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Voorwoord 
 

 

Ieder jaar is het weer een plezierige opdracht om als eerste het jaarverslag van Seniorama te 
bekijken en de nieuwigheden, uitdagingen en sterke punten van onze organisatie op een rijtje 
te zien staan. 

Een belangrijke rode draad doorheen de werking van 2019 is het nieuwe woon-zorgdecreet 
dat door het Vlaams parlement en de Vlaamse regering wordt goedgekeurd en dat nieuwe 
opdrachten meebrengt voor onze erkende diensten: het lokaal dienstencentrum en de oppas- 
en gezelschapsdienst. 

Er is een overgangsperiode voorzien, deze loopt tot 2023. Een werkgroep is samengesteld om 
de centrumleider bij te staan met raad en daad in deze nieuwe opdracht. Het nieuwe decreet 
vraagt dat ieder lokaal dienstencentrum een meerjarenplan opstelt dat gebaseerd is op een 
buurtanalyse. De buurtanalyse is dan ook het eerste concrete actiepunt voor de werkgroep. 
Door de buurtanalyse krijgen we meer zicht op de specifieke noden van de bewoners in de 
buurt waar ons dienstencentrum gelegen is en die we op de eerste plaats willen bereiken met 
onze diensten en activiteiten. 

Een nieuw initiatief dat bijdraagt tot dit contact met de buurtbewoners is de opendeur van de 
diensten die voor het eerst op een zondag in de seniorenmaand november wordt georgani-
seerd en met een 40-tal bezoekers zeker een succes kan genoemd worden. De creatieve 
buurtactiviteiten die eveneens een laagdrempelige toegang vormen voor de buurt worden in 
2019 zeven keer georganiseerd. 
 
Vrijwilligers vormen een grote kracht binnen Seniorama. De cel vrijwilligersbeleid heeft in 
2019 sterk ingezet op de interne communicatie tussen de werkgroepen. Middel hiertoe zijn de 
verschillende workshops die met de contactpersonen van de werkgroepen worden georgani-
seerd. 

Een werkgroep ‘waarderen‘ wordt opgericht om vrijwilligers en ex-vrijwilligers aandacht te ge-
ven met kleine acties, zoals een collage van foto’s op een usb-stick voor vrijwilligers die af-
scheid nemen van hun vrijwilligerswerk. 

In de loop van 2019 zijn 37 nieuwe vrijwilligers gestart, verdeeld over 11 verschillende taken. 
De instroom van nieuw bloed blijft dus gegarandeerd. 
 
Binnen de diensten van Seniorama evolueert ieder jaar een en ander. Zo worden, met behulp 
van een groep studenten, nieuwe folders van de diensten gemaakt. De luisterlijn wordt be-
mand door één enkele vrijwilliger die er in slaagt 96 gesprekken te voeren en zich zo onder-
scheidt als super-luisteraar. 

De voetverzorging kent een groot succes, een tweede persoon wordt aangesproken om deze 
dienstverlening te verzekeren. 

De brochures met informatie over woonzorgcentra en assistentiewoningen worden niet langer 
gedrukt wegens verminderde vraag. Wie vragen heeft over deze woonvormen kan echter nog 
steeds terecht bij Seniorama voor advies. 
 
Het kerstfeest op 24 december voor alleenstaande personen kent ieder jaar meer succes, in 
2019 groeit de groep van 30 naar 43. 
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De activiteiten blijven erg succesvol. 

Kijken we naar lezingen, dan zien we daar echte uitschieters van 100 aanwezigen of zelf iets 
meer. Bijvoorbeeld de lezingen ‘De Arenbergs’, ‘Leopold II’, ‘De Islam’ en ‘Het geheugen’ kun-
nen rekenen op dit grote aantal geïnteresseerden. In totaal zijn er over het hele jaar 1877 
deelnames aan de lezingen. 

Eens absolute cijfers bekijken van het aantal deelnemers aan de groepen van cursussen geeft 
ook een verrassend beeld over het succes van de activiteiten. 

Je kan de resultaten niet onderling vergelijken want het aantal toegelaten deelnemers per cur-
sus is erg verschillend. Zo kunnen er in een taalcursus maximum 16 personen deelnemen, in 
een themacursus kan dat gaan tot 45, in een computer- of tabletcursus is het aantal beperkt 
tot 8 en in sommige sportcursussen zijn er 50 deelnemers. 

Aan de 16 verschillende sportcursussen nemen 454 personen deel.  

Bij de talen herbergen 30 lessen 427 personen. 12 themacursussen bereiken dan weer 358 
deelnemers. De 8 creatieve cursussen hebben 131 deelnemers. De 24 cursussen rond compu-
ter, tablet en smartphone bereiken 190 cursisten. Maar wat betreft deze digitale hulpmiddelen 
zien we dat er ook een uitgebreid aanbod is aan individuele ondersteuning voor 77 personen. 
Zo kunnen vragers bij Seniorama terecht voor individuele hulp bij GSM, smartphone, tablet, 
digitaal fototoestel en laptop. Nieuw opgestart in 2019 is de hulp aan huis voor computer en 
tablet en een proefproject computerles aan huis voor wie zich niet kan verplaatsen. 
 
Dit kort overzicht van activiteiten illustreert duidelijk de grote verscheidenheid van ons aanbod 
dat beantwoordt aan de vraag van de deelnemers van Seniorama. 
 
Het verslag 2019 dat hier ligt, is het resultaat van de vruchtbare samenwerking die bestaat 
tussen het personeel en de vrijwilligers en tussen de verschillende werkgroepen van vrijwil-
ligers. De inzet van al deze medewerkers maakt het mogelijk onze werking jaar na jaar te be-
houden en aan te passen aan nieuwe vragen en noden. 
 
Marlies Van Mechelen 
Voorzitter 
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Opbouw van het jaarverslag 
 

 
Het vertrekpunt van een jaarverslag is de vraag of de gestelde doelstellingen bereikt worden. 
Deze kerndoelstellingen zijn terug te vinden in de opdrachtverklaring. Tevens is er een voor-
stelling van de organisatiestructuur en wordt de taakverdeling tussen personeel en vrijwilligers 
toegelicht. 

In een tweede deel van het jaarverslag volgt een gedetailleerd overzicht van alle diensten en 
activiteiten die hebben plaatsgevonden. Het cijfermateriaal bestaat uit het aantal activiteiten, 
diensten en deelnemers. Door vergelijking met voorgaande jaren kunnen tendensen afgeleid 
worden. 

Op basis van de vastgestelde ontwikkelingen worden nieuwe richtlijnen voor de toekomst ge-
formuleerd. Dit komt onder andere terecht in het nieuwe jaarprogramma en kwaliteitsdoelstel-
lingen. 
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Opdrachtverklaring 

 
 
De opdrachtverklaring van Seniorama omvat haar missie en haar visie. 
 
 

1 Missie 
 
Seniorama is een Leuvense, sociale, pluralistische organisatie met bijzondere maar niet uitslui-
tende aandacht voor de positie van de ouderen in de maatschappij. 

De werking omvat dienstverlenende, vooral voor de vierde leeftijd en socio-culturele activitei-
ten, vooral voor de derde leeftijd. Met deze activiteiten wil Seniorama zoveel mogelijk mensen 
helpen succesvol ouder te worden. Daarnaast ondersteunen de diensten van Seniorama om zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. 

De derde leeftijd heeft vandaag de wind in de zeilen. Steeds meer mensen leven langer, de 
jonge senioren hebben nog veel potentieel om het niveau van hun lichamelijke en mentale 
fitheid te verbeteren. De opeenvolgende generaties worden alsmaar fitter, de intelligentie en 
de specifieke deskundigheden die iemand doorheen het leven verworven heeft, blijven be-
waard. Meer en meer mensen worden succesvol ouder, ze bereiken hoge niveaus van welbe-
vinden en weten hoe ze efficiënt moeten omgaan met winst- en verlieservaringen op oudere 
leeftijd. 

Over de vierde leeftijd is er minder goed nieuws. Hoogbejaarden verliezen veel van hun in-
tellectuele mogelijkheden en ze zijn steeds minder in staat om iets nieuws te leren. Ze ervaren 
meer en ook vaker stress (ze kunnen minder tegen nieuwe en onbekende situaties). De kans 
om dement te worden neemt enorm toe (rond de 50% bij 90 jarigen). Hoogbejaarden worden 
lichamelijk steeds brozer (frailty), ze functioneren niet meer zo goed en hebben vaak meerdere 
ziekten. De wetenschappers Baltes en Smith (2003) stellen vast dat hoe ouder men wordt, hoe 
groter de kans dat de jaren voor het overlijden nog weinig kenmerken hebben van succesvol 
ouder worden. Het hangt er natuurlijk van af wat men verstaat onder ‘succesvol ouder wor-
den’. Een veel gehoorde omschrijving is: gezond en mentaal alert zijn en een actief leven lei-
den (Rowe & Kahn, 1997). Maar er zijn hoogbejaarden die niettegenstaande alle achteruitgang, 
met een positieve ingesteldheid en adequate zorg uit hun omgeving, een waardevol en voldoe-
ning gevend leven leiden. Eigenlijk is gelukkig leven op hoge leeftijd een kunde en een kunst. 

Het spreekt vanzelf dat de grens tussen de derde en de vierde leeftijd vloeiend is. Seniorama 
richt zich op mensen uit beide leeftijden en zal om beiden van dienst te zijn ook speciale aan-
dacht moeten geven aan diegenen die langzaam maar zeker van de ene levensfase in de ande-
re overgaan. Van een toestand van succesvol ouder worden evolueren naar een toestand van 
zinvol en waardig oud zijn in het aanschijn van de dood is geen kleine opgave. Mensen in deze 
overgangsfase dreigen wel eens onzichtbaar te worden (want huisgebonden), tenzij de sociale 
banden die in de fase van het succesvol ouder worden gegroeid zijn, hecht blijken te zijn en 
deel van de mantel van zorg worden. 

Seniorama wil hulp en activiteiten ontwikkelen die bijdragen tot meer zelfstandigheid en deze 
actief aanbieden aan zorgbehoevende personen en allen die erbij betrokken zijn. Zo kan men 
bij Seniorama terecht voor aanvullende ondersteuning bij mantelzorg, een buurtdienst en 
Shop-o-rama, informatie over thuiszorg, info over woonzorgcentra en assistentiewoningen en 
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een oppas- en gezelschapsdienst.  
Met haar socio-culturele activiteiten biedt Seniorama de actieve oudere in een vriendschappe-
lijke sfeer de mogelijkheid om zich te vormen en te ontplooien door het volgen van taalcursus-
sen, computer- en themacursussen, lezingen, vakantiecursussen, creatieve vaardigheden, uit-
stappen en sport. Ook het aspect ontmoeting staat centraal. Een lees- en zitruimte, een cafeta-
ria, gezelschapsspelen dragen daartoe bij. 
 
 
 

2 Visie 
 
Volgende waarden inzake mensvisie staan bij Seniorama centraal: 

 de waardigheid van elke persoon eerbiedigen 

 luisterbereidheid en vrijheid van meningsuiting nastreven 

 respect opbrengen voor de privacy, zowel voor de gebruikers als voor de medewerkers en 
vrijwilligers 

 bevorderen van de autonomie en de zelfredzaamheid 

 de waardering van elkeen vooropstellen. 

Seniorama probeert deze missie en visie of kernopdrachten te vertalen naar doelstellingen. Via 
dienstverlening en activiteiten wil men deze realiseren. 
 
 

3 Vrijwilligers 
 
Seniorama bestaat dankzij een uitgebreid netwerk van vrijwilligers die worden ondersteund 
door beroepskrachten. Seniorama wil al haar vrijwilligers optimale participatie- en ontplooiings-
kansen aanbieden. Heel typisch voor de werking van Seniorama is het teamwork.  

Niet de hiërarchische structuur maar de werkgroepjes staan centraal. Om haar doel optimaal te 
bereiken, streeft Seniorama naar overleg en samenwerking tussen de werkgroepen, met ande-
re organisaties, diensten en officiële instanties. 
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Voorstelling en structuur 
 

 

1 Voorstelling van de werking 
 
Binnen Seniorama zijn er twee grote deelwerkingen. 

Met de dienstverlenende activiteiten willen we mensen ondersteunen om langer thuis te blijven 
wonen. Seniorama biedt diensten aan met vrijwilligers die een aanvulling betekenen op de 
thuiszorgdiensten die met professionele medewerkers actief zijn. 

De socio-culturele activiteiten richten zich naar ouderen die actief willen blijven, willen leren en 
hun sociaal netwerk willen uitbouwen. 
 
 

1.1 Dienstverlening 
 
De dienstverlenende taken van Seniorama worden opgenomen door een 70-tal vrijwilligers 
en 3 professionele medewerkers. De verschillende taken worden begeleid, gepland en 
georganiseerd vanuit werkgroepen waarin vrijwilligers en professionele medewerkers tijdens 
vergaderingen overleggen en afspraken maken. 

Het lokaal dienstencentrum (LDC) van Seniorama werkt in de Leuvense binnenstad in het 
gebied begrensd door de Tiensestraat, Brusselsestraat en de vesten, het oostelijk deel van de 
Leuvense binnenstad. Het LDC is erkend door de Vlaamse overheid en deze erkenning is on-
derhevig aan een aantal voorwaarden. Hierna volgt een overzicht van deze voorwaarden en 
een verwijzing naar de plaats waar de beschrijving binnen het jaarverslag terug te vinden is. 
 
Het lokaal dienstencentrum organiseert activiteiten van algemeen-informatieve 
aard. 

 Voor advies over thuiszorg, premies en dienstverlening kunnen gebruikers van het lokaal 
dienstencentrum bij de dienst wegwijs (p. 37) terecht. Deze dienst verzamelt en verwerkt 
informatie die voor thuiszorggebruikers, ouderen en hun familie nuttig zijn. Samen met de 
onthaalvrijwilligers en langs diverse kanalen wordt deze informatie aan hulpvragers gege-
ven en verduidelijkt. 

De brochures betreffende de ‘Woonzorgcentra’ en de ‘Assistentiewoningen’ (p. 21) 
wil gebruikers en hun familie helpen bij de keuze van een plaats in een woonzorgcentrum 
of in een assistentiewoning. 

De onthaalvrijwilligers (p. 36) zijn iedere werkdag aanwezig op het onthaal en geven 
bezoekers informatie over de diensten en activiteiten van Seniorama, basisinformatie over 
diensten in de thuiszorg en activiteiten voor ouderen in Leuven. Het personeel (p. 17) on-
dersteunt de vrijwilligers bij deze taken en staat klaar om gespecialiseerde informatie te 
geven over hulp- en dienstverlening. 

 8 lezingen worden georganiseerd over psychisch en fysisch welzijn (p. 35, 68). 
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 Op een aantal andere manieren wordt informatie gegeven over de werking. Het gaat om 
geschreven informatie: het tijdschrift Senioramanieuws, folders, brochures, wegwijsfolders, 
affiches in de buurt, in culturele gebouwen en winkels van Leuven en in de gebouwen van 
Seniorama, aankondigingen in kranten en advertentiebladen. Daarnaast is er de eigen web-
site www.seniorama.be en wordt op verschillende manieren informatie verleend zoals in de 
seniorenraad, bij seniorenverenigingen en tijdens infobeurzen. Ook is er een uitgebreide 
communicatie naar verschillende persorganen en naar de cultuuragenda van de stad Leu-
ven (p. 38-41). 

 Seniorama heeft met de stad Leuven een samenwerkingscontract om een aantal informa-
tieve opdrachten te vervullen naar senioren. In 2019 verzorgt Seniorama, naast het regulie-
re aanbod aan socio-culturele activiteiten en thuisondersteunende diensten, de organisatie 
van de maandelijkse praatcafés voor mantelzorgers. (p. 41). 

 Het spreekuur van de Leuvense politie is ingeburgerd in de werking. Eén keer per maand 
heeft een senioreninspecteur van de Leuvense politie spreekuur in de cafetaria van het lo-
kaal dienstencentrum (p. 22, 37). Mensen die vragen hebben, kunnen bij de seniorenin-
specteur terecht. 

 
Het lokaal dienstencentrum organiseert activiteiten van recreatieve aard. 

De recreatieve activiteiten die Seniorama aanbiedt zijn zeer uitgebreid en verscheiden. We 
vinden deze terug bij de creatieve ateliers, sport en beweging, de zomeractiviteiten, de uit-
stappen en reizen (p. 42-55). 

Iedere woensdagnamiddag worden gezelschapsspelen gespeeld. In de cafetaria worden gezel-
schapsspelen ter beschikking gesteld van de bezoekers en liggen een krant en tijdschriften ter 
inzage. 
 
Het lokaal dienstencentrum biedt activiteiten van algemeen vormende aard aan. 

Deze vormende activiteiten zijn taalcursussen, computer- en tabletcursussen, GSM en 
smartphone initiatie, lezingen over cultuur, open venster op de wereld, levensbeschouwingen, 
themacursussen, culturele uitstappen (p.52-70). 
 
Het lokaal dienstencentrum verricht specifieke werkzaamheden. 

 Dagelijks worden warme maaltijden aangeboden. (p. 23-24). 

 Seniorama beschikt over een boodschappendienst genaamd Shop-o-rama waar vrijwil-
ligers zowel de coördinatie als de boodschappen op zich nemen (p. 32-33). Shop-o-rama 
staat klaar om noodzakelijke boodschappen te doen voor zorgbehoevende, alleenstaande 
en minder-mobiele personen.  

 De dienst voor buurthulp verleent kleine diensten aan buurtbewoners. Het gaat hier om 
taken voor de personen die hiervoor geen beroep kunnen doen op familie of buren (p. 32-
33). 

 In het kader van de activiteiten van het dagelijks leven is er een pedicure die ter plaatse 
komt. Daarnaast kan men eenmaal per maand inschrijven voor een gelaatsverzorging 
(p.22) 

  

http://www.seniorama.be/
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Centrumleider: Bianca Pisera 
 
Ze neemt in de loop van 2019 deel aan volgende vormingsmomenten: 

 ROP in Leuven Edouard Remy 22/02/2019 Buurtgerichte zorg 

 ROP in Lubbeek De Sleutel 24/05/2019 

 ROP in Huldenberg 04/10/2019 Buurtanalyse 

 Inspiratiedag 25 maart Zorgzame Buurten in Brussel  

 algemene vergadering VVDC 07/11/2019 – Invoering nieuw woonzorgdecreet, netwerken 
en buurtanalyse. 

 Rouw en verlies module 1 bij Syntra Hasselt start 03/10/2019 - 12 donderdagen  

In 2019 is er op 4 juli het jaarlijkse functioneringsgesprek tussen voorzitter en centrumleider. 
 
De centrumraad komt in 2019 vier keer samen (p.20). 
 
 

Evaluatie kwaliteitsplanning 
 

 Begeleiden van contactpersonen van de werkgroepen 

 

Doelstelling 

De communicatie tussen verschillende werkgroepen en vrijwilligers onderling vergroten. De 
informatiedoorstroom verloopt vlotter.  

 

Acties 

 De functie van de contactpersoon wordt tijdens overleg tussen de cel vrijwilligersbeleid 
en de contactpersonen toegelicht volgens het model ‘motor, radar, stuur’. 

 In verschillende sessies met de contactpersonen wordt iedere functie toegelicht en aan 
de praktijk getoetst. Ervaringen worden met elkaar uitgewisseld om te inspireren. 
 
 

 Zelfevaluaties per vrijwilligerswerkgroep 
 

Doelstelling 

Iedere vrijwilligerswerkgroep in Seniorama voert in het najaar een zelfevaluatie uit met als 
doel zicht krijgen op de huidige werking en eventuele verbeterpunten. 

