlaanderen. Met het advies 2016/3 van 27 mei 2016 geeft de Vlaamse Ouderenraad zijn 

bemerkingen bij het ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020. De Vlaamse 

Ouderenraad steunt de grote speerpunten die de Vlaamse regering naar voor schuift, maar 

merkt tegelijk op dat het plan onvoldoende vertrekt vanuit een globale evaluatie en 

toekomstvisie, en dat een aantal belangrijke deelthema’s ontbreken (waaronder mobiliteit, 

armoede en leeftijdsdiscriminatie). 

De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Vlaamse Ouderenraad 

www.vlaamse-ouderenraad.be/adviezen 

 

 

DE BAROMETER VAN DE 

VLAAMSE OUDERENRAAD 

http://www.vlaamse-ouderenraad.be/adviezen
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Slaap is in onze huidige maatschappij, en zeker bij onze senioren, een bijzonder groot 

probleem. Maar om goed te kunnen slapen moeten wij eerst en vooral moe zijn ’s avonds. 

Als we de hele dag in onze luie zetel hebben gelegen en TV hebben gekeken, zit de kans 

erin dat we ’s avonds de slaap niet vatten. 

Uit diverse studies blijkt dat het zeer belangrijk is om elke dag minstens 30 minuten fysiek 

actief te zijn : een goede wandeling, poetsen, tuinieren,… Even waardevol, maar dan eerder 

als aanvulling, is een volgehouden intellectuele inspanning : lezen van de dagelijkse krant of 

een goed boek, puzzelen, kaarten,… 

Veel mensen denken dat het nodig is om dagelijks 8 of 10 uren te slapen. Maar dat klopt 

niet. Veelal volstaan 6 à 8 uren, inclusief een middagdutje van maximum 30 minuten.  

 

 

De Provinciale Adviesraad (PAO) heeft op 23 mei drie adviezen goedgekeurd. Samengevat :  

2016/1 De Provinciale Adviesraad voor Ouderen, in zijn bezorgdheid om aan de 

bevolkingsgroep van de senioren kennis te geven van de resultaten van zijn werkzaam-

heden, verzoekt de Bestendige Deputatie om zich akkoord te verklaren dat de notulen van 

de algemene vergadering, de uitgebrachte adviezen en de antwoorden van het provinciaal 

bestuur gepubliceerd zouden worden op de website van de provincie.  

2016/2 De PAO vraagt aan het provinciebestuur een “label toegankelijkheid” te ontwikkelen 

dat kan aangewend worden om wooneenheden te erkennen die voldoen aan de principes 

van “Levenslang Wonen”. 

2016/3 De PAO  

- wenst steun te verlenen aan de vraag van de provinciale jeugdraad voor een flexibele en 

betaalbare ter beschikking stelling van de infrastructuur van de provinciale scholen; 

- biedt aan om samen met de jeugdraad en de Bestendige deputatie te bespreken op welke 

wijze het verouderde reglement best aangepast kan worden; 

- vraagt de Bestendige Deputatie om de directies van de provinciale scholen aan te 

moedigen om hun  infrastructuur ter beschikking te stellen van verenigingen en organisaties. 

  

OVERDAG ACTIEF 

=  

’S AVONDS GOED SLAPEN 

ADVIEZEN AAN  

DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
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 Probeer zo veel mogelijk kant en klaarmaaltijden te vermijden. Deze maaltijden zijn 

vaak niet alleen ongezonder dan verse producten maar ze zijn ook duurder.  

Gebruik liever maaltijden die je ingevroren hebt, deze zijn net zo snel klaar en nog 

gezond ook!    

 

  SENIOREN LIEFDE... 

Een echtpaar op leeftijd ligt in bed,  

de man valt al bijna in slaap als zijn vrouw ineens zegt: 

"Vroeger hield je mijn hand vast als we gingen slapen". 

De man pakt heel even de hand van zijn vrouw en draait zich om. 

 

Even later zegt zij: "En je kuste me altijd als we gingen slapen". 

De man draait zich weer om en geeft haar vluchtig een kusje op haar wang. 

30 seconden later zegt ze vervolgens:  

"En je beet me altijd heel liefdevol in mijn nek". 

De man slaat de dekens van zich af, stapt uit bed en loopt weg. 

"Wat ga je doen????"    vraagt ze haar man, waarop hij antwoordt:  

" Even mijn tanden pakken ". 

 

                                        

Ouderen - en zeker de meest kwetsbaren onder 

hen - maken zich zorgen over het steeds maar 

duurdere leven. In onze nieuwsbrief reserveren we 

voortaan wat ruimte voor tips die ons kunnen 

helpen om de uitgaven te beheersen.  

Plaatsen wij ook een tip van u ? 

 

Ook de senioren van Oudenaarde hun deel krijgen van 

de bierfeesten. Op maandag 27 juni worden ze (met 

een bijdrage van 5 euro) verwacht in de salons 

Mantovani voor koffie, taart, muziek en dans.   

Kaarten reserveren bij de sociale dienst : 

055 46 06 40 of mail hvw@ocmwoudenaarde.be 

 


