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In Oudenaarde werd op initiatief van het LDC De Vesting en met financiële steun van de 

provincie, de basis gelegd voor het opzetten van een mantelzorgnetwerk.  Een aantal lokale 

organisaties en instanties hebben er zich in eerste instantie toe verbonden om de mantelzorg 

meer in de kijker te plaatsen en op verschillende manieren te werken aan een betere  

ondersteuning voor mantelzorgers. 

De bekommernis om meer aandacht en waardering te krijgen voor de mantelzorg leeft al 

lang bij de seniorenraad van Oudenaarde. Zo kan er verwezen worden naar het advies 

2014/4 van 2 oktober 2014 waarin zeer uitvoerig en concreet aangedrongen werd om de 

toekenning van de  stedelijke mantelzorgpremie niet alleen te behouden maar ook te 

hervormen. De OCMW-instanties hebben zich meteen akkoord verklaard om onze 

voorstellen te analyseren maar dat onderzoek nam toch heel wat tijd in beslag. Er schijnt nu 

toch schot in de zaak te zullen komen want er werd ons beloofd dat de OCMW-Raad de 

wijzigingen aan de mantelzorgpremie waarschijnlijk in november zal kunnen bespreken. We 

zijn benieuwd om te vernemen in welke mate ons advies van 2014 gevolgd wordt. 

Aangezien de seniorenraad van Oudenaarde veel waardering heeft voor de taak die door 

mantelzorgers wordt opgenomen heeft hij zich daarom van meetaf aan aangemeld om deel 

uit te maken van het mantelzorgnetwerk. We zullen meewerken aan alle initiatieven die 

genomen worden en we zullen zelf het goede voorbeeld geven door in onze nieuwsbrief 

uitdrukkelijk aandacht te geven aan de diverse aspecten van mantelzorg. 

  

MANTELZORGNETWERK 
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MANTELZORGER, DENK OOK EENS AAN JEZELF  

EN ONDERHOUD JE SOCIALE CONTACTEN 

Bij intensieve mantelzorg is sociaal isolement een groot risico. Mantelzorgers voelen zich wel 

eens in de steek gelaten door familieleden en vrienden. Ja, maar weet jij nog wanneer je de 

laatste keer zelf het initiatief nam om af te spreken ? Het uitvoeren van zorgtaken vraagt veel 

inspanning, waardoor het ongetwijfeld extra moeite kost om bestaande contacten te 

onderhouden. Het is nochtans belangrijk dat de mantelzorger hier energie en tijd in steekt. Er 

is niets dat meer kracht en energie geeft dan door de vrienden aanvaard en - vooral - 

begrepen te worden. 

Het hebben en het koesteren van een sociaal netwerk zorgt niet alleen voor afleiding of 

ontspanning maar functioneert ook als een “opvangnet”. Het gaat daarbij immers om het 

hebben  van een contactkring van mensen bij wie je terecht kan met je verhaal, mensen die 

er voor jou zijn als jij eens hulp of een luisterend oor nodig hebt.    

  

                         

Kijk, luister en creëer! 

De Vlaamse Ouderenraad 

zet in 2016 in op lokale cultuurparticipatie door ouderen 

De Ouderenweek 2016, die loopt in de week van 21 november is de ideale 

gelegenheid voor de lokale ouderenraden om de cultuurbeleving aan bod te 

laten komen maar het hoeft uiteraard niet daarbij te blijven. Het thema is 

perfect geschikt om er ook in volgende maanden een “werkpunt” van te 

maken. En we komen in onze nieuwsbrief er zeker op terug. 
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SPEED PEDELECS AAN DE LEIBAND VANAF 1 OKTOBER 

Voor snelle elektrische fietsen (speed pedelecs) waarvan de ondersteuning niet uitvalt bij 25 

km/uur, maar doorloopt tot 45km/uur, gelden vanaf 1 oktober 2016 nieuwe en duidelijkere 

regels. De snelle elektrische fietsen staan in het verkeersreglement (de wegcode) eigenlijk 

gecatalogeerd als ‘bromfiets’. Dit is zo bepaald in de Europese regelgeving. Maar omdat een 

snelle elektrische fiets toch meer heeft van een fiets dan een bromfiets, heeft men in België 

een nieuwe categorie van bromfietsen in het leven geroepen, de ‘bromfiets klasse P’. Voor 

onze ouderen, die bijna altijd rijden met een ondersteuning tot 25km/uur, verandert er niets. 

 

  

 

De Vlaamse Regering maakt al verschillende jaren wekelijks haar beslissingen bekend op de 

portaalsite vlaanderen.be. 

 Maar vanaf nu krijgt iedereen ook toegang tot de documenten die aanleiding hebben 

gegeven tot die beslissingen: regeringsnota’s, mededelingen, ontwerpdecreten … en dat 

vanaf hun eerste behandeling op de Ministerraad.  

De regeringsdocumenten worden online gekoppeld aan de beslissing waarop ze betrekking 

hebben. De beslissingen verschijnen telkens de vrijdag na de Ministerraad op de website: 

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering.  

De maandag daarop worden op die webpagina automatisch de documenten per beslissing 

toegevoegd. Wie wil kan zich ook abonneren op de regeringsbeslissingen, of op een 

thematische selectie eruit. 

  

 

Slechts 20 % van de Vlamingen heeft al eens een bidet gebruikt 

voor intieme hygiëne. De rest gebruikt het vreemde toiletmeubel 

waarschijnlijk enkel om zijn voeten te wassen of om er s’ nachts 

zijn teen aan te stoten. 

En wist je ook dat bijna 12 % van de Vlamingen toegeeft dat hij al 

ooit eens een WC-rol pikte. 

REGERINGSDOCUMENTEN 

TOEGANKELIJK VOOR 

IEDEREEN 

 

HELM - NUMMERPLAAT -RIJBEWIJS -VERZEKERING 

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering
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VROUWEN SLAPEN MINDER GOED  DAN MANNEN 

Eindelijk een reden voor dat ochtendhumeur: maar liefst één vrouw op vijf slaapt vijf dagen 

per week slecht, vergeleken met amper 8 procent van de mannen. Hoe komt dat nu? 

Volgens het slaaponderzoekscentrum aan Loughbrough University, hebben vrouwen 

ingevolge hormonale schommelingen, iedere dag 20 minuten slaap extra nodig. Vrouwelijke 

hormonen verschillen namelijk heel wat van het mannelijke hormoon testosteron. Terwijl 

testosteron kalmerend werkt, waardoor mannen beter en dieper slapen, hebben vrouwelijke 

hormonen die eigenschap niet. Bovendien zou het afnemen van oestrogeen naarmate ze 

ouder worden, ervoor zorgen dat ze zich nog slechter voelen na een nachtje draaien en 

woelen. 

En dat terwijl de vrouwen het net harder nodig hebben. Zo wees een studie van de Duke 

University School of Medicine, uit dat er een relatie bestaat tussen slecht slapen en een 

slechte gezondheid. Vrouwen die minder goed slapen hebben blijkbaar een hoger risico op 

hartziektes, diabetes, meer stress, depressie en angststoornissen. Voor mannen was er 

geen gelijkaardige link tussen de gezondheid en meer of minder slaap. 

 

  

 

 

 Tevreden mensen hebben weinig nodig. Als je het leven waardeert zoals het is heb je 

geen geld nodig om het constant te veranderen! 

Ouderen - en zeker de meest kwetsbaren onder 
hen - maken zich zorgen over het steeds maar 
duurdere leven. In onze nieuwsbrief reserveren we 
wat ruimte voor tips die ons kunnen helpen om de 
uitgaven te beheersen.  
 