 

Acties 

 Er worden documenten opgesteld die ondersteunen bij de evaluatie. 

 De contactpersonen van de werkgroepen worden ingelicht over het doel en uitvoeren 
van de zelfevaluatie. 

 De evaluaties worden gepland en uitgevoerd vanaf november. 

 De resultaten worden verzameld, verbeterpunten worden per groep besproken. 

 De verbeterpunten worden in concrete acties gegoten. 
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 Er is een werkgroep rond het vernieuwde woon-zorgdecreet 
 

Doelstelling 

Vanaf 1/1/2020 gaat het vernieuwde woon-zorgdecreet in voege. Er wordt een vrijwilli-
gerswerkgroep opgestart die het veranderingsproces voor het lokaal dienstencentrum con-
cretiseert, ondersteunt en bewaakt. 

 
Acties 

 Er wordt een oproep gedaan voor deelname aan de nieuwe werkgroep. 

 Er zijn verschillende overlegmomenten waarbij het vernieuwde woonzorgdecreet wordt 
toegelicht.  

 Er wordt bekeken wat dit betekent voor het specifieke van het lokaal dienstencentrum 
Seniorama. 

 Er is overleg met partners uit de buurt die hun ervaringen betreffende buurtwerken de-
len. 

 

 De geluidsoverlast in de ontmoetingszaal en lokalen verbetert. 
 

Doelstelling 
Er is een grotere tevredenheid van bezoekers betreffende de geluidsresonantie in de loka-
len van het lokaal dienstencentrum. 

 
Acties 

 Er wordt contact opgenomen met een gespecialiseerde firma om de mogelijkheden te 
bekijken, offertes worden opgemaakt. 

 De bestaande werkgroep rond opfrissen van de lokalen komt samen om bovenstaande 
mogelijkheden te bespreken. 

 Concrete voorstellen worden op het dagelijks bestuur en de raad van bestuur bekeken. 

 Er wordt een projectaanvraag opgesteld en ingediend bij de Cera Foundation om de fi-
nanciële kosten gedeeltelijk mee te dragen 

 
 

1.2 Sociaal-culturele activiteiten 
 
Deze werking steunt organisatorisch en administratief helemaal op vrijwilligers. Hier zijn ge-
middeld 90 vrijwilligers werkzaam. De centrumleider neemt deel aan de teamvergaderingen 
van deze afdeling om de coördinatie tussen de verschillende delen van de Senioramawerking te 
verzekeren. Iedere deelactiviteit van deze werking wordt gepland en uitgevoerd door een 
werkgroep van vrijwilligers. De vrijwilligers vergaderen regelmatig om een planning vast te 
leggen, deze uit te voeren en te evalueren. 

De activiteiten die georganiseerd worden, zijn zeer verscheiden. Naast taalcursussen zijn er 
de cursussen die senioren wegwijs maken in computer- en tabletgebruik. Lezingen met 
nabespreking willen een bepaald onderwerp rond cultuur, open venster op de wereld en le-
vensbeschouwingen, telkens tijdens 1 namiddag, behandelen. 

Themacursussen en creatieve ateliers besteden een of meerdere halve dagen om een 
onderwerp uit te diepen. Een uitgebreid gamma sportactiviteiten staat eveneens op de 
agenda. 
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De uitstappen die vanuit Seniorama georganiseerd worden, kennen succes, zowel de halve 
dag- en daguitstappen als de meerdaagse reizen. Deze laatste gebeuren in samenwerking met 
een externe organisator. 
 
 

1.3 Ondersteuning voor de deelwerkingen 
 
Deze ondersteuning wordt gedragen door een 70-tal vrijwilligers. 

De omvang van Seniorama door het groot aantal deelwerkingen, het aantal activiteiten dat 
jaarlijks georganiseerd wordt, de vergaderingen en werkgroepen ad hoc die in de loop van het 
jaar binnen de gebouwen van Seniorama plaatshebben, maakt een intense coördinatie noodza-
kelijk. 

Binnen Seniorama steunt deze administratieve coördinatie op een netwerk van computers 
dat beheerd wordt door Piet Tallon, en Nico Leguelle. De gegevens over dienstverlening en 
activiteiten zijn vervat in databestanden die door Marc Peetermans en Raymond Van Den 
Broeck geactualiseerd en aangepast worden aan de noden van de organisatie.  

Voor de uitvoering van de administratie kan beroep gedaan worden op een groep vrijwilligers 
die de meest uiteenlopende taken opnemen en die actief zijn, soms in verschillende deelwer-
kingen: Mariette Vandenbosch, Lilliane Debrouwer, Mia Vanden Bossche, Myriam Kindt, Mia 
Sermeus, Anne Versnick, Greta Duchateau, Chris Van de Vyver, Josiane Celis, Agnes Peetroons, 
Lut Debroey, Lucia Vandermeer, Nora Dereymaeker. 

Een aantal vrijwilligers is actief op financieel-administratief en op boekhoudkundig ge-
bied. Ze verzorgen de controle van de kassa’s, doen de voorbereiding voor boekingen en doen 
de boekingen in het daarvoor voorzien boekhoudprogramma Exact Online, bewaken het budget 
en contoleren het geheel. 

Deze werkgroep bestaat uit Anne Aerts, Irène Verstrepen, Mia Sioen, Chris Van de Vyver, 
Adrienne Elsen, Mia Sermeus, Chris Bogaerts, Agnes Baeten, Greta Thijs, Anita De Witte. 

Daarnaast wordt beroep gedaan op een boekhoudkundig bureau voor opvolging van de wette-
lijke verplichtingen en ter ondersteuning van de vrijwilligers van de boekhouding. 

Communicatie is een sleutelwoord voor een organisatie met een groot aantal vrijwilligers en 
met een voortdurende evolutie en toename van activiteiten en dienstverlening. 

De interne communicatie gebeurt binnen overlegvergaderingen per werkgroep, via nieuws-
brieven en persoonlijke contacten. Dit onderwerp krijgt aandacht van de cel vrijwilligersbeleid 
dat over dit thema vorming en overleg organiseert. 

De externe communicatie wordt op verschillende manieren gerealiseerd: website, Seniorama-
nieuws, infoscherm in de ontmoetingsruimte en raam lokaal straatkant, verspreiden affiches en 
folders, informatie betreffende activiteiten bezorgen aan verschillende perskanalen. In 2019 
wordt een Facebookpagina aangemaakt waarop we nieuwigheden en activiteiten aankondigen. 

Het jaarverslag is belangrijk voor interne en externe communicatie. Inhoudelijk wordt dit door 
het personeel en organiserende vrijwilligers opgemaakt. De lay-out wordt verzorgd door Chris 
Van de Vyver. 

De werkgroep public relations komt in 2019 6 keer samen. Tijdens dit overleg wordt voor-
namelijk de uitstraling naar buiten geëvalueerd en worden verbeterpunten geformuleerd.  

De cafetaria vormt binnen Seniorama een ontmoetingsruimte waar mensen terecht kunnen 
voor een babbel en een drankje, waar de cursisten pauzeren en waar het gezellig is om iemand 
te ontvangen of een kleine vergadering te houden. 
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In de cafetaria wordt verder elke weekdag een middagmaaltijd geserveerd en verwelkomen we 
maandelijks de gasten van de Restoramamaaltijd. 

Voor de goede werking van de cafetaria en het middagrestaurant kunnen we beroep doen 
op een grote groep vrijwilligers: Veerle Aerts, Daniël Bollaerts, Liesbeth De Smet, Liliane 
Hugaerts, Riet Vanroy, Luc De Brauwere, Johan Vanackere, Carine Van Espen, Emma Vander-
mosten, Francine Van Genechten, Maria Wauters, Sandra Derycke, Chris Delfosse, Leen Ver-
heyden, Linda Vanden Hurck, Greta Duchateau, Elly Leys, Joris Versmissen, Maddy Verdeyen, 
Vera Haezaert, Magda Kestens, Danielle Herckens. 
 
De gezellig ingerichte leeshoek waar men rustig de krant of een tijdschrift kan lezen, wordt 
meer opgezocht. Ook de boekenhoek, waarin boeken een nieuwe eigenaar zoeken, blijft een 
succes. Er worden regelmatig boeken aangeleverd en ook weer meegenomen. 

Sinds dit jaar genieten we eveneens van een nieuwe boekenkast dat een duidelijker overzicht 
geeft van de boeken welke we ontvangen. Wekelijks worden de boeken geordend en gesor-
teerd volgens thema door twee vrijwilligers: Roos Vercaemst en Maria Omblets.  

Lezers wisselen gedachten en meningen uit. In de ontmoetingsruimte zijn steeds gezelschaps-
spelen beschikbaar voor liefhebbers. Deze spellen worden vooral op woensdagnamiddag ge-
bruikt. 

Voor de technische problemen en het opfrissen van de lokalen, kunnen we terecht bij een 
aantal vrijwilligers: Aimé Feys, Nico Leguelle, Guido Thirion, Marc Ruysen, Johan Vanackere, 
Hubert Cossey, Joris Fonteyn, Freddy Vanhaelewijn. 
 
 
 

1.4 Werking met en door vrijwilligers 

 

Nieuwe vrijwilligers - Verdeling per werkgroep 

Werkgroep Vrijwilligers 

Oppas- en gezelschapsdienst 

Cafetaria/Restorama 

Lesgever talen 

Lesgever computer 

Lesgever sport 

Computer/database 

Shop-o-rama en buurtdienst 

Logistiek 

Film 

Organisatie sporten 

Onthaal 

7 

8 

4 

3 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

2 

Totaal 37 

 
In 2019 zijn er gemiddeld 240 vrijwilligers actief binnen Seniorama. Ongeveer 20 % van hen 
kampen met een vorm van psychische kwetsbaarheid. Er zijn 48 intakegesprekken met kandi-
daat-vrijwilligers. 37 personen waarvan 20 vrouwen en 17 mannen starten in 2019 als vrijwil-
liger bij Seniorama. 
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In vergelijking met 2018 zien we een lichte daling van kandidaat-vrijwilligers en effectief star-
tende vrijwilligers. Mensen vinden op verschillende manieren hun weg naar Seniorama. Som-
migen reageren op vacatures op onze eigen website of www.vrijwilligerswerk.be, anderen ken-
nen iemand binnen de organisatie die reeds vrijwilligerswerk doet, nog anderen worden door-
verwezen door een dienst of organisatie.  

De meeste vrijwilligers starten een langdurig engagement op. Enkelen nemen het vrijwilligers-
werk voor een korte periode op.  

We merken vaak dat vrijwilligers starten in 1 werkgroep en geleidelijk aan hun engagement 
uitbreiden naar andere werkgroepen. Zo zijn er vrijwilligers die starten in de cafetariawerking 
die vervolgens het middagrestaurant gaan verzorgen of meehelpen bij de kookploeg van 
Restorama. Bij de vrijwilligers die reeds gedurende lange tijd een engagement bij Seniorama 
opnemen, zien we ook af en toe verschuivingen in het soort vrijwilligerswerk. 

Daar de werking van Seniorama maar mogelijk is dankzij de vrijwilligers, is de waardering voor 
en de ondersteuning van de vrijwilligers erg belangrijk. 

De verzekering van de vrijwilligers tegen burgerlijke aansprakelijkheid is een wettelijke ver-
plichting. Seniorama gaat verder en verzekert de vrijwilligers ook voor lichamelijke schade. 

Elke vrijwilliger bij Seniorama ontvangt maandelijks Senioramanieuws, kan gratis naar de lezin-
gen komen op maandagnamiddag, kan tijdens zijn vrijwilligerswerk gratis een drankje consu-
meren in de cafetaria en ontvangt de nieuwsbrief voor vrijwilligers ‘De Klepel’. 

Indien de vrijwilliger wil deelnemen aan een activiteit of cursus van Seniorama betaalt hij het 
ledentarief. 

In 2019 organiseert Seniorama activiteiten die de vrijwilligers de gelegenheid bieden om elkaar 
beter te leren kennen en die een blijk van waardering geven voor hun inzet: de vrijwilligers-
receptie op 8 maart en de uitstap op 7 juni die dit jaar naar Genk en Opglabbeek gaat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.vrijwilligerswerk.be/
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2 Organisatieschema en toelichting 
 
 

 
Algemene vergadering vzw 

 

      

 
Raad van bestuur 

 

voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, centrumleider, budgetbeheerder, penningmeester, 
vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen 

  

 
Dagelijks bestuur 

 

personeelsleden, voorzitter, penningmeester, budgetbeheerder,  
vertegenwoordigers activiteiten 

  

 

Dienstverlening Ondersteunende functies 
Socio-cultureel 

vormingswerk activiteiten 

Opdrachten 

Centrumraad 

Lokaal Dienstencentrum 

 Luisterlijn 

 Babbel op zondag 

 Gesprek met Anne 

Gesprek met Veerle 

 Shop-o-rama 

 Buurtdienst 

 Middagrestaurant 

 Restorama 

Advies en ondersteuning 

 Wegwijs  

Informatie en verwijzing 

 Lezingen Welzijn 

 Onthaal 

 Spreekuur politie  

 Voetverzorging 

 Gelaatsverzorging 

 Woonzorgcentra en 

assistentiewoningen 

Oppas- en gezelschapsdienst 

 

Cafetaria 

Communicatie  

 Intern: ‘De Klepel’ 

 Extern 

 ‘Senioramanieuws’ 

 Website 

 Public relations 

 Facebook 

Computerbeheer  

Financiën 

 Boekhouding 

 Budget  

Kwaliteitszorg en zelfevaluatie 

Woonzorgdecreet 

Secretariaat  

 Administratieve coördinatie  

Vrijwilligersbeleid  

 Cel 

 Waarderen 

 

Organisatie en coördinatie 

Werkgroep activiteiten 

 Beweging en sport 

 Buurt- en zomeractiviteiten 

 Vakantiecursussen 

 Computercursussen 

 Creatieve ateliers 

 Digitaal fototoestel gebruik 

 GSM, smartphone-, 

laptopgebruik 

 Lezingen 

 Reizen en uitstappen 

 Taalcursussen  

 Tabletcursussen 

 Themacursussen 

 Film 
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Dit organisatieschema geeft een zicht op de structuur en manier van werken binnen de 
vzw Seniorama. Als vzw heeft Seniorama een statutaire algemene vergadering en een raad van 
bestuur. Ze hebben de financiële en beleidsmatige verantwoordelijkheid binnen de organisatie. 
 
 
De verschillende verantwoordelijkheden en functies worden hieronder beschreven. 
 

Algemene vergadering 
 
De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vzw. Volgens het huishoudelijk 
reglement wordt er een onderscheid gemaakt tussen de medewerkers en de leden van de vzw. 
Alle vrijwilligers kunnen lid worden. Alleen de in het ledenregister ingeschreven medewerkers 
worden uitgenodigd op de algemene vergadering.  

Op 31 december 2019 zijn er 36 leden geregistreerd. 

Deze vergadering komt éénmaal per jaar samen om de voorstellen, de belangrijke beleidslij-
nen, de begroting en de afrekening door de raad van beheer voorgesteld, te aanvaarden of bij 
te sturen. 

In 2019 komt de algemene vergadering samen op maandag 8 april. 
 
 

De raad van bestuur 
 
De raad is representatief samengesteld met leden uit de verschillende werkgroepen. Deze raad 
werkt de grote lijnen van het beleid uit en neemt de nodige beslissingen op financieel en orga-
nisatorisch vlak. In 2019 vergadert de raad 5 keer. 

De centrumleider woont als verantwoordelijk personeelslid de vergaderingen van de raad van 
bestuur bij. De andere beroepskrachten kunnen steeds uitgenodigd worden.  

In 2019 ziet de samenstelling van de raad er als volgt uit: Marlies Van Mechelen (voorzitter), 
Marc Ruysen, Jos Bombart, Anne Aerts, Hubert Cossey, Lieve Hillewaere, Jan Bauwens, Jaak 
Kusters, Caroline Ballegeer, Guido Thirion, Agnes Peetroons. 
 
 

Het dagelijks bestuur 
 
Het dagelijks bestuur voert de beslissingen van de raad van bestuur uit. Eén van de belangrijke 
taken van dit bestuur is de dagelijkse bewaking van het budget. In 2019 vergadert het dage-
lijks bestuur 9 keer. 

Leden: Marlies Van Mechelen, Bianca Pisera, Agnes Peetroons, Irène Verstrepen, Jos Bombart, 
Lesley Bogaerts, Anne Aerts, Marc Ruysen, Jan Van Reusel, Isabelle Santy 
 
 

Werkgroep zelfevaluatie en kwaliteit 
 
Omwille van het nieuwe woonzorgdecreet dat geïmplementeerd moet zijn tegen 2023 bevindt 
Seniorama zich momenteel in een overgangsperiode van het oude naar het nieuwe decreet. 
Opvallend daarbij is het uitvoeren van een buurtanalyse en het opstellen van een meerjaren-
plan. Het kwaliteitshandboek wil een handig middel zijn bij het dagelijks gebruik. Het is raad-
pleegbaar door iedereen in Seniorama. Op het onthaal, in het lokaal van de cursusorganisato-
ren en in het lokaal van het personeel bevindt zich een exemplaar.  
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Permanent wordt er aan zelfevaluatie gedaan. Van daaruit worden nieuwe kwaliteitsdoelstellin-
gen geformuleerd en in een actieplan gegoten.  

Het gebruik van het kwaliteitshandboek, de zelfevaluatie, het uittekenen van nieuwe beleidslij-
nen en het werken met een concreet actieplan zijn de belangrijkste instrumenten voor Senio-
rama om een degelijk kwaliteitsbeleid te kunnen realiseren. De werkgroep ‘nieuw decreet’ 
werkt hierbij ondersteunend.  
 
In 2019 is de werkgroep kwaliteitszorg samengekomen op 3 juni, 25 september en 13 novem-
ber. Naast een gedachtewissel is er ook telkens een taakverdeling tussen de vier leden: Bianca 
Pisera, Caroline Ballegeer, Hubert Cossey, Marc Ruysen. De afspraken, zoals updaten van het 
kwaliteitshandboek, aanvullen met nieuwe procedures, rapporteren van evaluaties, studie van 
het nieuwe decreet, worden naar behoren uitgevoerd. 
 
 

Het team van beroepskrachten 
 
In 2019 werken bij Seniorama drie personeelsleden. Bianca Pisera neemt de coördinatie en de 
dagelijkse leiding van het centrum waar. Lesley Bogaerts staat in voor de coördinatie van de 
thuisdiensten van Seniorama. Isabelle Santy werkt halftijds als ondersteunend medewerker en 
is iedere voormiddag aanwezig. Samen staan de personeelsleden in voor de selectie, rekrute-
ring en ondersteuning van vrijwilligers. 

Het team van beroepskrachten bespreekt op regelmatige basis een aantal inhoudelijke en prak-
tische elementen van de werking.  

De basis van de werking ligt bij de 33 werkgroepen die binnen onze organisatie actief zijn 
en in het organisatieschema ondergebracht zijn in drie basisdelen: de dienstverlenende taken, 
de ondersteunende functies en de socio-culturele activiteiten. 

Hoewel de opdrachten en concrete taken per werkgroep verschillend zijn, is de methode van 
werken binnen iedere werkgroep gelijklopend. 

Iedere werkgroep komt regelmatig in vergadering samen om na te denken en te bespreken 
hoe de planning en organisatie van hun opdracht best kan verlopen. Hierdoor voelen vrijwil-
ligers zich sterk betrokken bij hun taak. Ze voeren die immers niet alleen uit maar bepalen zelf 
de voorwaarden van hun werking. 

