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Sinds enkele weken brengt de stad Oudenaarde een project rond de historiek en eigenheid 

van de Schelde. Dit project bestaat uit een dubbeltentoonstelling: een kunstparcours met 

werken van hedendaagse kunstenaars van internationale allure (en allemaal hebben ze een 

link met de streek), samengebracht door curator en kunstenaar Johan Tahon én een 

historisch-educatieve expo in het stadsmuseum MOU. 

Oudenaarde wil met dit unieke en fascinerende dubbelproject de historiek van de Schelde, 

het leven aan en in de rivier belichten, haar waarde en betekenis voor de stad Oudenaarde 

valoriseren en tegelijkertijd het belang van hedendaagse kunst in Oudenaarde en in de 

Vlaamse Ardennen aantonen. 

Vroeger keerde Oudenaarde de rug naar de Schelde toe. Met De Ham, Scheldeboord, 

Scheldekop, vernieuwde kaaien en nieuwe pleinen wordt de Schelde, Scaldis, echter terug in 

de stad gebracht 

Scaldis loopt nog tot en met 11 september 2016. 

Meer info op www.mou-oudenaarde.be 

 

SCALDIS 

EEN EERBETOON AAN DE 

SCHELDE 

http://www.mou-oudenaarde.be/
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dansvloer ! 

 

 
 

 

 

   

Je zorgt niet alleen, samen sterk! 

Donderdag 23 juni 2016 vond de Provinciale mantelzorgdag plaats. Dit was een initiatief van 

de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de erkende verenigingen voor 

gebruikers en mantelzorgers. 

In de voormiddag was er een programma voorzien voornamelijk voor zorg- en hulpverleners. 

In de namiddag was er een ontmoetings- en verwenmoment speciaal voor de mantelzorgers. 

We waren tijdens de voormiddagsessie bijzonder geboeid door de uiteenzetting van 

Benedicte DE KOKER van HoGent, die aan de hand van interviews door de diensten 

Thuiszorg en van forumgesprekken, een analyse heeft gemaakt van de mantelzorg in Oost-

Vlaanderen. 

We namen ook kennis van het provinciaal initiatief om lokale mantelzorgnetwerken te 

ondersteunen. Een toelage van 2500 euro werd toegezegd aan 26 lokale kernen. Ook  

Oudenaarde heeft daarop ingespeeld en zowat alle betrokken plaatselijke actoren 

(waaronder de Seniorenraad) hebben er zich toe verbonden om te focussen op het belang 

van mantelzorg. 

U kan alle powerpoints van 23 juni raadplegen op de website van de provincie  

www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/studiedagen/mantelzorgdag/index.cfm 

 

PROVINCIALE MANTELZORGDAG 

 

er op maandag 27 juni een kleine 500 senioren 

aanwezig waren in de salons Mantovani om er 

HUN bierfeesten te beleven.  

Naast de goeie organisatie met koffie en taart 

was er ook heel wat ambiance met een drukke 

opkomst op de dansvloer !  

 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/studiedagen/mantelzorgdag/index.cfm
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Elk jaar stelt de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) een verslag op met alle 
adviezen die werden uitgebracht. In 2015 heeft de FAVO twaalf adviezen uitgebracht. 

Daarnaast bevat dit jaarverslag ook een overzicht van de werkzaamheden van de diverse 
organen (Raad, Bureau en 5 permanente Commissies) van de FAVO. 

Het jaarverslag en de adviezen kunnen geraadpleegd worden op de website van de FAVO 

http://www.adviesraadouderen.belgium.be/nl/ 

 

            ADVIEZEN 2016 

De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) heeft dit jaar reeds 6 adviezen uitgebracht : 

2016/1: over de Algemene Beleidsnota pensioenen met een balans van het overheidsbeleid, 

een kritische kijk op de nieuwe etappe in de pensioenhervorming en vraagtekens bij een 

aanpassing van de aanvullende pensioenen; 

2016/2 : over de Algemene Beleidsnota Mobiliteit, waarin onder andere de 

beleidsuitdagingen rond elektrisch fietsen en het treinverkeer worden aangekaart; 

2016/3: in dit advies spreekt de FAVO zijn steun uit voor de invoering van een rijbewijs met 

punten. 

2016/4: de FAVO wijst erop dat ook al zijn de kosten voor geneeskundige verzorging reeds 

vrij goed gedekt door onze verplichte verzekering, er toch nog werk aan de winkel is voor 

een aantal onvervulde noden;  

2016/5 : een analyse van de Algemene beleidsnota Armoedebestrijding met een aantal 

concrete voorstellen om meer preventief te werken; 

2016/6 : het ontwerp van derde Federaal Plan Armoedebestrijding spreekt de FAVO wel aan 

maar de Raad betreurt toch dat een aantal acties te vaag geformuleerd zijn en niet 

consequent werden omgezet in meetbare indicatoren.  

  

JAARVERSLAG 2015 

http://www.adviesraadouderen.belgium.be/nl/
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De helft van de gevallen van ouderenmishandeling in Vlaanderen wordt gepleegd door de 

eigen kinderen. In een kwart van de gevallen is de partner de dader.  

Dat werd ons bevestigd door het  

Vlaams Ondersteuningcentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO). 

Onder ouderenmis(be)handeling worden alle gevallen van fysieke, psychische en materiële 

schade verstaan die een  55-plusser ondervindt door het handelen - maar ook door het nét 

niet handelen - van iemand uit de naaste omgeving. 

In 2015 werden in Vlaanderen 353 van dergelijke incidenten geregistreerd. Maar het VLOCO 

meent dat dit aantal een schromelijke onderschatting is omdat de problematiek toch nog 

altijd in de taboesfeer blijft zitten. 

  

  

 

 

 

 

 

 Wees aandachtiger voor verspilling en doe de  koelkast eens open alvorens je 

inkopen gaat doen. Misschien kan je nog enkele gerechten in elkaar flansen met wat 

je nog liggen hebt.  

 

 Kweek ook de reflex om overschotten in te vriezen, zodat je dubbel kan genieten van 

dat lekkere eten.    

 

 

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 ? 

 

OUDEREN VOORAL MISHANDELD 

DOOR EIGEN KINDEREN 


