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NIEUWSBRIEF 31 
 

 

 

 

 

In onze stedelijke seniorenraad is er ruimte zowel voor afgevaardigden van de 

erkende ouderenverenigingen als voor senioren die zich, los van het 

verenigingsverband,  willen inzetten voor de belangen van de ouderenpopulatie.  

Alle mandaten in de seniorenraad verstrijken op 31 december 2017. 

Dit is een oproep tot alle niet-georganiseerde 55-plussers om blijk 

te geven van hun bereidheid om mee te werken. 

Stuur uw schriftelijke en gemotiveerde kandidatuur binnen bij het secretariaat van de 

seniorenraad Herlinde Vanwynsberghe, Sociaal Huis Meerspoort 30 9700 

Oudenaarde of hvw@ocmwoudenaarde.be  en doe dat voor 30 september 2017. 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

INSPRAAK 

VOOR ALLE SENIOREN 

Adriaan Brouwer was een zeer 

succesrijk schilder van volkse 

taferelen. Maar door zijn 

uitbundige levensstijl raakte hij 

vaak in aanraking met het gerecht 

en meer dan eens moest hij 

halsoverkop vluchten voor zijn 

schuldeisers. 
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AL EENS GEDACHT AAN  EEN  BEZOEK ? 

 

 

 

De stad Oudenaarde kende een 

bloeiende tapijtnijverheid van de 

15e tot de 18e eeuw 

Het meest is de stedelijke 

wandtapijtenproductie gekend 

voor haar grandioos Groenwerk, 

de “Verdures” met als hoofdtonen 

groen, blauw, bruin en geel. 

(hadden de bedoeling de natuur 

binnenshuis te brengen). 

In de statige 14e-eeuwse 

lakenhalle stelt het MOU-

museum van Oudenaarde voor 

de eerste keer ongekende parels 

van die 16e-eeuwse 

wandtapijtkunst tentoon.  

Niet minder dan twaalf 

wandtapijten uit Oudenaarde, 

Edingen, Geraardsbergen en 

Brussel  binnen het bijzondere 

genre van de “Koolbladverdures” 

zijn er te bewonderen. 
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In Vlaanderen zijn er naar schatting ruim 600.000 mensen die op regelmatige basis, 

in bepaalde gevallen zelfs 24 uur op 24 en gedurende 7 dagen op 7, voor hun 

partner, ouder(s), kind, een ander familielid, een buur of een kennis zorgen. Bijna 

iedereen kent wel iemand die zorgt voor een ander. Misschien bent u zelf wel 

mantelzorger? Hoe fijn is het als mensen even stilstaan bij de zware taak die op uw 

schouders rust? 

De ‘Dag van de Mantelzorger’ is het ideale moment om mantelzorgers te bedanken 

voor de inspanningen die zij dagelijks leveren. Dankzij hen wordt aan 

zorgbehoevenden de mogelijkheid geboden om zo lang mogelijk thuis te blijven 

wonen. De seniorenraad van Oudenaarde roept daarom op om op deze dag alle 

mantelzorgers de erkenning te geven die ze verdienen. Ook u kunt de mensen uit uw 

omgeving, die dagelijks zorgen voor een geliefde, op een heel eenvoudige manier 

helpen en tonen dat u hun inzet waardeert. Het hoeft zelfs maar een uurtje van uw 

tijd in te nemen! 

Wij geven u een paar tips om uw appreciatie te tonen: 

- Maak tijd vrij om de mantelzorger zijn of haar verhaal te laten doen. 

- Bereid een maaltijd voor die jullie samen kunnen nuttigen. 

- Neem een aantal kleine taken over van de mantelzorger. 

- Organiseer een activiteit met de zorgbehoevende. 

- Geef een schouderklopje. 

 

  

23 juni 2017 

DAG VAN DE 

MANTELZORGER 
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