In een aantal werkgroepen is een personeelslid aanwezig bij de vergaderingen, in een aantal 
andere evenwel niet. Dit brengt met zich mee dat voorstellen van onderuit groeien en gedra-
gen worden door de basis van de werking: de vrijwilligers. 

We willen een aangename werksfeer bieden en de vrijwilligers ontplooiingskansen laten erva-
ren. Dit werkt, volgens ons, motiverend. Eén en ander brengt mee dat beslissingen niet altijd 
even snel kunnen genomen worden maar na de overlegfase steeds gesteund worden door de 
betrokken vrijwilligers. 
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3 Vrijwilligersbeleid 
 

3.1 Opdracht 
 
Seniorama is een Leuvense sociale pluralistische beweging met bijzondere maar niet uitsluiten-
de aandacht voor de positie van ouderen in de maatschappij en steunt op een uitgebreid net-
werk van vrijwilligers die worden bijgestaan door beroepskrachten. 
 
 

3.2 Organisatie 
 
Seniorama is een organisatie waar vrijwilligerswerk een essentieel onderdeel vormt van de 
werking. Vrijwilligers zijn altijd een sterkte geweest van Seniorama en hebben steeds hun 
stempel gedrukt op de werking. 

Bij Seniorama is er een cultuur van overleg en gedeelde verantwoordelijkheid. De eindverant-
woordelijkheid ligt bij de raad van bestuur en het team van beroepskrachten. De vrijwilligers 
bepalen in samenspraak met de beroepskrachten hun engagement.  
 
 

3.3 Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Seniorama om het vele werk en de hoeveelheid 
van taken aan te kunnen. Vrijwilligers kunnen zich bij Seniorama engageren binnen alle struc-
turen van de organisatie. Hierdoor vormen ze het visitekaartje van de organisatie. 

Seniorama biedt haar vrijwilligers een maatschappelijk relevante tijdsbesteding, een ruime 
diversiteit aan sociale contacten, ontplooiingskansen en waardering. Seniorama vergoedt de 
kosten van de vrijwilliger binnen haar budgettaire beperking en volgens de gemaakte afspra-
ken. 
 
 

3.4 Cel vrijwilligersbeleid 
 
De cel vrijwilligersbeleid neemt een aantal taken op zich ter ondersteuning van het vrijwilli-
gerswerk: de opvang van nieuwe vrijwilligers, opvolgingsgesprekken, het organiseren van op-
leiding en vorming, het bijhouden van een database met de interesse en competenties van 
vrijwilligers. De cel ziet het als haar taak om initiatieven te nemen om de werking met en sa-
menwerking tussen de vrijwilligers zo goed mogelijk te laten verlopen. 

In 2019 vergadert de cel acht keer. De vergadergroep bestaat afwisselend enkel uit de cel of 
uit de cel plus alle contactpersonen van de werkgroepen van Seniorama. In de vergaderingen 
enkel met de leden van de cel wordt de strategie uitgedokterd. In de vergaderingen waar ook 
de contactpersonen aanwezig zijn, worden de nieuwe voorstellen geïmplementeerd in de vorm 
van een workshop.  
 
Overzicht 2019 

 22 januari cel 

 1 februari cel + workshop: uitdiepen functie contactpersonen 

 27 maart cel 
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 26 april cel + workshop: motivatoren voor vrijwilligers 

 10 juli cel Functieomschrijving van de cel vrijwilligersbeleid 

 4 september cel + workshop: Introductie van het document: Zelfevaluatie per werkgroep 

 1 oktober cel + workshop: profiel van de contactpersoon: radar, motor, stuur 

 27 november cel: Zelfevaluatie van de werkgroep cel  

 In de maand november maken alle werkgroepen een zelfevaluatie en dienen het document 
in bij de centrumleider. Als huistaak denken alle leden van de cel vrijwilligersbeleid na over 
de meest effectieve en efficiënte verwerking van de ingevulde documenten van elke werk-
groep.  

Leden van de cel vrijwilligersbeleid: Lieve Hillewaere, Wim Fierens, Jaak Kusters, Lou 
Matheus, Roos Haepers, Jos Bombart, Caroline Ballegeer, Paula Dudal, Johan Vanackere, Leo 
Rouffa, Bianca Pisera, Marlies Van Mechelen, Lesley Bogaerts, Celeste Verbiest, Geneviève 
Colsoul, Isabelle Santy 

In de loop van 2019 zijn Celeste Verbiest en Wim Fierens ons jammer genoeg ontvallen. 
 
 
 

3.5 Werkgroep ‘waarderen’ 
 
Seniorama bestaat dankzij een uitgebreid netwerk van vrijwilligers die worden ondersteund 
door beroepskrachten. Seniorama wil al haar vrijwilligers optimale participatie- en ontplooiings-
kansen aanbieden. Heel typisch voor de werking van Seniorama is het teamwork. Op 24 april 
2019 wordt een nieuwe werkgroep opgestart: waarderen. Het doel van deze werkgroep is om 
stil te staan bij de (h)erkenning aan het vrijwilligerswerk, we willen ‘waarderen’ wat de vrijwil-
ligers doen en dat hun werk bijdraagt tot het geheel. 
 
Volgende actiepunten worden georganiseerd. 

 Er wordt een USB-stick bezorgd aan vrijwilligers welke stoppen met hun vrijwilligerswerk, 
op deze stick staat vervolgens een fotocollage van hun werk bij Seniorama. 

 Er wordt onder meer een receptie georganiseerd tijdens een CEL-vergadering voor de ja-
renlange inzet van Wim Fierens. 

 Input vanuit de werkgroep om meer verbondenheid te creëren gedurende het eindejaars-
feest: er worden labels met daarop verschillende complimenten verdeeld onder de aanwe-
zigen. 

 Brainstorm en input vanuit de werkgroep in verband met een relatiegeschenk voor vrijwil-
ligers. 

Leden van de werkgroep waarderen: Geneviève Colsoul, Isabelle Santy, Jos Bombaert, 
Piet Van Dionant  
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Dienstverlening 
 

 

1 Centrumraad 
 
De centrumraad geeft advies over de werking van het lokaal dienstencentrum, zowel over de 
dienstverlening als over de activiteiten en organiseert de zomeractiviteiten. Het jaarverslag 
wordt met de leden van de centrumraad kritisch doorgenomen. In 2019 vergadert de centrum-
raad vier keer. De inhoud van de vergaderingen betreft de werking van het dienstencentrum. 
Binnen- en buitenactiviteiten voor de zomerperiode worden gepland. De leden van de centrum-
raad nemen ook een taak op bij het organiseren en begeleiden van deze activiteiten. Iedere 
week wordt tijdens de maanden juni tot september minstens 1 activiteit georganiseerd. De 
centrumraad buigt zich daarnaast over de manier waarop de werking van het centrum in de 
ruimere buurt bekend gemaakt kan worden. 

Leden van de centrumraad: Jos Bombart, Mon Bakelants, Greta Duchateau, Paul De Smedt, 
Reinilde Vancom, Philippe Maertens, Loes Stroobants, Anita De Witte, Lieve Sinnaeve, Bianca 
Pisera, Cecile Van Hoecke, Piet Van Dionant 
 
 

2 Advies en ondersteuning 
 
Seniorama neemt een aantal adviesopdrachten waar als dienstencentrum. Zowel vrijwilligers 
als personeelsleden nemen een deel van deze adviesverstrekking op zich. Ondersteuning is 
heel dikwijls een inherent onderdeel van advies. Hulpvragers zijn immers niet altijd in staat om 
de stappen van een advies zelfstandig op te volgen. Dit advies wordt niet alleen verstrekt aan 
bezoekers die naar het LDC komen. Mensen die niet in staat zijn om hun vraag binnen het 
centrum te bespreken, krijgen advies over hun vraag tijdens een huisbezoek van de coördina-
tor thuisdiensten van Seniorama. 
 
 

2.1 Registratie van vragen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Categorie Aantal 

Warme maaltijden 

Soep met brood 

Shop-o-rama 

Luisterlijn 

Gezelschapsdienst 

Buurthulp 

Brochure ‘Woonzorgcentra/Assistentiewoningen’ 

Aanbod vrijwilligerswerk 

Informatie allerhande 

1489 

60 

534 

96 

 71 

19 

27 

 48  

 17 
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De eerste registratie van zowel advies- als informatievragen die bij Seniorama terechtkomen, 
gebeurt aan de hand van een registratieboek. Indien nodig worden er individuele opvolgdos-
siers gemaakt. 

Uit de registratieformulieren en opvolgingsdossiers komen de voorgaande resultaten. Opvallend 
is de daling bij de Buurthulp van 171 registraties in 2018 naar 19 in 2019. Dit is te verklaren 
door een verschuiving van één buurthulp naar oppashulp. 

Daarnaast is het mogelijk een overzicht te bekomen van de resultaten van de verschillende 
activiteiten in de vorm van jaarlijkse statistieken. 

Een aantal vereenvoudigingen worden in het gebruik van de database aangebracht, wat de 
afhankelijkheid van de deskundigen kleiner maakt. 
 
 

2.2 Woonzorgcentra en assistentiewoningen 
 
In 2019 verkoopt Seniorama 14 woonzorgbrochures en 13 brochures assistentiewoningen. 

Er worden 8 brochures meer verkocht dan in 2018. Steeds meer mensen gebruiken digitale 
informatie in hun zoektocht naar een geschikte toekomstige woonvorm. 

We besluiten om geen nieuwe brochures te voorzien. Een onthaalvrijwilligster is op dinsdag-
namiddag beschikbaar om gedetailleerde informatie te bezorgen omtrent woonzorgcentra en 
assistentiewoningen in arrondissement Leuven. 

Het actueel houden van de brochures en het wekelijks onthaal- en infomoment, wordt in 2019 
opgenomen door Agnes Peetroons. 
 
 

2.3 De luisterlijn 
 
Vanuit de thuiszorgdiensten die Seniorama aanbiedt, zoals de gezelschapsdienst of Shop-o-
rama, stellen we vast dat de ouderen die hier een beroep op doen vaak op zoek zijn naar meer 
contact met anderen. Het gaat dan om ouderen die zelf een kleiner sociaal netwerk hebben 
en/of minder mobiel zijn. Deze, nog thuiswonende ouderen, voelen zich vaker eenzaam. Er 
komen vaak meerdere diensten aan huis die vooral praktische ondersteuning bieden, bijvoor-
beeld een poetsdienst, thuisverpleging, gezinszorg. We horen van mensen dat er niet altijd 
ruimte is om een uitgebreid gesprek te voeren. 

Vanuit Seniorama merken we dat de telefonische aanvraag van onze ondersteunende diensten 
soms een manier is om tot een uitgebreid gesprek met iemand te komen. Met de luisterlijn 
willen we deze mensen de kans geven hun hart te luchten of informatie te vragen over een 
probleem waar ze mee zitten.  

In 2019 is er 1 vrijwilliger die de luisterlijn verzorgt, namelijk Piet Van Dionant. Er wordt op een 
vast dagdeel gebeld naar de gebruikers van de luisterlijn, namelijk op woensdag. Regelmatig 
telefonisch contact wordt belangrijk en mensen kijken er naar uit.  
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Een overzicht van de gesprekken per maand 
 
 

In totaal worden er in 2019 96 gesprekken ge-
voerd, meestal op wekelijkse basis. In totaal zijn 
er 27,30 uren gebeld. Dit is vergelijkbaar met de 
voorgaande jaren. 

4 personen worden in 2019 regelmatig opgebeld. 
2 vrouwen zijn al meerdere jaren klant van de 
luisterlijn en zijn gehecht aan hun wekelijks ge-
sprek. Ze kunnen hun verhaal kwijt aan de vrij-
williger en voelen zich gehoord. 1 persoon is 
ernstig ziek en thuisgebonden hierdoor maar 
wenst toch haar sociale contacten uit te bouwen. 
Onze vrijwilliger brengt haar een bezoek aan huis 
en belt nadien nog regelmatig. De laatste per-
soon doet tijdelijk beroep op de luisterlijn omdat 
ze een moeilijke periode doormaakt. De situatie 
verbetert en ze doet dan geen beroep meer op 
de luisterlijn.  

De contacten die ze opbouwen met de vrijwilliger 
zijn vrij open en zorgen ervoor dat er een sig-
naalfunctie is wanneer de gebruiker dit wenst. Zo 
kan, bij ernstige vragen of noden, de gepaste 
hulp gevonden worden. Dit contactmoment via 
de luisterlijn lijkt de gebruikers dan ook enige 
geruststelling te brengen. 

 

2.4 Spreekuur senioreninspecteur Leuvense politie 
 
De senioreninspecteur heeft een maandelijks spreekuur in de ontmoetingsruimte van Seniora-
ma. Zie verder pagina 37. 
 
 

2.5 Voetverzorging 
 
Vanuit de grote vraag naar voetverzorging wordt in 2019 op zoek gegaan naar een tweede 
pedicure. Deze wordt snel gevonden, Leen zal ook tweemaal per maand aanwezig zijn op 
Seniorama om de vraag op te vangen. Samen met Vanessa staat ze in voor de verzorging van 
wekelijks zo’n vier paar voeten. 
 
 

2.6 Gelaatsverzorging 
 
In 2019 wordt bijna maandelijks op dinsdagnamiddag de dienst gelaatsverzorging aangeboden. 
Iedere namiddag kunnen 3 personen genieten van een ontspannende gelaatsmassage en -
verzorging. Gedurende een 45-tal minuten is er een reiniging en massage waarna er een 
gezichtsmasker wordt aangebracht. Indien gewenst wordt men licht gemaquilleerd. 
Ondertussen ontvangt men advies over hoe men de huid gezond kan houden. 

Vrijwilliger: Maggie Van Ende 

De luisterlijn 
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3 Middagmaaltijden 
 
Met het dagelijks aanbieden van warme maaltijden wil Seniorama, naast gezond eten, werken 
aan het behoud en het herstel van het sociaal netwerk van de buurtbewoners. Een dagelijkse 
maaltijd is immers het uitgelezen moment voor mensen om elkaar regelmatig te ontmoeten en 
relaties te onderhouden.  

Behalve een trouwe groep die op vaste dagen terugkomt, vinden ook nieuwe klanten en deel-
nemers aan cursussen de weg naar het middagrestaurant. Het aantal warme maaltijden en 
soepmaaltijden blijven een succes en de cijfers overstijgen het aantal van 2017 en evenaren 
bijna de gemiddelde cijfers van 2018. Donderdag blijft nog steeds de populairste weekdag om 
te komen eten. We merken dat op dat ogenblik vaak dezelfde groep personen komen eten om 
elkaar te ontmoeten. 

Vrijwilligers: Emma Vandermosten, Carine Van Espen, Joris Versmissen, Magda Kestens, 
Danielle Herckens, Francine Van Genechten 
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4 Restorama 
 

Elke derde vrijdag van de maand bereiden vrijwilligers een kwaliteitsvolle en verse maaltijd aan 
een democratische prijs. De maaltijden worden ter plaatse bereid met de nodige aandacht voor 
gezonde voeding. Mensen dienen vooraf in te schrijven, 60 maaltijden is de maximale 
capaciteit. Er komen vooral buurtbewoners en alleenstaande personen eten. Ook 
vriendengroepen spreken af om maandelijks te komen eten. 

Er wordt heel wat aandacht besteed aan de verzorgde tafels en tafelversiering. Zo scheppen 
we een sfeer waar mensen contacten kunnen leggen en gezellig tafelen. 
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Er wordt een hoofdgerecht aangeboden en 
telkens staat soep of een voorgerecht op het 
menu. Een lekker dessert maakt het geheel af. 
Tijdens de maanden juni tot en met september 
wordt er een koud buffet aangeboden. Men kan 
de namiddag afsluiten met een filmvoorstelling, 
georganiseerd door de vrijwilligers van de 
filmwerkgroep. 

Maandelijks vergadert de groep vrijwilligers en 
bespreken ze het menu, de aankoop, de hoe-
veelheid van ingrediënten en de praktische orga-
nisatie van de voorbereiding op donderdag en de 
maaltijd op vrijdag. 

Een greep uit de gerechten van vorig jaar: ‘kal-
koengebraad met veenbessen’, ‘champignons en 
pommes Duchesse’, ‘Leuvense waterzooi met 
brunoisegroenten en puree’, ‘Orfloffgebraad met 
champignons, krieltjes met rozemarijn’. 

Het aantal deelnemers schommelt in 2019 tussen 
30 en 40. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Restoramaploeg: Liliane Hugaerts, Maria Omblets, Greta Duchateau, Tiny Leemans, Anita De 
Witte, Marika Sviercikova, Carine Van Espen, Carla Meertens, Mia Van Mierloo, Michèle Tilkin, 
Marie-Paule De Jonghe, Francine Van Genechten, Emma Vandermosten, Magda Kestens. 
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5 Seniorama oppas- en gezelschapsdienst 
 
 

5.1 Realisaties 

 
 

5.1.1 Aantal klanten en uren oppashulp 
 
In 2019 worden er in totaal 70 klanten geholpen met de oppas- en gezelschapsdienst van 
Seniorama. De meeste vragen betreffen dagoppas, dit zijn er 60. In enkele gevallen wordt 
exclusief nachtoppas aangeboden, dit bij 10 klanten. In 1 geval wordt er zowel dagoppas als 
nachtoppas gevraagd. 

In totaal worden er 1694 bezoeken gedaan door de vrijwilligers. Er worden 5899,75 uren 
gepresteerd door de oppas- en gezelschapsdienst van Seniorama in 2019. Hiervan zijn er 
3763,75 daguren en 2133 nachturen. Hieronder 2 grafieken die het aantal uren tijdens de dag 
en de nacht vergelijken van 2017 tot en met 2019. Er is een stijging in het aantal daguren te 
zien maar een vermindering van het aantal nachturen.  
 

 

 

 
 
Het project nachtoppas Vlaams-Brabant, een gesubsidieerde samenwerking tussen verschillen-
de professionele thuiszorgdiensten en oppasdiensten met vrijwilligers, wordt stopgezet in 2018 
wegens ontoereikende middelen vanuit de Vlaamse overheid. De vraag naar nachtoppas voor 
hulpbehoevenden is echter nog steeds groot.  
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De stuurgroep nachtzorg, bestaande uit zowel professionele thuiszorgdiensten als vrijwillige 
oppasdiensten, komt vrijblijvend nog samen om ervaringen uit te wisselen. Uit dit overleg 
zijn er voor 2019 volgende vaststellingen. 

 De professionele diensten krijgen nog steeds veel aanvragen maar de aanvragen voor 
nachtoppas met vrijwilligers daalt erg. Zowel wat de rechtstreekse aanvragen als doorver-
wijzingen betreft, is er voor de 3 betrokken vrijwillige oppasdiensten (waaronder deze van 
Seniorama) een duidelijke vermindering in aanvragen en opstarten merkbaar.  

 Een andere merkbare tendens is dat de zorgprofielen van aanvragers zwaarder lijken te 
zijn, bijvoorbeeld een ver gevorderd zorgprofiel of zelfs palliatieve situaties reeds bij aan-
vang van een aanvraag nachtoppas.  

 Ook opvallend is dat heel wat aanvragen die startensklaar zijn, toch afspringen omwille van 
nieuwe ziekenhuisopnames van de aanvrager.  

 Tot slot komen heel wat aanvragen vanuit een verspreide regio (opvallend veel uit de regio 
Baal-Tremelo-Keerbergen en weinig in de regio Leuven), wat het inschakelen van vrijwil-
ligers bemoeilijkt. 

De stuurgroep nachtzorg blijft periodiek nog samenkomen om elkaar zo goed mogelijk aan te 
vullen waar mogelijk.  
 
 

5.1.2 Woonplaats, leeftijd, geslacht en gezinstoestand klanten 
 
We bereiken in 2019 klanten die woonachtig zijn in Heverlee (18), Leuven (17), Kessel-Lo (11), 
Herent (6), Wilsele (4) en Wijgmaal (2). De overige 12 klanten wonen elders binnen het arron-
dissement. Het aantal uren oppas per regio is niet noodzakelijk evenredig met het aantal klan-
ten in een regio. Het meest aantal uren in 2019 wordt gepresteerd in Leuven (1462,2), Haacht 
(1425,5) en Heverlee (1050). Daarna volgen Kessel-Lo (626,7), Herent (422,2) en Wilsele 
(403). In onderstaande tabel zien we een overzicht van de uren per regio. 
 

 

 
Wat de leeftijd van de klanten betreft, is er een gelijkaardig patroon doorheen de jaren. Er is 
een zeer kleine groep aan klanten jonger dan 50, voor 2019 is dit 7%. De 50 tot 70-jarigen zijn 
een grotere groep, in 2019 vertegenwoordigen ze 18% van de oppasklanten. 
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De 70 tot 80-jarigen maken 21% van het totale aantal uit, de 80- en 90-jarigen zijn met 54% 
de grootste groep. 
In 2019 worden 53 vrouwen en 17 mannen geholpen door deze dienst. Deze verhouding blijkt 
jaarlijks min of meer terug te komen. 

Het grootste aantal klanten is alleenwonend, in 2019 zijn dit er 51, dit is 73% van het klanten-
bestand. Ze hebben vooral nood aan sociaal contact maar ook concrete hulp is soms nodig. 
Wat de dagoppas betreft is dit vaak ter aanvulling van professionele diensten waarbij de op-
passer de ruimte heeft om een diepgaand gesprek aan te gaan of een wandeling kan maken 
samen met een klant die niet meer alleen buiten kan. Wat de nachtoppas betreft zijn dit vaak 
klanten die niet meer alleen kunnen blijven wegens valrisico. Bij samenwonenden valt de last 
van de zorgbehoevende veelal op de partner of een inwonend familielid. 15 klanten die beroep 
doen op onze dienst hebben een inwonende partner (21%), 4 (6%) klanten hebben een ander 
inwonend familielid of wonen in een gezamenlijk huis.  
 
 

5.1.3 Overzicht redenen van aanvraag oppas of gezelschap  
 
Hieronder een overzicht van de redenen waarom klanten (of hun mantelzorgers) een aanvraag 
doen tot oppas of gezelschap aan huis. Het doel van de dienst blijft steeds het langer zelfstan-
dig thuis wonen. In 2019 zijn er 6 grote categorieën 
 

Reden van aanvraag Aantal Subcategorie Aantal 
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Totaal 70   

 
Van de 70 aanvragen voor de oppas-en gezelschapsdienst zijn er 18 situaties waarbij een man-
telzorger beroep wil doen op hulp voor een partner of inwonend familielid. Opvallend is dat hier 
vooral de focus ligt op een fysiek probleem van de hulpbehoevende, waardoor de mantelzorger 
een vrijwilliger wil inschakelen die op elk moment assistentie kan bieden en een noodcontact 
kan verwittigen. Naast deze ‘oppastaak’, zorgt de vrijwilliger er ook voor dat de mantelzorger 
een moment van zelfzorg kan opnemen.  
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Voor bijna alle aanvragen is het zo dat er naast de oppas-en gezelschapsdienst nog andere 
professionele diensten aan huis komen ter ondersteuning. Dit is onder andere verpleging, ge-
zinszorg, maaltijd aan huis, kinesitherapie, enz. Er wordt zo goed mogelijk afgestemd tussen 
de verschillende diensten (met toestemming van de klant) om elkaar aan te vullen en zo de 
beste zorg te kunnen bieden.  
 
We bedanken ZORG Leuven, OCMW Herent, OCMW Oud-Heverlee en de Vlaamse Gemeen-
schap voor hun financiële ondersteuning en de aangename samenwerking. Dankzij deze steun 
is het mogelijk om de gezelschapsdienst, zoals die tot op heden is uitgebouwd, te laten be-
staan.  
 
 

5.1.4 Bekendmaking van het aanbod 

 
Heel wat aanvragen voor de oppas- en gezelschapsdienst gebeuren vanuit een doorverwijzing 
via andere professionele diensten. Bekendmaking van het aanbod bij deze diensten is erg be-
langrijk om ouderen de beste kans te geven via ondersteuning zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen. In 2019 wordt er extra ingezet op het ontwerpen van nieuwe folders voor de diensten 
van Seniorama, o.a. deze voor de oppas-en gezelschapsdienst. Deze worden op regelmatige 
basis verspreid bij de ziekenhuizen, OCMW’s, thuiszorgdiensten, artsen, apothekers, kinesisten.  
 
Op zondag 17 november 2019 organiseert Seniorama voor de eerste maal een opendeurdag 
om de diensten bekend te maken. In het kader van de seniorenmaand van de stad Leuven 
worden er allerlei activiteiten georganiseerd om het aanbod voor senioren kenbaar te maken 
bij het doelpubliek. De oppas- en gezelschapsdienst van Seniorama wordt extra in de kijker 
gezet om mensen uit de buurt maar ook nieuwe geïnteresseerden bekend te maken met het 
aanbod. Er zijn heel wat nieuwe bezoekers en enkele nieuwe aanvragen voor onze diensten. 
Deze opendeurdag zal nog herhaald worden in de toekomst.  
 
 
 

5.2 Vrijwilligers van de oppas- en gezelschapsdienst 

 
 

5.2.1 Aantal vrijwilligers, geslacht en leeftijd 
 
In 2019 kan onze dienst rekenen op de inzet van 38 vrijwilligers, 30 vrouwen en 8 mannen. In 
vergelijking met het vorig jaar zijn dit er in totaal 3 minder. 9 nieuwe mensen starten op in 
2019 maar 12 mensen stoppen het vrijwilligerswerk in 2018. Zowel in 2018 als 2019 zijn er 
heel wat jongere mensen tijdelijk op zoek naar vrijwilligerswerk. Ze geven dit bij aanvang van 
hun engagement ook aan. Dit omwille van een zoektocht naar vast werk of een bijkomende 
activiteit tijdens studies. Daarnaast is er nog steeds een grote groep vrijwilligers die op zoek is 
naar een zinvolle invulling van vrije tijd en dit liefst op een vaste basis (wekelijks). De verschil-
lende doelstellingen van vrijwilligers kunnen aanvullend aan elkaar zijn, aangezien de aanvra-
gen ook erg divers zijn maar dit geheel vraagt wel extra ondersteuning. Dit zal in 2020 opge-
vangen worden door een nieuwe stuurgroep die het geheel van de dienst kan bekijken en een 
analyse zal maken van de uitdagingen voor dit vrijwilligerswerk.  

De vrijwilligers die oppas- en gezelschapsdienst verlenen, zijn voornamelijk vrouwen. We zien 
echter wel dat het aantal mannen de laatste 2 jaar toch gestegen is. Wat de nachtoppas be-
treft zijn er uitsluitend vrouwelijke vrijwilligers.  
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Wat de leeftijd van onze vrijwilligers betreft blijkt dat deze tussen 22 en 84 jaar oud zijn. De 
grootste groep zijn de 60 en 70-plussers (63%). Heel wat vrijwilligers starten op na hun pen-
sioen en blijven verschillende jaren bij onze dienst. De jongere vrijwilligers doen het vrijwilli-
gerswerk meer sporadisch en wisselen ook tussen betaald werk en vrijwilligerswerk.  

Tot slot bedanken we graag de vrijwilligers die meewerken aan onze dienstverlening via de 
oppas- en gezelschapsdienst voor hun inzet dit jaar. 
 
Vrijwilligers van de oppasdienst: Annie Aerts, Anne Boven, Michiel Bonemeijer, Adriana 
Burke, Geneviève Colsoul, Eric Czerwiec, Mia De Broeck, Godelieve De Keyser, Sandra Derycke, 
Gunther De Smedt, Liesbeth De Smet, Peter Fannes, Brian Gall, Marleen Geets, Lieve Geysels, 
Leen Goossens, Chris Guinier, Bernardine Huls, Els Janssen, Philippe Janssens, Tine Jeanoti, 
Christine Lepère, Liesbeth Ory, Paula Otto, Michèle Paulus, Daniëlle Philippaerts, Godelieve 
Robberechts, Myriam Scoyer, Griet Symoens, Anna Szalma, Dee Thaver, Chris Van Aerschot, 
Albert Vandenbosch, Tim Vandeput, Piet Van Dionant, Anna Verschingel, Agnes Walbers, Ma-
thieu Wijnen 
 
 

5.2.2 Ondersteuning dienst en vrijwilligers 
 
Naast de vrijwilligers die de oppas aan huis doen, zijn er nog 14 vrijwilligers die mee helpen 
in de ondersteuning van de dienst. Dit gaat van meehelpen in de permanentie, planning, admi-
nistratie, ICT en facturatie tot inhoudelijke en/of psychologische ondersteuning van onze op-
passers. Dankzij de hulp en goede samenwerking van deze vrijwilligers kan de dienstverlening 
efficiënter verlopen, wat ook blijkt uit de feedback van klanten en oppasvrijwilligers. Dank aan 
deze vrijwilligers. 
 
De opvolging van de oppasvrijwilligers gebeurt via volgende stappen:  

 intensief contact met de coördinator bij nieuwe opstart klant 

 regelmatig contact met de coördinator (en vrijwilligers planning) bij lopende oppas 

 contact op vraag van de vrijwilliger op ieder moment (zowel met de coördinator als de 
vrijwilligers die ondersteuning bieden) 

 contact met de vrijwilliger bij stopzetting of overlijden van een klant 

 bezorgen van een maandelijkse nieuwsbrief over de werking van de dienst 

 organisatie van vormingsmomenten en uitwisselingsmomenten met kleine of grote groepen 
vrijwilligers Op vraag van de groep vrijwilligers, wordt er voor het nieuwe werkjaar 2019-
2020 tweemaandelijks een vaste samenkomst gepland (met al dan niet een vormingsmo-
ment).  

 persoonlijke uitnodiging voor relevante lezingen en activiteiten op Seniorama  

 jaarlijks evaluatiegesprek met zowel de coördinator als vrijwilligersondersteuning 

 Voor klanten die meerdere zorgen aan huis krijgen, kan er ook een SEL-overleg georgani-
seerd worden (= samenwerking eerstelijnshulpverlening), de vrijwilliger kan hier ook aan 
deelnemen op vraag van de klant. Dit geeft de vrijwilliger een beter zicht op de samenwer-
king met andere diensten en zijn/haar inbreng is onontbeerlijk.  
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Foto van een ervaringsuitswisseling met de vrijwilligers van de oppas-en gezelschapsdienst 

 
Vrijwilligersondersteuning van de dienst: Jos Bekaert, Liliane Debrouwer, Greta 
Duchateau, Myriam Kindt, Marc Peetermans, Jan Ramakers, Mia Sermeus, Piet Tallon, Chris 
Van de Vyver, Raymond Van Den Broeck, Lucia Vandermeer, Maria Van Hoof, Danielle Verbin-
nen en Anne Versnick 
 
De Coördinator van de oppas-en gezelschapsdienst, Lesley Bogaerts, neemt in 2019 deel aan 
volgende vormingen: 

 12 september ‘In regel met de nieuwe vzw-wetgeving’, Scwitch Leuven  

 8 november algemene vergadering VVDC – netwerking, Antwerpen 

 9 november Inspiratiedag Zorgzaam Leuven –‘ toekomst van Leuven, zorgzame stad’,  
 campus gasthuisberg Leuven. 

 
 

5.3 Samenwerking met project ‘Vergeten naar buiten te komen’ 
 
Dit project van het OCMW en de stad Leuven, met steun van de Koning Boudewijnstichting, 
richt zich tot thuiswonende Leuvenaars met geheugenproblemen. Het project tracht oplossin-
gen te bieden zodat deze mensen kunnen deelnemen aan culturele of sportieve activiteiten. In 
eerste instantie zoekt men naar begeleiding binnen het eigen netwerk van de aanvrager. In-
dien hier niemand beschikbaar is, wordt de vraag aan de vrijwilligers van de oppasdienst ge-
steld. In 2019 zijn er 4 reeds lopende situaties met vrijwilligers van onze oppasdienst en zijn er 
2 nieuwe aanmeldingen. In 4 gevallen zijn de klanten van het project alleenstaand en onder-
steunt de vrijwilliger minstens eenmaal per week door op bezoek te komen of door een uitstap 
te begeleiden. 1 situatie betreft een koppel waarbij de mantelzorger een vrijwilliger op regel-
matige basis inschakelt om een vrij moment te kunnen inplannen. De laatste situatie betreft 
een koppel waarvan de partner twijfelt aan een opstart omdat er reeds té veel hulpdiensten 
ingeschakeld zijn. 1 langdurige klant van dit project (3 jaar) zet de samenwerking eind 2019 
stop omdat ze op zelfstandige basis terug meer activiteiten wil uitproberen.  
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6 Hulp bij kleine taken en Shop-o-rama 
 
 

6.1 Ondersteuning aan huis 
 
‘Shop-o-rama’ is voor een aantal zorgbehoevende personen in Leuven een belangrijke aan-
vulling op de andere thuiszorgdiensten. De dienst is er voor mensen die hulp nodig hebben met 
kleine boodschappen of administratieve taakjes. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de vaste hulp 
tijdelijk weg valt, men herstellende is van een ziekte of operatie of wanneer de zorgnood erg 
hoog is. Seniorama doet dan de boodschappen in de onmiddellijke omgeving van de aanvra-
ger. Zo worden er boodschappen gedaan in de supermarkt maar ook een apothekersbezoek, 
een boodschap voor de post of bank kan hieronder vallen. Voor sommige klanten is er een 
wisselwerking tussen shop-o-rama en een professionele thuiszorgdienst, zoals ZORG Leuven. 
Hulpbehoevende klanten worden dan, indien gewenst, mee ondersteund vanuit een overleg 
tussen deze en onze dienst. Zo bijvoorbeeld bij enkele klanten met dementie, waar het van 
belang is om voldoende zorg en hulp te bieden.  

De ‘hulp bij kleine taken’ wil hulp bieden bij kleinigheden en handelingen die de hulpvrager niet 
of moeilijk zelfstandig kan uitvoeren. Deze dienstverlening sluit aan bij de diensten die al binnen 
Seniorama bestaan, namelijk ‘Shop-o-rama’, de oppas- en gezelschapsdienst. 

Anders dan deze diensten wordt de hulp bij kleine taken enkel aangeboden op het territorium 
waar het lokaal dienstencentrum werkt, dus de helft van de Leuvense binnenstad. 

Kleine klussen zijn hierbij mogelijk, zoals een nieuwe lamp kopen en vervangen maar ook het 
begeleiden van rolstoelpatiënten ergens heen en terug is mogelijk. Deze aanvraag gebeurt 
vaak om een doktersbezoek mogelijk te maken of om een middagmaal te kunnen nuttigen in 
het LDC Seniorama.  

Getuigenis van een voormalige vrijwilliger van deze diensten: “10 jaar geleden deed ik vrijwilli-
gerswerk voor de diensten van Seniorama, o.a. als boodschapper. Nu ik zelf moet herstellen 
van een operatie, kan ik beroep doen op de hulp van andere vrijwilligers. Mijn boodschappen 
worden aan huis gebracht, alles prima in orde. Bovendien merk ik dat de vrijwilligers dit ook 
met veel plezier doen. Voor mij is het een hele hulp geweest tijdens deze periode.” 

Aan de klanten wordt een bijdrage gevraagd. Er zijn twee formules. Ofwel wordt een tien-
beurtenkaart aangekocht die € 8 kost en per opdracht wordt afgetekend. Als de kaart vol is kan 
een nieuwe kaart aangekocht worden. Wie geen beurtenkaart wenst te kopen, betaalt voor een 
eenmalige opdracht een bedrag van € 1,50. 

De organisatie, administratie en coördinatie van de diensten wordt waargenomen door 
vrijwillige medewerkers die elk een of twee halve dagen per week aanwezig zijn. Deze vrijwil-
ligers hebben telefonisch contact met de klanten en spreken de vrijwilligers aan om de op-
drachten te vervullen. Indien nodig gaat de coördinator van de thuisdiensten op huisbezoek. 
Dit maakt het mogelijk de thuissituatie van de klant van dichterbij te bekijken en indien nodig 
andere thuiszorgdiensten in te schakelen.  

De opdrachten worden uitgevoerd door een groep van 12 vrijwilligers. Ze stellen zich op vaste 
momenten ter beschikking van de diensten. Ofwel komen ze op de afgesproken momenten 
naar Seniorama om te kijken of er opdrachten zijn, ofwel worden ze telefonisch gecontacteerd 
door de vrijwilligers van de coördinatie. 

Ter ondersteuning van hun taak zijn er de bijeenkomsten met ervaringsuitwisseling. Eén keer 
per jaar wordt een gezamenlijke vergadering georganiseerd met de onthaalvrijwilligers om de 
samenwerking tussen beide groepen te optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat de communicatie 
tussen de vrijwilligers vlot verloopt. 
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De bekendmaking van de dienst naar klanten gebeurt op verschillende manieren: 

 bekendmaking in Senioramanieuws 

 advertenties in tijdschriften zoals parochieblad, advertentiebladen 

 folders en affiches worden verspreid 

 contacten met andere organisaties uit de regio. 

Vrijwilligers coördinatie van deze diensten: Thérèse Baerten, Mia Bonnarens, Josiane 
Celis, Greta Duchateau, Roos Haepers, Jan Larivière, Lou Matheus, Agnes Peetroons, Nicole 
Schueremans, Lieve Sinnaeve, Michèle Tilkin, Mia Vanden Bossche,  Jan Vanreusel, Vic Vande-
rick, Danielle Verbinnen, Marcia Quintens 

Vrijwilligers Shop-o-rama en hulp bij kleine taken: Gunther De Smedt, Paul Noppen, 
Eddy Parijs, Tamara Poitron, Francine Leers, Nicole Schueremans, Mark Van den Bosch, Piet 
Van Dionant, Jan Vanreusel, Rik Vercaigne 
 
 

6.2 Wie doet op de dienst beroep? 
 
Ouderen, alleenstaanden, mindermobiele of zorgbehoevende inwoners van Groot-Leuven, on-
geacht hun leeftijd, doen beroep op de dienst. 

In 2019 ziet het bestand van klanten van Shop-o-rama er als volgt uit: 15 klanten, 9 vrouwen 
en 6 mannen. Enkele klanten doen slechts eenmalig beroep op onze dienst, anderen wekelijks. 
Bij de hulp bij kleine taken zijn er 2 klanten. Klanten die zich aanmelden, vinden in deze dien-
sten een zekerheid in geval van nood. Dit is niet vreemd als je bedenkt dat de meerderheid van 
de klanten hoogbejaard en minder mobiel is. 

In onderstaande tabel staat het overzicht van het aantal boodschappen en hulp bij kleine taken 
die in 2019 gebeuren. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shop-o-rama Buurtdienst 

Maand Aantal Aantal 

januari 

februari 

maart 

april 

mei 

juni 

juli 

augustus 

september 

oktober 

november 

december 

45 

43 

50 

44 

49 

44 

44 

49 

45 

53 

40 

28 

5 

4 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Totaal 534 19 
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Tot slot bedanken we alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze dienst: de vrijwilligers die de 
boodschappen en taken uitvoeren, de vrijwilligers die de planning en contacten mee organise-
ren. 
 
 

6.3 Samenwerking met LDC d’ Ontmoeting Herent 
 
In 2019 wordt de samenwerking met LDC d’ Ontmoeting verder gezet. Er worden vrijwilligers 
vanuit regio Herent aangebracht door het LDC van Herent, die kunnen ingezet worden als 
boodschapper voor klanten uit Herent. Aangezien er geen onthaalpermanentie bestaat in dit 
LDC, neemt Seniorama deze taak op. Ook wanneer de vrijwilliger van Herent (tijdelijk) weg 
valt, vangt Seniorama dit tijdelijk op met haar vrijwilligers.  

Afgelopen jaar is er slechts 1 vaste klant voor Herent, een vrouw die ook hulp ontvangt van 
onze oppas- en gezelschapsdienst. Ze krijgt 2-wekelijks boodschappen via onze vrijwilliger.  

Daarnaast zijn er voor 2 personen éénmalige contacten voor boodschappen. Ze worden gehol-
pen door een nieuwe vrijwilliger vanuit Herent zelf.  

Er zijn 2 vrijwilligers van Seniorama die deze boodschappen doen. 

Vrijwilligers van Shop-o-rama Herent: Tamara Poitron, Nicole Schueremans, Céline Van 
de Peer  
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De activiteiten 
 

 

1 Activiteiten van algemeen-informatieve aard 
 

1.1 Lezingen psychisch en fysisch welzijn 
 
Informatie verstrekken over het psychisch en fysisch welzijn is een belangrijke opdracht van 
Seniorama. Mensen zijn bezig met inzichten op het vlak van de gezondheid. Hoe kunnen we 
ons leven kwalitatief verbeteren? Op deze en vele andere vragen wordt ingegaan tijdens de 
infonamiddagen rond welzijn. De sprekers die we hebben uitgenodigd zijn stuk voor stuk des-
kundigen op het terrein. 
 
 

Datum Onderwerp en spreker Deelnemers 

28 januari 
 

25 februari 
 
 

25 maart 
 
 

29 april 

 
23 september 
 
 

30 september 
 
 

25 november 

Geheugen 
Filip Raes, prof. KU Leuven 

Positief ouder worden 
Anke Bonnewyn, psycholoog en psychotherapeut 
UPC KU Leuven 

Brandveiligheid in en om de woning 
Tim Renders, brandpreventieadviseur, brandweerpost 
Leuven 

En dan nu … het weergedicht 
Karel Sergen – Mieke Ransschaert 

Gezonde geest in een gezond lichaam, yoga en andere 
ontspanningstechnieken 
Luc Bael, yogaleraar 

De mythe rond voedingssupplementen 
Nele Steenackers, doctoraatstudent klinische en 
experimentele endocrinologie KU Leuven 

Bemiddeling, samen op zoek naar een oplossing 
Myriam Beck, Jaak Poot, bemiddelingsteam, bemidde-
lingsbureau Alba Leuven 

103 
 

85 
 
 

55 
 
 

55 
 

40 
 
 

74 
 
 

43 
 

 

 
Leden werkgroep: Jos Bombart, Leo Rouffa, Jano Vanthieghem, Bianca Pisera, Maria Van 
Hoof  
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1.2 Individuele contacten via het onthaal 
 
De eerste opdracht van de onthaalvrijwilligers is vragen beantwoorden rond de dienstverlening 
en activiteiten van Seniorama. 

Daarnaast vormt het onthaal de eerste opvang voor hulpvragers die vragen hebben op vlak 
van thuiszorg, woonzorgcentra, ontspanning, verenigingsleven. 

Indien nodig verwijzen ze naar medewerkers binnen Seniorama of naar diensten buiten Senio-
rama. 

Geïnteresseerden, deelnemers, hulpvragers en hun familie kunnen steeds terecht op het ont-
haal van Seniorama van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur.  

Vrijwilligers verzorgen de permanentie van het onthaal iedere voormiddag, middag en namid-
dag. Om hun taak zo goed mogelijk op te nemen komen deze vrijwilligers maandelijks samen 
om te overleggen wat binnen hun taak en territorium kan veranderd of verbeterd worden. 
Daarnaast is het erg belangrijk dat ze goed op de hoogte zijn van activiteiten en dienstverle-
ning binnen Seniorama en vooral van de laatste nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. 

Tijdens de tien vergaderingen van de onthaalvrijwilligers wordt steeds aandacht besteed aan 
het overlopen van Senioramanieuws.  

Het onthaal beschikt tevens over een eigen computer en e-mailadres. Ontvangen e-mails gaan 
vaak over algemene vragen of mogelijkheden tot inschrijven voor een activiteit of cursus. Van 
de onthaalvrijwilligers wordt verwacht dat ze de e-mails lezen, doorsturen en beantwoorden. 

Werkgroep onthaal: Roos Haepers, Lieve Sinnaeve, Josiane Celis, Agnes Peetroons, Mia 
Vanden Bossche, Lou Matheus, Greta Duchateau, Jan Larivière, Jan Vanreusel, Vic Vanderick, 
Danielle Verbinnen, Michèle Tilkin, Nicole Schueremans, Bianca Pisera, Lesley Bogaerts, 
Thérèse Baerten, Marcia Quintens, Mia Bonnarens 
 
 

1.3 Mondelinge informatie 
 

 Gesprek met Anne 

Senioren vinden niet altijd de weg naar psychische hulpverlening. Er leven nogal wat voor-
oordelen. Nog al te vaak rust er een taboe op psychische problemen en wordt gemeden om 
er over te spreken.  

Toch hebben ook senioren soms te kampen met depressieve periodes, angsten of momen-
ten van verwarring.  

Meer nog dan bij andere leeftijdsgroepen krijgen ze te maken met ziekte of verlies van een 
partner of familielid en kunnen ze in hun rouwproces of eenzaamheid vast komen te zitten. 

Met het ‘Gesprek met Anne’ wil Seniorama de drempel verlagen om de stap naar psycholo-
gisch advies te zetten. Dit advies is vrijblijvend, indien nodig wordt verwezen naar gespe-
cialiseerde hulp. 

Anne is integratieve psychotherapeute, verpleegkundige en opvoedingsdeskundige. Ze 
geeft ruimte aan wat gehoord wil worden, de veranderingen van het ouder worden, het le-
vensverhaal, belangrijke gebeurtenissen en onverwerkte trauma’s. Doel is om senioren suc-
cesvol ouder te laten worden. 

In 2019 zijn er nog consultaties bij Anne, steeds op donderdagvoormiddag. De samenwer-
king met Anne loopt ten einde in het najaar van 2019. 
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Er wordt een vergelijkbaar aanbod uitgewerkt voor de eerstelijnszone Leuven, meer infor-
matie onder gesprek met Veerle. 

 

 Gesprek met Veerle 

Veerle is de eerstelijnspsychologe bij het project eerstelijnspsychologische functie voor ou-
deren in Leuven. Dit project loopt vanaf april 2019 tot eind februari 2022. Het project wil 
de drempel naar psychische hulp voor 65-plussers verlagen, bestaande expertise van hulp-
verleners op de eerste lijn versterken, preventief optreden en doorverwijzen naar gepaste 
hulp bij crisismomenten. 

Veerle is twee donderdagvoormiddagen per maand aanwezig op Seniorama om individuele 
gesprekken met ouderen en/of mantelzorgers op te nemen. 

De centrumleider van Seniorama is tevens lid van de stuurgroep van dit project. 
 

 Spreekuur senioreninspecteur Leuvense politie 

De senioreninspecteur heeft een maandelijks spreekuur in de ontmoetingsruimte van Senio-
rama. De taak van de senioreninspecteur bestaat er voornamelijk in om te luisteren naar de 
noden, vragen, problemen, voorstellen, kritieken afkomstig uit de seniorengemeenschap. 
Dit kan gaan om burenconflicten, meldingen van vereenzaamde ouderen die thuis wonen in 
een onleefbare huiselijke situatie, aangiftes van ouderenmishandeling. 

Behalve deze concrete feiten gaat de senioreninspecteur in op onveiligheidsgevoelens bij 
ouderen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meet-
baar zijn maar toch een impact hebben op het dagelijks leven. 

Met dit spreekuur binnen Seniorama wordt getracht om de drempel van de ouderen naar 
de Leuvense politie te verkleinen. 

Senioreninspecteur Patricia Van de Walle krijgt in 2019 versterking van haar collega Jean-
Lou De Graef. Ze verzorgen beiden de spreekuren op het lokaal dienstencentrum en kiezen 
er voor om deze te koppelen aan een druk bezochte activiteit. De bedoeling hiervan is om 
hun dienst zo ruim mogelijk en bij diverse seniorengroepen bekend te maken. 

 
 

1.4 Dienst wegwijs 
 
De dienst ‘wegwijs’ verzamelt en verwerkt informatie over tegemoetkomingen en dienstverle-
ning in de thuiszorg, sociale voorzieningen, activiteiten voor ouderen. Deze informatie wordt op 
verschillende manieren overgebracht aan geïnteresseerden, thuiszorggebruikers, mantelzorgers 
en diensten. 

Binnen het onthaal van Seniorama zijn wegwijsfolders ter beschikking voor geïnteresseerden 
met actuele informatie over onderwerpen waarrond regelmatig vragen worden gesteld. Het is 
de taak van de dienst wegwijs om deze folders actueel te houden en nieuwe onderwerpen uit 
te werken. 

In Senioramanieuws verschijnt, bijna maandelijks, een informatief artikel verzorgd door een 
vrijwilliger van de dienst wegwijs. 

De dienst wegwijs bestaat daarnaast uit een vrijwilliger die op het secretariaat van Seniora-
ma aanwezig is. Zijn taak bestaat erin informatie te verzamelen en te verwerken en van daaruit 
adviezen te verstrekken aan hulpvragers. Deze vragen worden door de onthaalvrijwilligers 
gericht doorverwezen naar de vrijwilliger van de dienst wegwijs. 
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De dienst zoekt samen met de hulpvrager naar een antwoord op de gestelde vraag. Het klas-
sement dat door hen is opgesteld, vormt de basis voor het formuleren van adviezen. 

Dit klassement wordt systematisch uitgebreid en geactualiseerd. Naast informatie over voorzie-
ningen voor de ouderen wordt informatie verzameld voor mensen met een handicap, langdurig 
zieken en andere thuiszorggebruikers. 

De vragen die gesteld worden door hulpvragers worden systematisch in het klassement van de 
dienst wegwijs verwerkt. 

Vrijwilligers: Gilbert Verlinden, Greta Thijs  

 

Onderwerpen dienst wegwijs 

januari 

februari 

maart 

april 

mei 

juni 

september 

oktober 

november 

december 

Gemiddelde dagprijs in uw woonzorgcentrum 

Erven (deel 1): situatie sinds 1 september 2018 

Erven (deel 2): situatie sinds 1 september 2018 

Welke zijn de rechten van de patiënt? 

Goed voorbereid op reis. Reisverzekering 

Hoe broos zijn je botten? 

Natuurgeneeskunde en kruidentherapie 

Kankerpreventie 

Mag een zorgverlener geld vragen als ik mijn afspraak ver-
geet? 

Om te bewaren… Noodnummers - welk nummer moet je 
draaien in geval van nood? 

 
 

1.5 Senioramanieuws 
 
Senioramanieuws is het maandelijks contactblad voor de belangstellenden, leden en de vrijwil-
ligers van Seniorama. De maandelijkse oplage bedraagt 1400 exemplaren. 

De redactieraad bekijkt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten de inhoud en lay-out van de 
voorbije maand en doet voorstellen voor het tijdschrift dat in de maak is. Vooral de logische 
indeling, lengte van de artikels, illustraties en vormgeving van het tijdschrift, naast de inhoud 
van het voorwoord, is onderwerp van het gesprek tijdens deze vergaderingen. 

Het jaarprogramma dat begin juli verschijnt, heeft het handig A5-formaat dat daardoor in het 
geheel ook opvalt als start van het nieuwe werkjaar. Van dit programma worden 2500 exem-
plaren gedrukt. Het wordt verstuurd naar alle leden en vrijwilligers van de afgelopen twee ja-
ren en naar belangstellenden. Daarnaast wordt het onder andere verdeeld tijdens de open-
deurdag en op infomarkten. Van het maandblad Senioramanieuws verschijnen 10 nummers om 
op die manier voldoende informatie te verspreiden over activiteiten van iedere maand.  

Voor het tot stand komen van ieder nummer kunnen we rekenen op een brede groep vrijwil-
ligers: om teksten te schrijven, deze teksten te lay-outen, ze na te lezen en te verbeteren, het 
intypen van teksten op de computer en verzendklaar maken van de tijdschriften. Ook het 
rondbrengen van een groot aantal nummers gebeurt door vrijwilligers. 
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Redactie: Jos Bombart, Roos Vercaemst, Agnes Peetroons, Bianca Pisera, Guido Thirion 

Nalezen: Rita de Bock 

Vormgeving en typwerk: Agnes Peetroons 

Versturen: Adrienne Elsen, Gaby Mergits, Eddy Dhaene, Mia Bertels, Celeste Verbiest, Jet 
Peeters, Renilde Vancom, Lut De Cock, Jessica Vanthoor, Carla Vandenbergh, Marcia Quintens, 
Chris Delfosse, Chris Neuhard, Marleen La Roy 

Rondbrengen: Mariette Vandenbosch, Eddy Dhaene, Josée Holemans, Mia De Kelver, Gaston 
Bruyninckx, Mon Bakelants, Anita De Witte, Lieve Sinnaeve, Vic Vanderick, Louis Beelen, Gode-
lieve Cockx, Mia Luyckx, Gilbert Meyers, Jet Peeters, Paula Dudal, Gaby Mergits, Walter Rogge, 
Reinilde Vancom, Gustaaf Cornelis, Wim Fierens, Viviane Le Beer, Frances Verstraete, Myriam 
Kindt, Jan Vanreusel, Lut Debroey, Mathieu Wijnen 
 
 

1.6 Website 
 
Seniorama beschikt al vele jaren over een website met een grote functionaliteit. Daarmee wil-
len we een zo groot mogelijk segment van onze doelgroepen bereiken met accurate en actuele 
informatie over de vele luiken van onze werking. Via de website kan zeer vlug en soepel inge-
speeld worden op de actualiteit: plotse veranderingen, rechtzettingen, bijkomende informatie, 
dringende berichten.  

Gezien Seniorama zich specifiek op ouderen richt, voor wie het werken met een computer niet 
altijd vanzelfsprekend is, wordt geopteerd voor een gebruiksvriendelijke bediening. De hoofd-
menu’s zijn overzichtelijk opgesteld en eenvoudig te bedienen. Om de submenu’s te openen, 
wordt er gebruik gemaakt van linken, die een uniforme kleur hebben. Dit om zo weinig moge-
lijk submenu’s in de breedte te laten openen. Dit maakt het raadplegen van de website gemak-
kelijker op tablets en smartphones. 

Onze website is gebouwd met Drupal. Sinds juli 2014 werken we met versie 7 van Drupal. 
Daarnaast wordt op een testsite versie 8 van Drupal gebouwd met een thema van Drupal zelf: 
Bootstrap 3. Op de testsite staat ook de mogelijkheid om via de website in te schrijven voor 
activiteiten en cursussen. Dit programma wordt geschreven door een medewerker van de da-
tabases en moet nog verder uitgebouwd worden. Ook het uitzicht van de website wordt zo 
aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Regelmatig worden de achtergrond, de kleurnuances van me-
nu’s, titels en de lay-out van de inhoud veranderd. Dit gebeurt met het programma Artisteer. 
We gebruiken draaiende headers die een collage zijn van foto’s genomen tijdens allerlei activi-
teiten. Deze headers worden om de drie maand vernieuwd met andere panorama’s. 

De tekstgedeelten worden, waar mogelijk, geïllustreerd met eigen fotomateriaal of internetaf-
beeldingen. Van heel wat activiteiten van het lopende werkjaar worden fotoreportages op de 
site gezet. Fotoreportages van de vorige jaren zijn eveneens te bekijken onder het menu ‘In 
beeld’ – ‘Uit de oude doos’. 

De website voorziet ook in een contactmogelijkheid. Geïnteresseerden kunnen via de website 
een e-mail sturen naar de verschillende afdelingen van Seniorama. Men kan ook via de website 
lid worden van Seniorama. 

Ook een aantal publicaties zijn te lezen op de website: de jaarverslagen en de folders die de 
dienst wegwijs opstelt. Op onze website is ook een ruimte (Prikbord) gemaakt voor aankondi-
gingen van non-profit organisaties die via onze site een seniorenpubliek willen bereiken. 

Webmaster: Patrick Ruytings 
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Inschrijvingsprogramma: Marc Peetermans 

Actueel houden: Rita De Bock en de webmaster 
 
 

1.7 Digitaal infoscherm in de cafetaria en lokaal straat 
 
In de ontmoetingsruimte worden de diensten en activiteiten van Seniorama, alsook een week-
kalender digitaal in beeld gebracht op een groot televisiescherm. De presentatie wordt onder-
steund met foto’s van voorbije activiteiten en met achtergrondmuziek. In het lokaal aan de 
straatkant is er een infoscherm om de aandacht van voorbijgangers te trekken.  

Vrijwilligers: Gerwin Reymen, Rita De Bock 

Daarnaast is er een Digipunt van de stad Leuven waarop interessante informatie wordt weer-
gegeven over activiteiten en nieuwtjes in het Leuvense verenigingsleven.  
 
 

1.8 Interne communicatie 
 
In 2019 wordt de nieuwsbrief ‘De Klepel’ vijf keer verspreid bij de vrijwilligers van Seniorama. 
Met deze nieuwsbrief willen we vrijwilligers op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen 
en belangrijke weetjes over Seniorama. Terugkerende onderwerpen zijn vormingsmomenten, 
de jaarlijkse uitstap voor vrijwilligers, verjaardagen van vrijwilligers en jaarlijkse feesten. 

Om kosten te sparen wordt de nieuwsbrief zoveel mogelijk via e-mail aan de vrijwilligers be-
zorgd. 10% van de nieuwsbrieven wordt nog via print bezorgd. 

De teksten voor ‘De Klepel’ worden door de personeelsleden van Seniorama in onderling over-
leg geschreven. De voorzitter van de vzw bezorgt een samenvatting betreffende genomen 
beslissingen door de raad van bestuur en het dagelijks bestuur. De lay-out en het versturen 
gebeurt door Chris Van de Vyver.  
 
 

1.9 Public relations langs diverse kanalen 
 
Het verzorgen van externe communicatie is erg belangrijk voor Seniorama. De activiteiten en 
dienstverlening variëren ieder jaar en nemen ook steeds toe. 

De werkgroep PR is ondersteunend voor alles wat te maken heeft met het promoten van Se-
niorama. De thema’s waarop men gewerkt heeft in 2019 betreffen: aankleding cafetaria en 
uitstraling gebouw, de website, het tijdschrift Senioramanieuws, de vrijwilligersnieuwsbrief ‘De 
Klepel’, folders en flyers, het programmaboek, opendeurdagen. Zowel de productie als de dis-
tributie van het promotiemateriaal wordt bekeken.  

Het realiseren van de voorstellen wordt nauwkeurig opgevolgd. 

De werkgroep heeft vergaderd op 20 februari, 3 april, 24 april, 6 juni, 5 september en 15 no-
vember. De zelfevaluatie van de werkgroep PR vindt plaats op 15 november.  

Leden: Marlies Van Mechelen, Caroline Ballegeer, Guido Thirion, Roos Haepers, Jos Bombart, 
Isabelle Santy, Bianca Pisera, Lesley Bogaerts 

Herhaling bij de communicatie is erg belangrijk zeker als het gaat om dienstverlening die nog 
niet erg lang bestaat en waarvan het doelpubliek niet steeds gemakkelijk bereikt wordt. 
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Heel wat paden worden door Seniorama bewandeld om de diverse activiteiten binnen de wer-
king bekend te maken. Een aantal gemeenschappelijke initiatieven wordt ondernomen om 
Seniorama als geheel voor te stellen. 

Informatieve artikels en aankondigingen over activiteiten worden regelmatig aan advertentie-
bladen en dagbladen aangeboden en verschijnen afhankelijk van de beschikbare plaats. Affi-
ches over lezingen worden verspreid in openbare gebouwen en winkels. In de buurt rond Se-
niorama worden regelmatig folders in de brievenbus bezorgd om de algemene werking maar 
ook specifieke activiteiten bekend te maken. 

Op 22 juni staan we met een infostandje op de beurs voor mantelzorgers in LDC Edouard Re-
my in Leuven. 

Op donderdag 25 juli zet Seniorama zijn deuren open voor het ruime publiek. De bekendma-
king gebeurt aan de hand van affiches en een folder. Nieuwsgierigen komen kennismaken met 
de verschillende aspecten van de werking. Zowel de activiteiten als de dienstverlening en het 
vrijwilligerswerk stellen zich voor met infostands, presentaties, persoonlijke gesprekken. De 
ploeg van Restorama verwent de bezoekers met lekkere hapjes. 
 
 

1.10 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven 
 

Seniorama heeft gedurende vele jaren een constructieve samenwerking uitgebouwd met de 
Leuvense stadsdiensten. 
 

Praatcafé voor mantelzorgers 

Datum Bestemming Thema 

25 januari 

15 februari 

22 maart 

17 april 

17 mei 

21 juni 

19 juli 

23 augustus 

27 september 

25 oktober 

22 november 

13 december 

LDC Ter Putkapelle 

LDC Seniorama 

LDC Wijnveld 

LDC Seniorama 

LDC Seniorama 

LDC Seniorama 

WZC Dijlehof 

LDC Seniorama 

LDC Seniorama 

LDC Ter Vlierbeke 

LDC Ruelenspark 

LDC Seniorama 

fixatiearme thuiszorg 

ervaringsuitwisseling 

ervaringsuitwisseling 

ervaringsuitwisseling  

ervaringsuitwisseling 

iDrops mantelzorg project  

verplaatsingstechnieken 

ervaringsuitwisseling 

ervaringsuitwisseling 

zorgmassage 

ervaringsuitwisseling – foto’s 

aromatherapie  

 
In 2019 verzorgt Seniorama, in samenwerking met de andere Leuvense LDC, dagopvang 
Dijlehof en een medewerker van de stad, de organisatie van de praatcafés voor mantelzor-
gers.  

In 2019 wordt er maandelijks een praatcafé ingericht. Telkens in een lokaal dienstencentrum in 
het Leuvense of het WZC Dijlehof.  
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Tijdens elk praatcafé, met of zonder thema, is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met 
elkaar. Er wordt steeds gezorgd voor een stukje taart en een drankje.  

Daarnaast werken we in 2019 samen met de stadsdiensten en sociaal innovatiebedrijf iDrops 
aan een plan voor mantelzorgers in Leuven. De bedoeling is om meer mantelzorgers te berei-
ken en ondersteunen. Dit op verschillende manieren waaronder een uitgewerkte website waar-
op mantelzorgers met allerhande vragen terecht komen, ondersteuning voor professionelen en 
een meer uitgewerkt praatcafé voor mantelzorgers. In 2019 wordt een aanzet gegeven door 
een trefdag op 12 juni 2019 waarbij mantelzorgers het woord krijgen en professionelen hun 
ervaringen en toekomstplannen uitwisselen. 
 
 
 

2 Activiteiten van recreatieve aard 
 
 

2.1 Activiteiten van creatieve aard 
 
In deze cursussen bieden we de kans om verborgen talenten naar boven te halen. Talenten die 
eerder misschien door gebrek aan tijd of andere omstandigheden niet worden aangesproken. 
Onder professionele begeleiding leer je, in kleine groepen, omgaan met pen, papier, potlood, 
kleur, verf, groenmateriaal, bloemen, wol enzovoort om tot verrassende creaties te komen. 
 
 

2.1.1 Bloemschikken 
 
Cursus die jaar na jaar vernieuwing brengt in het werken met wat de natuur in bruikleen geeft. 
Elke maand kunnen de deelnemers genieten van een seizoensgebonden bloemstuk met de 
creatieve hulp van de lesgeefster. De cursus wordt acht maal ingericht. 

Aantal deelnemers: 21 

Lesgever: Arlette Diricks 

Vrijwilliger: Suzanne Theunis 
 
 

2.1.2 Mandala 
 
Mandala’s tekenen op basis van de geheime geometrie brengt rust en herkenning. Iedereen die 
graag creatief bezig is met kleuren en ontwerpen kan in deze cursus terecht. 

Aantal deelnemers: 28 

Lesgever: Maggy Vught  

Vrijwilliger: Suzanne Theunis 
 
 

2.1.3 Breien 
 
Iets eigenhandig gemaakt van wol en heel vaak gepersonaliseerd is al lang niet meer uit de 
oude doos. Het zijn gegeerde objecten, daar heeft de tijdsgeest gelukkig verandering in ge-
bracht. 
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In 2019 nemen we opnieuw het initiatief om eigen kunstwerken te realiseren in zes verschil-
lende patronen in ajoursteek. Met de zeer deskundige begeleiding worden er prachtstukken 
gerealiseerd.  
 
In een tweede deel wordt gezorgd voor accessoires voor de winter, sjaal en polsverwarmers.  

Aantal deelnemers: 14 

Aantal activiteiten: 8 

Lesgever: Gerda De Schreye 

Vrijwilliger: Marleen Tits 
 
 

2.1.4 Kalligrafie 
 
De penkunst of kalligrafie is een hobby die veel voldoening geeft. In dit tijdperk waar de com-
puter veel overneemt van onze dagelijkse schrijfvaardigheid voelen we ons bevrijd van het 
gewone schrijfwerk en kunnen we ons concentreren op bijzondere projecten. Het wordt en is 
een boeiende vaardigheid in het personaliseren van schriftelijke boodschappen voor bijzondere 
momenten. In deze cursus wordt geopteerd voor het humanistisch cursief. 

Aantal deelnemers: 13 

Aantal activiteiten: 4 

Lesgever: Jeanine Kellens 

Vrijwilliger: Marleen Tits 
 
 

2.1.5 Collage 
 
Een collage is een kunstwerk dat kan samengesteld zijn uit verschillende materialen die op een 
ondergrond van papier of stevig karton zijn bevestigd. Je kan allerlei materialen gebruiken, 
zoals: papier, kranten- of tijdschriftenknipsels, plastic, raffia, stof, wol, materiaal uit de natuur 
(bijvoorbeeld schors, bladeren, takjes, schelpen, zaadjes), knopen, oude foto’s, behangpapier. 
Met al deze verschillende materialen leren we de techniek om dit alles samen te brengen in een 
nieuw geheel. Een hele uitdaging tot zelfexpressie. 

In deze tijden van ecologisch bewustzijn en recyclage is dit een techniek bij uitstek! Het is een 
spannend gebeuren om zonder aanschaf van ‘mooi materiaal’ creatief te zijn met wat voorhan-
den is en zo tot prachtige resultaten te komen. 

Aantal deelnemers: 11 

Aantal activiteiten: 4 

Lesgever: Kathelijne Carrein  

Vrijwilliger: Suzanne Theunis 
 
 

2.1.6 Balkonvergroening 
 
Na de workshop ‘Kruiden op je balkon’ organiseert Seniorama in samenwerking met Kruidtuin 
Leuven een atelier met als thema het terras/balkon als uitbreiding van je (woon)kamer. 



 

44 De activiteiten 2019 
 

Uiteenlopende benaderingen komen aan bod, gaande van ‘in je sas op je terras’ en ‘geurexplo-
sies op je balkon’ tot ‘snel kleur op je balkon’ (voor wie weinig heeft). 

Aantal deelnemers: 24 

Aantal activiteiten: 1 

Lesgever: Joris Vanweverenbergh, hoofdtuinier 
 
 

2.1.7 Kleur verkennen met acrylverf 
 
Via tal van voorbeelden kunnen we in deze reeks inzicht krijgen in kleur en kleurencombinaties 
doorheen de geschiedenis van de kunst. Vanaf de grondtonen tot de laatste wetenschappelijke 
inzichten i.v.m. kleurvorming over de kleurenleer van Johannes Itten. Basis-, secundaire-, terti-
aire kleuren, contrasten en combinaties zijn gekende begrippen geworden in de echte beteke-
nis van het woord. Ervaringen in mengen van kleuren en de best mogelijke combinaties wor-
den omgezet in persoonlijke realisaties. Nog geen kunstwerken maar heel wat ervaringen. 

Aantal deelnemers: 12 

Aantal activiteiten: 5 

Lesgever: Roeland Kotsch  

Vrijwilliger: Marleen Tits 
 
 

2.1.8 Tekenen 
 
Iedereen met een beetje tekenervaring is welkom. Vorig jaar is er met het potlood getekend. 
Nu komt pen en inkt aan bod. Beter leren kijken en tevreden zijn staan centraal. Er wordt een 
programma gevolgd en de lessen volgen elkaar op. 

Aantal deelnemers: 13 

Aantal activiteiten: 9 

Lesgever: Dominique Legrand 
 
 
 

2.2 Sport en beweging 
 
Verschillende sportactiviteiten aangepast aan senioren worden aangeboden. De doelstelling is 
steeds preventief te werken. De deelnemers aan de sportactiviteiten zijn voornamelijk vrou-
wen, ze komen uit de regio Leuven, voornamelijk Kessel-Lo. 

Overleggroep sport: Rob Van Essche, Olga Verlinden, Celeste Verbiest, Mieke Gaul, Thea 
Schreurs, Guido Paeps 

Deze overleggroep staat in voor de coördinatie, organisatie en ledenadministratie van alle 
sportactiviteiten. Er is wekelijks overleg.  
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2.2.1 Aquagym 
 
Waterturnen op het ritme van muziek  

We organiseren 2 groepen met in totaal 105 deelnemers. 

Lesgever: Karin Dermaut  

De lessen aquagym zijn al jaren een succes. 
 
 

2.2.2 Dans je fit 
 
Op een aangename en ontspannen manier dansen op gevarieerde muziek 

1 groep danst met 20 deelnemers. 

Lesgever: Mieke Clerinx 

De lessen ‘Dans-je-fit’ zijn een leuke ontspanning.  

Dansen doen we in de sportzaal van het Boudewijnstadion in Kessel-Lo. 
 
 

2.2.3 Fit actief 55-plus 
 
Op muziek en op een dynamische manier de conditie verbeteren 

1 groep met 54 deelnemers 

Lesgever: Karin Dermaut 

De lessen ‘Fit-actief 55-plus’ op muziek blijven veel deelnemers aantrekken. 
 
 

2.2.4 Preventieoefeningen 
 
Preventieve oefensessies ter voorkoming van allerlei lichamelijke klachten 

4 groepen met 87 deelnemers 

Lesgever: Sofie Cornille 

De deelname aan preventieoefeningen blijft een succes. 
 
 

2.2.5 Tai-ji 
 
Zachte trage bewegingen die vloeiend zonder onderbreking in elkaar overlopen 

2 groepen met in totaal 21 deelnemers 

1 groep beginners met 11 deelnemers vanaf 1ste semester 

Lesgever: Lo Kai-Han,  

Nieuwkomers beginnen in groep 1 en kunnen het jaar nadien verder gaan bij de gevorderden.  
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2.2.6 Gym 
 
Conditie op peil houden 

2 groepen met in totaal 74 deelnemers 

Lesgever: Mieke Clerinx 

Deze lessen kennen nog altijd succes. 
 
 

2.2.7 Yoga 
 
Beheersing van lichaam, geest en adem 

2 groepen met in totaal 72 deelnemers 

Lesgevers: Els Corten voor het 1ste semester, Delphine Dominé voor het 2de semester 

Er is veel interesse voor deze sport. 
 
Stoelyoga dat bestemd is voor mensen die moeilijk op de grond kunnen liggen of rechtko-
men. 

1 groep met 10 deelnemers 

Lesgevers: Els Corten voor het 1ste semester, Lieve Baras voor het 2de semester 
 
 

2.2.8 Nordic walking 
 
Elke maand worden er wandelingen van ongeveer 6 km georganiseerd aan het arboretum van 
Heverleebos. Gemiddeld zijn er 20 stappers. 

Om de veertien dagen is er ook een groep van gemiddeld 9 rustige walkers. 

In september 2019 wordt er in samenwerking met walkingclub YNWA een lessenreeks georga-
niseerd en 4 leden van deze groep staan nu wekelijks aan de start. 

Begeleider: Lutgarde Michielsen 
 
 

2.2.9 Wandelen 
 
Er wordt tweewekelijks een wandeling gepland in de omgeving van Leuven, afwisselend + 6 en 
8 km. Maandelijks is er een dagtocht van ongeveer 16 km. 

De leiding van de wandelingen berust bij Maria Dequeker, Luc Maes en Ann Verbiest.  

De leiding van de dagtochten berust bij Jan Borremans, Maria Dequeker, Frans Dumont, 
Marc Herckens, Luc Maes, Maurice Page, Rob Van Essche, Ann Verbiest, Leo Vervoort en Lut-
garde Michielsen. 
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Dagtochten wandelen van + 16 km 

Datum Bestemming Deelnemers 

17 januari 

20 februari 

20 maart 

17 april 

16 mei 

19 juni 

18 juli 

22 augustus 

19 september 

23 oktober 

21 november 

30 december 

Langdorp - Herselt 

Heist-op-den-Berg 

Tienen - Kumtich 

Tielt-Winge 

Wespelaar - Leuven 

De groene vallei 

Ottignies – Louvain-la-Neuve 

Aarschot – Wezemaal - Holsbeek 

Vallei van de Zenne 

Grez-Doiceau 

Kampenhout 

Kerststallentocht 

17 

30 

19 

20 

20 

17 

26 

15 

18 

28 

26 

15 

 
 
 

2.2.10 Fietsen 
 
Er worden 29 dagtochten gereden in 2019. Op onze 4-daagse fietstocht (naar Retie) zijn er 20 
deelnemers, alweer een succes. 
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De fietsactiviteiten worden gepland en begeleid door Josee Luyten, Louis Beelen, Fran-
çois Celerier, Maurits Claeys, Tinne Coenen, Mieke Decaluwe, Leen Goedhuys, Johan Kumps, 
Elly Leys, Walter Rogge, Anne Marie Rose, Jan Vandebon, Luc Van Mulders, Pol Van Nieuwen-
huyse. 
 

Dagtochten fietsen 

Datum Bestemming Deelnemers 

19 april 

23 april 

03 mei 

07 mei 

17 mei 

21 mei 

31 mei 

07 juni 

11 juni 

21 juni 

25 juni 

05 juli 

09 juli 

10 juli 

11 juli  

12 juli 

19 juli 

23 juli 

02 augustus 

06 augustus 

16 augustus 

20 augustus 

30 augustus 

06september  

10 september 

20 september 

24 september 

04 oktober 

08 oktober 

ROB-route 

Wilderen 

Peulis 

Laakdal 

Duffel 

Druivenstreek 

Scheldeland 

Zilveren Helmen 

Hoegaarden 

Tuindersroute 

Lier 

Scherpenheuvel 

Retie - heenrit 

Retie 4-daagse heenrit 

Retie 4-daagse 

Retie  terugweg 

Hulshout 

Marcinelle-route 

Midden Limburg 

Heist-op-den-Berg 

Jodoigne 

Zoutleeuw 

Mechelen 

Louvain-la-Neuve 

Grimbergen 

Waver 

Wezembeek-Oppem 

Diest 

Leest 

26 

27 

21 

29 

26 

19 

28 

19 

8 

21 

12 

26 

20 

20 

20 

20 

25 

11 

19 

25 

16 

22 

27 

16 

26 

20 

13 

12 

22 
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2.3 Buurt- en zomeractiviteiten 
 

2.3.1 Zomeractiviteiten 
 
 

Zomeractiviteiten 

Datum Activiteit Deelnemers 

23 april 

4 juni 

11 juni 

18 juni 

25 juni 

2 juli 

9 juli 

16 juli 

23 juli 

30 juli 

6 augustus 

13 augustus 

20 augustus 

27 augustus 

3 september 

10 september 
 

17 september 

Ochtendkrieken in de Doode Bemde (Neerijse) + ontbijt 

Achter de schermen van de Stadsschouwburg 

Kunstenaar Willy Peeters 

Bezoek aan de stadsbibliotheek 

Bezoek aan ezelboerderij De Mispelhoef in Glabbeek 

Handboekbinderij/Restauratieatelier Jan Camps in Diest 

Bezoek aan het Omroepmuseum in Leuven 

Doode Bemde in bloei 

Bezoek aan cartoonist Gal in Schaarbeek 

Wandeling in Tourinnes-la-Grosse 

Hof van Busleyden in Mechelen 

De Wijngaardberg in Wezemaal 

Op bezoek bij kunstenaar Ad Wouters in Blanden 

Bezoek aan het Balanske in Sint-Joris-Winge 

Bezoek aan Gasthuisberg 

Wandeling in Leuven “Integratie van de eigentijdse 
architectuur in een levendige stad 

Holle wegen tussen Dijle en Voer 

7 

7 

17 

18 

Annulatie 

18 

24 

24 

Annulatie 

18 

18 

16 

15 

14 

32 

11 
 

16 

 

Tijdens de maanden juni tot september voorzien we wekelijks een of meerdere activiteiten. 
Deze activiteiten zijn laagdrempelig door hun eenmalig karakter en hun lage prijs. De zomer-
activiteiten nemen een halve dag in beslag. Uitstappen worden georganiseerd ter verkenning 
van delen van Leuven, van de natuur in de omliggende gemeenten en van steden in het Leu-
vens arrondissement. 

In totaal nemen er in 2019 255 personen deel aan de verschillende zomeractiviteiten.  
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2.3.2 Buurtactiviteiten 
 

 Kerstfeest 24 december 

Kerst staat voor velen onder ons gelijk aan gezelligheid, lekker eten, leuke cadeaus en 
feestvieren. Meestal in gezelschap van alle gezinsleden, vaak in groot familieverband. He-
laas geldt dit niet voor iedereen. Steeds meer mensen wonen alleen en hebben weinig con-
tact met familie, vrienden of de buurt. We ontmoeten ieder jaar mensen die aangeven dat 
ze daarbij gevoelens van eenzaamheid ervaren. Ze geven aan dat dit gevoel tijdens de ein-
dejaarsperiode versterkt wordt. 

Sinds enkele jaren organiseren we bij Seniorama een kerstfeest voor personen die alleen 
wonen. Een mooi initiatief van gewezen personeelslid Emilie Samyn en haar familie, in sa-
menwerking met Seniorama.  

Op 24 december 2019 zijn er 43 inschrijvingen, waarmee een recordaantal bereikt wordt, 
13 personen meer dan in 2018. We zien ieder jaar dezelfde gezichten terug en de groep 
breidt uit. De mond-aan-mond reclame, de samenwerking met de maatschappelijk werkers 
van Zorg Leuven en Familiehulp en het gericht bezorgen van een flyer in de brievenbussen, 
werpt zijn vruchten af.  

Vanaf 17.30 u. stromen de genodigden toe. Een aantal personen worden met de auto op-
gehaald en naar het feest gevoerd. Na het welkomstwoord wordt een gezonde groentesoep 
geserveerd. Vervolgens worden enkele traditionele binnen- en buitenlandse kerstliederen 
gezongen. Daarna volgt de maaltijd, balletjes in tomatensaus met krokante frietjes. Er is 
een muzikaal tussendoortje, samenzang deze keer: kerstliederen onder begeleiding van een 
accordeoniste. Na het dessert wordt er nog even nagepraat, kan er een cadeautje gekozen 
worden en gaat men naar huis. 

Maken dit waar: Karla, Griet en Félice, Karmien, Dylan, Geoffrey, Carine, Rita, Marleen, 
Machteld, Lieve en dochter en kleindochters, Bea, Lies en Fille, Emilie en Bianca. 
 
 

 Creatieve buurtactiviteiten 

Tijdens schoolvakanties wordt er op dinsdag- of woensdagnamiddag een creatieve buurt-
activiteit georganiseerd. De deelname hieraan is gratis. We zien dat grootouders ook hun 
kleinkinderen meenemen en hun creatieve ideeën uitwisselen door bijvoorbeeld kaarsen-
houders te maken, te stempelen op T-shirts, te werken met vilt, mandjes te vlechten, enz. 
Data: 2 januari, 6 maart, 24 juli,, 13 februari, 10 april, 18 juli, 31 oktober   

Vrijwilligers: Bea Pittevils, Carine Thielemans 
 
 

2.4 Vakantiecursussen 
 
Gedurende de maanden juni tot en met september stopt de organisatie van enkele lang- en 
kortdurende cursussen. Zo worden er bijvoorbeeld geen taalcursussen, creatieve cursussen, 
lezingen en themacursussen georganiseerd. We horen van verschillende cursisten dat ze het 
als vier lange maanden ervaren. Naast de zomeractiviteiten op dinsdagnamiddag groeit het 
idee om vakantiecursussen te organiseren. Er worden in 2019 drie vakantiecursussen taal 
georganiseerd namelijk Spaans, Frans en Italiaans. 

In september wordt een vakantiecursus over het verleden van de film georganiseerd. In 2019 
wordt de focus gelegd op film vanaf de jaren’70 tot nu. Hier zijn er  8 deelnemers.  
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In augustus wordt de vakantiecursus rond natuurgeneeskunde en kruidentherapie ingericht, 
hier nemen 14 personen aan deel. 

In augustus worden 4 lezingen georganiseerd, steeds op maandagnamiddag. Twee lezingen 
gaan over vogelzang, klassieke muziek en welbevinden, een derde over de Dijle en Dijleland en 
een vierde over begijnhoven in Vlaanderen. 

We merken dat mensen die deelnemen aan kortdurende cursussen vaak beslissen om daarna 
een langlopende cursus te volgen. 
 
 

2.5 Daguitstappen 
 

Datum Bestemming Deelnemers 

21 februari 
 

21 maart 
 

25 april 
 

23 mei 
 

18 juni 

21 en 22 aug. 
 

24 september 
 

24 oktober 

21 november 
 

12 december 
 

Manufacture De Wit (Mechelen) en E. Van 
Mieghem museum(Antwerpen 

De Jezuïetenberg (Nederland) en het mooiste 
dorp van Vlaanderen (Oud-Rekem) 

Trammuseum (Schepdaal) en Brusselse Floralia 
(Groot-Bijgaarden) 

Hulst (Nederland) en Verbeke Foundation (Kem-
zeke) 

Stad Kortrijk en bedrijf Barco 

Leisteengroeve en kasteel van Bouillon, Abdij van 
Orval en Bergerie d’Acremont 

Edingen, stadwandeling en park van het kasteel 
van Arenberg 

Kathedraal van Doornik en stadswandeling 

Beschermd monument: abdij Rolduc (Kerkrade) 
en Romeins badhuis (Heerlen) 

Luik: museum grand curtius en maison de la 
métallurgie & industrie de Liège 
 

39 
 

47 
 

43 
 

32 
 

28 

26 
 

44 
 

49 

43 
 

29 
 

 
Verantwoordelijke: Mark Van den Bosch 
 
 

2.6 Weekeindekriebels 
 
In 2019 worden er 8 activiteiten georganiseerd die bijna altijd op een maximum bezetting kun-
nen rekenen. We kunnen stellen dat de weekeindekriebels opnieuw een volwaardige en sterk 
gewaardeerde plek krijgen binnen ons aanbod. 
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Weekeindekriebels 

Datum Bestemming Deelnemers 

26 januari 

23 februari 

21 maart 

13 april 

25 mei 

22 juni 

19 oktober 

14 december 

Antwerpen Wonderkamer I Axel Vervoort 

Tervuren: Africamuseum 

Berlinde de Bruyckere 

Hasselt: Japanse theeceremonie 

Villa Empain 

Kasteel Van Gaasbeek 

Sint-Niklaas: Salons + Mercatormuseum 

Expo Brancusi Bozar 

15 

15 

Annulatie 

15 

15 

13 

10 

15 

 
Vrijwilliger: Miet Deckers 
 
 

2.7 Gezelschapsspelen 
 
Op woensdagnamiddag komt een trouwe groep van een 20-tal personen op Seniorama een 
gezelschapsspel spelen. In 2019 zijn er gemiddeld 15 personen per namiddag die het woord-
spel Scrabble spelen of een spelletje Rummikub spelen. Anderen wagen zich aan het schaak-
spel, in de eerste helft van 2019 zijn er gemiddeld 5 spelers. In de tweede helft van het jaar 
zijn er 8 à 10 spelers. Er wordt iedere dinsdag een herinneringsmail gestuurd met de vraag of 
men aanwezig zal zijn. Dit is een mogelijke verklaring voor het stijgend aantal spelers. Begin-
nende schakers krijgen via een trage en assimilatie-bevorderende methode les. We merken dat 
Scrabble en Rummikub vooral geliefd zijn bij de vrouwelijke deelnemers. De groep schakers 
bestaat voornamelijk uit een mannelijk publiek. De spellen worden ook tijdens de vakantiemo-
menten gespeeld. Wie wil is dan op woensdag- en vrijdagnamiddag welkom. 
 
Vrijwilliger: Gust Carpentier 
 
 

2.8 Petanque en kaarten 
 
In samenwerking met het buurtcentrum Sint-Maartensdal organiseert Seniorama elke donder-
dag een petanquenamiddag. Een groepje spelers komt wekelijks samen om op een plezierige 
manier dit spel met ijzeren ballen op de petanquebaan te beoefenen. Gedurende de winter-
maanden of bij slecht weer wordt er met de kaarten gespeeld in een ruimte van het buurtcen-
trum.  

Vrijwilliger: Jos Tuerlinckx 

We moesten in 2019 plots afscheid nemen van Jos. De groep spelers zet de petanquenamidda-
gen zelfstandig verder. 
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2.9 Filmclub 
 
Elke derde vrijdagmiddag van de maand wordt er om 14 u. een film vertoond, met inleiding en 
nabespreking. De vertoningen kennen een wisselend succes maar kunnen steeds meer en 
meer rekenen op een vaste kern van kijkers. Gemiddeld zijn er in 2019 17 deelnemers. Onge-
veer de helft van de kijkers neemt deel aan de nabespreking. Een zeer leerzame en verrijkende 
ervaring waar verschillende meningen aan mekaar getoetst worden. 

  

Datum Film Deelnemers 

18 januari 

15 februari 

15 maart 

19 april 

17 mei 

18 oktober 

15 november 

20 december 

Playtime 

The theory of everything 

Viceroy’s house 

Una muyer fantastica 

Happy end 

Sami Blood 

Black 

Disobedience 

22 

18 

21 

10 

16 

18 

10 

21 

 

Werkgroep: Anne De Coninck, Luc Druppel, Rita Custers, Erik Slaghmeulen, Joris Raeymae-
kers, Pino Cantoro, Machteld Stassijns 
 
 
 

3 Activiteiten van algemeen vormende aard 
 
 

3.1 Talen 
 
Opzet - doelstelling 

De belangrijkste doelstelling is kunnen en durven converseren in een gekozen taal. Wekelijks 
zien de cursisten mekaar in een aangename en interessante leeromgeving; hierdoor wordt er 
tegemoet gekomen aan de behoefte tot sociaal contact bij senioren.  

Na een initiatie in de taal via basiscur-
sussen, gaat er meer en meer tijd 
naar conversatie. Inzake niveau ma-
ken we een onderscheid tussen be-
ginnende, voortgezette en gevorderde 
conversatie. Er zijn ongeveer 28 les-
sen per jaar. De groep is beperkt tot 
16 deelnemers; deze blijft meestal 
constant gedurende meerdere jaren. 
Er zijn geen examens.  
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Een aparte groep vormen de vakantiecursussen. Ze beperken zich tot een viertal lessen waar 
er kan geoefend worden in courante uitdrukkingen en vragen in verband met restaurant-
bezoek, culturele bezienswaardigheden, eenvoudige gesprekken en gewoonten van de mensen 
in het land. 
 

Vaak schrijven de deelnemers van de vakantiecursussen zich vervolgens in voor een taalcursus 
op jaarbasis. 

De werkgroep talen bestaat uit vijf cursusorganisatoren. Ze zorgen voor de praktische organi-
satie van de lessen en de kwaliteitszorg als onderbouwing, dus zowel doelstellingen, strategie 
als procedures komen aan bod. Ze vormen de permanente schakel tussen de vragen van de 
cursisten en het aanbod van Seniorama. De cursusorganisatoren baseren zich op het jaar-
verslag bij het programmeren van een nieuw werkjaar. 
 
 
Resultaat 

Op geregelde tijden voorzien we een evaluatie waarbij we naar de mening over de cursus vra-
gen zowel bij de lesgevers als bij de cursisten. Zowel bij mondelinge, informele gesprekken als 
bij systematisch schriftelijke bevraging blijkt de tevredenheid algemeen. Betreffende de vraag 
naar suggesties is men zeer constructief. De respectievelijke antwoorden worden teruggekop-
peld én naar de lesgever én naar de cursisten. Naast het inhoudelijke, wat meestal heel positief 
is, wordt de feedback, de transparantie en de communicatie heel sterk gewaardeerd. Het ver-
sterkt de verbondenheid bij Seniorama. 

Deze reflectie op het proces en op het resultaat brengt mee dat de cursisten actiever en be-
wuster betrokken worden bij het leerproces, wat dan weer resulteert in een groter effect. Te-
vens ontstaat daardoor de attitude dat de lesgever en de cursisten in samenspraak steeds 
gericht zijn op verbetering.  

De jaarlijkse studiedag voor taalleerkrachten staat in 2019 in het teken van mekaar beter te 
leren kennen, gezien er veel nieuwe leerkrachten waren. Ook een uitwisseling van de gehan-
teerde methodiek werkt verrijkend! 

Alhoewel er geen examens zijn is het één van de doelstellingen van Seniorama om de taalken-
nis bij de cursisten permanent te verbreden, te verdiepen en te verhogen. Nieuwe methodie-
ken, overeenkomstig de specifieke leerprocessen bij de senioren worden aangeboden.  
 
Uit een analyse van het cijfermateriaal kunnen we de volgende conclusies trekken. 

 Het aantal cursussen op jaarbasis is identiek met 2018, namelijk 30 ingerichte cursussen. 
Het aantal cursisten daarentegen is gedaald van 440 naar 427. Dit betekent minder finan-
ciële inkomsten maar anderzijds een grotere kans voor de individuele cursist om aan het 
woord te komen. 

 Een wijziging van leerkracht heeft soms een grote impact op het aantal cursisten. 

 Uit bevraging van de afhakers blijkt dat de leeftijd en de gezondheid een belangrijke rol 
spelen. 

Op basis van deze cijfergegevens zet het talenteam alles in het werk om tegemoet te komen 
aan de noden van de samenleving en de doelstellingen van Seniorama. 
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3.1.1 Duits 

 

Duitse conversatie voor gevorderden 

Groep Cursisten Lesgever 

Groep 2 20 J. Heuts 

Totaal 20  

 
 

3.1.2 Frans 
 

Franse conversatie 

Beginners Gevorderden 

Groep Cursisten Lesgever Groep Cursisten Lesgever 

F2/1 21 M. Scoyer F3/1 12 M. Scoyer 

Totaal 21   12  

Algemeen totaal Frans: 33 cursisten 

 
 

3.1.3 Engels  
 

Engelse conversatie 

Beginners Gevorderden 

Groep Cursisten Lesgever Groep Cursisten Lesgever 

E2/1 

E2/2 

E2/3 

E2/4 

E2/5 

15 

16 

18 

16 

11 

H. De Pelsmaker 

L. Hillewaere 

L. Ramirez 

L. Hillewaere 

M. Coolens 

E3/1 

E3/2 

E3/Cult 

E3/Lit 

E3/Gos 

9 

16 

12 

13 

9 

L. Reynaert 

J. Dick 

J. Dick 

J. Dick 

J. Dick 

Totaal 76   59  

Algemeen totaal Engels: 135cursisten 
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3.1.4 Italiaans 
 

Italiaans basis  

Groep Cursisten Lesgever    

IT1/2 

IT1/4 

15 

18 

I. Verschoren 

F. Canneloni 

 
  

Totaal 33     

Italiaanse conversatie 

Beginners Gevorderden 

Groep Cursisten Lesgever Groep Cursisten Lesgever 

IT2/1 

IT2/2 

IT2/3 

10 

19 

26 

E. Francia 

C. Sirocchi 

D. Van Gompel 

IT3/1 15 V. Fiorino 

Totaal 55   15  

Algemeen totaal Italiaans: 103 cursisten 

 
 

3.1.5 Spaans 
 

Spaans basis  

Groep Cursisten Lesgever    

S1/2 

S1/3 

S1/3A 

S1/4 

S1/V4 

16 

13 

10 

7 

9 

M. Rodriguez 

M. Cocle 

S. Tudezca 

A. Wierinckx 

S. Tudezca 

 
  

Totaal 55     

Spaanse conversatie 

Beginners Gevorderden 

Groep Cursisten Lesgever Groep Cursisten Lesgever 

S2/1 

S2/2 

S2/4 

15 

15 

14 

L. Ortega 

L. Ortega 

M. Rodriguez 

S3/1 

S3/2 

S3/3 

13 

11 

13 

S. Tudezca 

M. Rodriguez 

L. Ortega 

Totaal 44   37  

Algemeen totaal Spaans: 136 cursisten 

 



2019 De activiteiten 59 
 

3.1.6 Vakantiecursussen 
 

Frans 

Groep Cursisten Lesgever 

F2/V 9 M. Scoyer 

Totaal 9  

 

Italiaans 

Groep Cursisten Lesgever 

IT/V 5 Verschoren I.  

Totaal 5  

 

Spaans 

Groep Cursisten Lesgever 

S/V 7 M. Cocle 

Totaal 7  

 
 
 

3.2 Computergestuurde technologie 
 

3.2.1 Computercursussen 
 
 

Computercursussen 

Cursus Groepen Deelnemers 

Voorbereiding op basiscursus Windows 10 

Basiscursus Windows 10 

Opfriscursus Windows 10 

Google 

Digitale beeldbewerking 

Update Windows 10 

Browser en mailsystemen 

Beveiligen, back-uppen en opruimen 

Veilig en bewust internetten 

Werken in de Cloud en met WeTransfer 

Presentaties met Powerpoint 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

3 

18 

16 

8 

7 

13 

8 

31 

8 

8 

6 

Totaal 17 126 

 
 
In ons computerleslokaal beschikt elke cursist over een eigen computer die hun ter beschikking 
gesteld wordt door Seniorama. Het aantal cursisten is beperkt tot 8, uitzonderlijk 9. 



 

60 De activiteiten 2019 
 

In 2019 wordt er les gegeven in het besturingssysteem Windows 10. Tijdens de lessen wordt 
vooral aandacht besteed aan praktische kennis en het maken van oefeningen. Dit alles op een 
rustig tempo. Bij elke cursus hoort een gedrukte syllabus, door de lesgever zelf opgesteld of 
een handboek die de cursisten de mogelijkheid geeft thuis te herhalen en na de cursus verge-
ten zaken op te zoeken. De cursisten krijgen de cursus ook digitaal op hun eigen USB-stick of 
hij wordt per mail doorgestuurd. De handboeken zijn inbegrepen in de prijs van de cursussen. 
De door de lesgever opgestelde cursussen zijn al altijd in de prijs van de cursus inbegrepen. In 
sommige cursussen, zoals in de basiscursussen Windows 10, krijgen de cursisten op hun USB-
stick oefeningen mee om thuis bepaalde vaardigheden in te oefenen. 

De lesgevers zijn minstens een half uur vóór het begin van de les aanwezig zodat extra vragen 
kunnen worden gesteld of oefeningen kunnen gemaakt worden. 

Als het programma van het nieuwe werkjaar eind mei klaar is, krijgen de cursisten van het 
voorbije werkjaar en de personen die zich gedurende dat jaar op een wachtlijst hebben laten 
schrijven, per e-mail een overzicht van het volledige aanbod aan computercursussen en een 
uitnodiging om in te schrijven. Deze mails worden uitsluitend persoonlijk aan de betrokkenen 
gericht. 

Ongeveer om de twee à drie maanden vergaderen de centrumleider, de lesgevers en de admi-
nistratieve medewerkers om doelstellingen, inhoud van de lessen en aanpak te bespreken en 
te coördineren. Daarnaast worden nieuwe initiatieven besproken en uitgewerkt. Ook de plan-
ning van het volgende werkjaar wordt in deze vergaderingen vastgelegd. De technische uitrus-
ting van het computerleslokaal komt hier eveneens aan bod. 

 
Om geïnteresseerden te helpen een juiste keuze te maken uit het lessenaanbod wordt op don-
derdag 25 juli 2019 een opendeurdag georganiseerd. Een aantal lesgevers geeft uitleg over 
onze cursussen en helpt geïnteresseerden met persoonlijke computerproblemen. Tijdens die-
zelfde week worden er een aantal gratis democursussen ingericht met als doel om sommige 
items extra aandacht te geven. 

De administratieve medewerkers zijn ter beschikking om informatie te verstrekken en geïnte-
resseerden in te schrijven. 

Lesgevers: Danny De Wulf, Frans Struyven, Patrick Ruytings, Paul Verheyen, Willy Pulinckx, 
Harry Mariën 

Administratie: Gilbert Verlinden, Lucia Vandermeer, Veerle De Graeve, Rita De Bock 
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3.2.2 Tablet- en smartphonecursussen 
 

Tabletcursussen 

Cursus Groepen Deelnemers 

iPad/iPhone basis 

iPad/iPhone meer 

Tablet/Smartphone Android basis 

Tablet/Smartphone Android meer 

1 

1 

3 

2 

9 

9 

30 

16 

Totaal 7 64 

 
 
In 2019 wordt er les gegeven voor iPad en Tablet met het Android-besturingssysteem.  

In de iPad-cursussen kunnen ook personen aansluiten met een iPhone, in de tabletcursussen 
Android met een smartphone. Er  worden aparte cursussen georganiseerd voor tablet Android 
(alle merken) en voor smartphone Android (eveneens alle merken).  

Zoals voor de computercursussen wordt er gewerkt in kleine groepjes van maximaal 8, uitzon-
derlijk 9 deelnemers. De lessen gaan door in ons computerleslokaal om de cursisten het syn-
chroniseren van hun tablet/smartphone met de computer aan te leren. De cursisten werken op 
hun eigen tablet/smartphone en gebruiken de computers van het leslokaal. 

Er wordt een smartphone Android-cursus georganiseerd voor 16 deelnemers en met 2 lesge-
vers in een groter lokaal. De cursisten werken op hun eigen smartphone. Een lesgever geeft de 
les en gebruikt een smartphone en een beamer om het beeld van de smartphone te projecte-
ren. De andere lesgever loopt rond om individueel cursisten met problemen te helpen. 

Bij de iPad/iPhone-cursus, de tablet/smartphone Android-cursus krijgen de cursisten een ge-
drukte cursus, die ze ook digitaal krijgen, of een handboek. We werken uitsluitend met hand-
boeken die inbegrepen zijn in de prijs van de cursus. Cursus en handboek kunnen achteraf als 
naslagwerk gebruikt worden.  

Ook voor de tablet-/smartphone-cursussen krijgen de cursisten en de personen die op een 
wachtlijst staan eind mei per e-mail het volledige aanbod aan tablet/smartphone-cursussen 
voor het nieuwe werkjaar en kunnen dan onmiddellijk inschrijven.  

De tablet/smartphonelesgevers nemen ook deel aan de computeroverlegvergaderingen waar 
naast de computer- ook de tablet/smartphone-aangelegenheden besproken worden. 

Op de opendeurdag van 25 juli 2019 wordt uitleg gegeven over het totale aanbod aan tablet- 
en smartphonecursussen. Er kan ook ingeschreven worden voor deze cursussen. 

Lesgevers: Chris Cockx, Frans Struyven 

Administratie: Gilbert Verlinden, Lucia Vandermeer, Veerle De Graeve, Rita De Bock 
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3.2.3 Hulp bij GSM, smartphone, tablet Android, iPhone en iPad 
 
Van januari tot december hebben mensen die niet vlot met hun gsm of smartphone (Android) 
kunnen werken, de mogelijkheid om individueel met de lesgever een afspraak te maken om 
hun vragen en problemen te bespreken. Vanaf december 2019 kan dat ook voor tablet 
Android, iPhone en iPad. 34 personen maken hiervan gebruik. 

Lesgevers: Katia Humblet, Erik Olaerts, Hilaire De Turck 
 
 

3.2.4 Hulp bij digitaal fototoestel 
 
Elke woensdag kunnen mensen die niet wijs raken uit de functies van hun digitaal fototoestel 
en ook met de handleiding niet overweg kunnen, een beroep doen op een fotograaf die hen 
daarbij individueel begeleidt. 5 personen maken hiervan gebruik. 

Lesgever: Aimé Feys 
 
 

3.2.5 Hulp bij laptop 
 
Tweemaal per maand kan er een beroep gedaan worden op een computerspecialist voor indi-
viduele hulp. De mensen brengen hun eigen laptop mee en kunnen zo concreet tonen waar ze 
problemen mee hebben en een oplossing op maat krijgen. 10 personen maken hiervan ge-
bruik.  

Lesgevers: Danny De Wulf, Patrick Ruytings 
 
 

3.2.6 PC Hulp aan huis 
 
Vanaf juli 2019 start er een proefproject ‘PC hulp aan huis’. De bedoeling is om bij de mensen 
thuis de PC een onderhoudsbeurt te geven. Dit kan zijn: updaten, opschonen, een veiligheids-
check, (uitleg over) back-up, veiligheidssoftware installeren. De aanvrager kan 1x per werkjaar 
gebruik maken van deze dienst. Deze dienst is alleen voor Windows desktops of laptops. 

In 2019 wordt er 28 maal een aanvraag ingediend. 

Dit onderdeel wordt uitgevoerd door Nico Leguelle en Hugo Van Meerbeek 

Administratieve ondersteuning: Veerle De Graeve 
 
 

3.2.7 Les aan huis 
 
Vanaf juli 2019 start er een proefproject ‘computerles aan huis’. Deze dienst is bedoeld voor 
personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen wegens ziekte van zichzelf of van hun partner, 
personen met een handicap. Deze personen zijn woonachtig in Leuven centrum en Kessel-lo. 
Er wordt 1 les per week voorzien. Een les duurt 2 uur. 

Lesgever: Hugo Van Meerbeek 

Administratieve ondersteuning: Veerle De Graeve 
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3.3 Lezingen 
 
Elke maandagnamiddag vindt er een lezing plaats in de cafetaria van Seniorama. Het pro-
gramma wordt samengesteld door vier werkgroepen: psychisch en fysisch welzijn, cultuur, 
levensbeschouwingen, open venster op de wereld. Elke werkgroep komt maandelijks samen. 
Binnen elke werkgroep wordt er per jaar 1 lezing geëvalueerd. Daarbij wordt aan de deelne-
mende cursisten hun mening gevraagd over een bepaalde lezing (van deze namiddag). Tevens 
wordt naar hun suggesties voor nieuwe lezingen gepeild. Door enkele persoonlijke gegevens te 
vragen, krijgen we een zicht op onze doelgroepen voor lezingen.  

Na de lezing van anderhalf uur is er tijd voor een vragenronde. 
 
 

3.3.1 Cultuur 
 
Elk jaar opnieuw proberen we leden (én niet-leden) een zo ruim mogelijk aanbod te geven van 
lezingen over culturele aangelegenheden, liefst dan nog met een band naar de actualiteit. 

Het is een activiteit die door velen erg gewaardeerd wordt, getuigen de vele toehoorders die 
we telkens mogen verwelkomen. Soms moeten we een bordje met ‘volzet’ klaar houden! Zoals 
je kan zien, gaan de onderwerpen over een grote waaier van thema’s: schilderkunst, muziek, 
fotografie, zelfs reizen. 
 
 

Cultuur 

Datum Onderwerp en spreker Deelnemers 

14 januari 
 
 

11 februari 
 

11 maart 
 
 
 

14 oktober 
 

9 december 

 

De Arenbergs: hun geschiedenis, hun kastelen, hun 
bossen, hun relatie met de KU Leuven 
Marc Derez, dr. KU Leuven 

Wat is een meesterwerk? 
Christiane Struyven, kunsthistorica en ere-advocaat 

Van de Westhoek tot Congo: auteur Koen Peeters 
over het ontstaan van zijn bekroonde roman ‘De 
mensengenezer’ 
Koen Peters, auteur 

Rembrandt: etsen, tekeningen en schilderijen 
Kathleen Joris, kunsthistorica en docente 

Het Westen en de Islam: botsende beschavingen? 
Jonas Slaats, theoloog en schrijver 

126 
 
 

63 
 

75 
 
 
 

72 
 

71 

 

 

Leden van de werkgroep: Roger Creyf, Jos Tuerlinckx, Mariettte Vandenbosch  
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3.3.2 Open venster op de wereld 
 
De titel alleen al zegt het: met deze lezingen willen we de leden en niet-leden een ‘open ven-
ster op de wereld’ aanreiken, een blik die hun inzicht op die complexe wereld kan verruimen. 
En dat in tal van domeinen die deze wereld én ons eigen land rijk is: politiek, financieel-
economisch, wetenschappelijk enz. zoals blijkt uit de behandelde thema’s. 
 
 

Open venster op de wereld 

Datum  Onderwerp en spreker Deelnemers 

21 januari 
 

18 februari 
 

18 maart 
 

21 oktober 
 

18 november 
 
 

16 december 
 

 

De nakende Brexit 
Ivan Ollevier, journalist, schrijver, dichter 

Hoe betrouwbaar is onze berichtgeving? 
Peter van Aelst, prof. universiteit Antwerpen 

Energie en milieu 
Ronny Belmans, prof. em. KU leuven 

Cuba zonder de gebroeders Castro 
Dirk Tieleman, voormalig journalist VRT 

Het Belgische politieke landschap na de verkiezin-
gen van 26 mei 
Marjan Justaert, politiek redacteur De Standaard 

Leopold II beschaver of massamoordenaar? 
Guy Vanthemsche, prof. hedendaagse geschiede-
nis aan de VUB 
 

96 
 

84 
 

71 
 

82 
 

73 
 
 

104 

 

 
Leden van de werkgroep: Jan Bauwens, Hubert Cossey, Eric Depreeuw, Bob Pleysier, Roger 
Creyf 
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3.3.3 Levensbeschouwingen 
 
Deze lezingen behandelen hedendaagse ideeën of getuigenissen in onze samenleving die te 
maken hebben met waarden en zingeving. 
 
 

Levensbeschouwingen 

Datum Onderwerp en spreker Deelnemers 

7 januari 
 
 
 

4 februari 
 

1 april 
 
 
 

7 oktober 
 
 

4 november 
 
 
 
 

2 december 
 

Mensen sterven zoals ze geleefd hebben. 
Reflecties over eindigheid en christelijk verrijzenis 
geloof 
Ignace D’Hert, prof., dominicaan, theoloog 

Is niet-weten naïef? 
Pieter Adriens, prof. wijsbegeerte KU Leuven 

Wie bepaalt de grens voor ons gedrag? 
Liesbet Stevens, prof. rechten KU Leuven, 
adjunct-directeur instituut voor gelijkheid van 
vrouwen en mannen 

Begijnhoven en begijnen. Oud en toch actueel 
Marc Vervenne, prof. em. faculteit theologie en 
religiewetenschappen 

De wijsheid van de liefde. Het boek Hooglied en 
de oudtestamentische wijsheidsliteratuur 
Hans Ausloos, prof. Bijbelwetenschappen aan de 
Faculté de Theologie van de université catholique 
de Louvain 

Kan de Islam leven met de seculiere westerse 
waarden? 
Emilio Platti, dominicaan, prof. em. theologie KU 
Leuven  

92 
 
 
 

77 
 

69 
 
 
 

77 
 

 
92 

 
 
 

 
98 

 

 
Leden van de werkgroep: Leo Vanden Schoor, Caroline Ballegeer, Jos Bombart, Guido 
Dumon, Roos Maes, Dirk Claeys 
 
 

3.4 Themacursussen 
 
In 2019 richt Seniorama 12 themacursussen in. 

We bieden een ruim spectrum van thema’s aan van zowel artistieke en culturele als van maat-
schappelijke en politieke aard. Het verschil met de lezingen die Seniorama ook aanbiedt en die 
soms gelijkaardige thema’s behandelen, is dat er in deze themacursussen mogelijkheid is tot 
een meer interactief contact met de deelnemers.  

Bovendien willen we met de themacursussen ook de kans bieden om dieper te kunnen ingaan 
op het onderwerp. Vandaar dat er per onderwerp meestal twee, drie of vier namiddagen ge-
pland zijn. 
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In totaal bereiken we met de themacursussen 358 cursisten uit een ruim rekruteringsgebied 
dat zich vanuit Leuven uitstrekt tot Aarschot, Tienen, Zoutleeuw, Boutersem, Mechelen en 
Tervuren. 

Leden van de werkgroep: Jos Bombart, Paula Dudal, Marc Coolens, Ria Van Boxmeer, Roger 
Creyf, Josee Holemans 
 
 

3.4.1 Leesclub 
 
Vanuit het lezen van eerder lange kortverhalen tracht de lesgever elke deelnemer een scherpe-
re manier van lezen aan te bieden waarmee hij diep kan doordringen in een literaire tekst. 

De lesgever tracht steeds een kortverhaal te zoeken dat typisch is voor de gekozen auteur. Hij 
vertrekt steeds van de persoonlijke leeservaring van de deelnemers. Vervolgens worden al die 
leeservaringen naast elkaar gelegd. Vanuit die gezamenlijke bevindingen proberen we  de ziel 
van het verhaal te achterhalen. De begeleider modereert en structureert de zoektocht van de 
cursisten. Om aan deze themacursus deel te nemen, moet men geen ervaren lezer zijn. De 
leesclub is de ideale plaats om nog meer schrijvers beter te leren kennen en begrijpen. 

Data: 10 januari, 14 februari, 14 maart, 4 april, 9 mei, 10 oktober, 14 november, 12 december 

Lesgever: Marc Coolens, lic. Germaanse filologie 

Auteurs: Hella Haasse, Raymond Carver, Giorgio Bassani, Viktor Hadwiger, Ivo Michiels, Rita 
Demeester, Pierre Michon, Belcampo 

Aantal deelnemers:  19  
 
 

3.4.2 Poëzie  
 
Dichters zijn zieners. Ze tillen het leven dat we als ‘gewoon’ ervaren naar een andere dimensie. 
Ze geven woorden aan de verwonderingen en de verwondingen van ons bestaan. 

Tijdens vier namiddagen maken we kennis met de persoon en met de mooiste verzen van tel-
kens één uitgelezen dichter of dichteres, Nederlandstalig of in vertaling, zo mogelijk ook aan-
geboden in de oorspronkelijke tekst. We zoeken in de teksten naar zijn of haar grote thema's 
en naar de eigen beeldentaal waarin deze thema's gestalte krijgen. 

Data: 6 februari, 24 april, 3 oktober, 28 november 

Lesgevers: Reine Wellens, lic. Germaanse filologie 

Aantal deelnemers: 16 
 
 

3.4.3 De Amerikaanse schilderkunst: onbekend en onbemind 

 
Kunsthistoricus en auteur Dimitri De Maesschalck kent u o.a. van zijn zeer boeiende en origine-
le Seniorama lezing in 2016 over ‘Vlaanderen in de schilderkunst’. We hebben hem opnieuw 
uitgenodigd, deze keer voor een driedelige themacursus over de Amerikaanse schilderkunst. 

We kennen wel de namen van een Hopper, Rothko en Pollock maar daar houdt het meestal 
mee op. Wat weten we bijvoorbeeld van de Amerikaanse impressionisten en expressionisten, 
van hun vroege landschapsschilders of van de hyperrealisten uit de 20e eeuw? 
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In drie sessies behandelt hij drie periodes: van onafhankelijkheid tot 1880, de nieuwe schilder-
kunst tot 1940 en dan de meer hedendaagse kunstenaars.  

Data: 9, 16, 23 januari 

Lesgever: Dimitri De Maesschalck 

Aantal deelnemers:  37 
 
 

3.4.4 Een moment van poëzie 
 
Naar aanleiding van de dag van de poëzie (29 januari 2019) gaat Marc Coolens, al meer dan 
twintig jaar lesgever van de Seniorama leesclub, op zoek naar de beleving van poëzie. Aan de 
hand van een tiental gedichten die de deelnemers aan deze themacursus een maand op voor-
hand krijgen, zal hij in een interactieve namiddag de poëziebeleving van de deelnemers trach-
ten te versterken. Met de deelnemers zoekt hij naar het intens genot van poëzielectuur. Wie 
deelneemt zal nooit nog een gedicht beleven als voorheen. 

Literaire voorkennis is helemaal niet vereist. Poëzie is er voor iedereen. 

Datum: 30 januari 

Lesgever: Marc Coolens, lic. Germaanse filologie 

Aantal deelnemers:  18   
 
 

3.4.5 Kinderen van collaboratie en verzet 
 
De spreker is een ‘kind van de collaboratie’. Wat bezielde zijn vader en twee broers van zijn 
moeder om ver van huis te gaan strijden aan het Oostfront? Zijn vrouw daarentegen is een 
‘kind van het verzet’. Haar vader en grootvader maakten als leden van het verzet kennis met 
het onmenselijke regime van de concentratiekampen. Dankzij verloren gewaande brieven, heel 
wat interviews en twee ‘kroongetuigen’ maakt Dirk Vandoren het abstracte begrip ‘oorlog’ con-
creet, in een voor hem confronterende situatie. Een boeiend en ongewoon verhaal over Oost-
fronters en verzetslui binnen zijn eigen familie. 

Data: 13, 20 februari 

Lesgever: Dirk Vandoren, historicus 

Aantal deelnemers: 45 
 
 

3.4.6 De verbeelding aan de macht? 
 Over taal en woord in de Hebreeuwse Bijbel 
 
De Bijbel is nooit ver weg in het denken en het spreken in de ‘westerse’ maatschappij en komt 
bij tal van kwesties aan de orde, zoals de oorsprong van de kosmos. De Leuvense universiteit 
staat daarin op de eerste rij met haar pionier Georges Lemaître, de grondlegger van de oer-
knaltheorie. In het debat treedt de Bijbel vaak op de voorgrond. Elkeen heeft daar een mening 
over, vaak in contrast met hedendaagse wetenschappelijke kosmologische theorieën. 

Velen raken vernesteld in een web van opvattingen en interpretaties over de Bijbel. Waar ko-
men die verhalen vandaan? Hoe zijn ze gegroeid? Welke ideeën bevatten ze? Wat is hun sta-
tuut? Hoe functioneren ze? 
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Het boek Genesis, bijvoorbeeld, is een goudmijn om de Bijbel te leren verstaan als een ge-
groeid geschrift, waarin de verbeelding aan de macht is. In deze thematische cursus trachten 
we aan de hand van concrete teksten inzicht te geven in oorsprong en werking van de Bijbel. 

Data: 27 februari, 13 maart 

Lesgever: Marc Vervenne, prof. em. theologie KU Leuven 

Aantal deelnemers:  49 
 
 

3.4.7 Ouder worden en zelfzorg 
 
Naarmate we ouder worden, vallen sociale en professionele verplichtingen weg of verminderen 
ze. Zo wordt onze sociale omgevingscirkel kleiner. Dat heeft tot gevolg dat we meer op onszelf 
gaan leven. Paradoxaal genoeg vergeten we daarbij goed voor onszelf te zorgen. In deze reeks 
gaat onze aandacht naar ‘goede zelfzorg’. Dit bestaat uit drie domeinen: fysiek, psychologisch 
en spiritueel. Fysiek gaat het vooral om bewegen en relaxatie. Psychologisch gaat het om acti-
viteiten te vinden die passen bij onze persoonlijke voorkeuren, technieken om de mentale 
kracht sterk te houden. Maar ook het sociale contact en emotionele zelfzorg zijn belangrijk. 
Spiritueel gaat het om te reflecteren m.b.t. uitdagingen van het ouder worden en de dood. De 
gevolgde methode bestaat uit het aanbieden van materie waarop er discussie volgt op open en 
respectvolle wijze. Er zijn oefeningen en schema’s voorzien zodat uw persoonlijk zelfzorgpro-
gramma gaandeweg groeit. 

Data: 20, 27 maart,3 april, 22 mei 

Lesgever: Bob Thomas, klinisch psycholoog-supervisor 

Aantal deelnemers: 18 
 
 

3.4.8 Luisteren naar poëzie 
 
In deze namiddagen, begeleid door Rosemie Mels, staat het beluisteren en genieten van poëzie 
centraal. Rond de thema’s Zee (Armand Van Assche, Pablo Neruda, Paul Snoek e.a.) en Onder-
weg zijn (Van Nijlen, Marc Tristmans, Geert Buelens e.a.) kiest ze telkens een aantal treffende, 
toegankelijke gedichten. Ze laat de gedichten spreken doorheen een boeiende verkenning. Ze 
leest een gedicht voor en ontwikkelt daarrond een aantal overwegingen en gedachten waarna 
het nogmaals voorgelezen wordt. Zo vindt de ontmoeting plaats tussen het gedicht en de per-
soonlijke beleving van de luisteraar. Een unieke manier om de schoonheid en de kracht van 
poëzie te beleven, ook al is men niet vertrouwd met poëzie. Er is ruimte voor vragen en uitwis-
seling. 

Data: 2 oktober, 27 november 

Lesgever: Rosemie Mels, lic. Germaanse filologie  

Aantal deelnemers: 16 
 
 

3.4.9 De klimaatkwestie 
 
In een eerste lezing kijken we in het rijke geologische verleden met een geoloog, de best ge-
plaatste om de huidige klimaatverandering in een planetair perspectief te duiden. We leren dan 
dat onze planeet een robuust systeem is dat zichzelf al meer dan 4 miljard jaar in stand weet 
te houden. 
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Maar we leren ook dat het planetaire experiment dat de mens aan het uitvoeren is, de mens 
zelf voor grote uitdagingen stelt, waarvan we de omvang nu pas echt beginnen te zien. 

In een tweede lezing vertelt de milieuschepen van Leuven welke concrete maatregelen het 
stadsbestuur wil nemen om van Leuven een klimaat-neutrale stad te maken. 

Data: 7, 4, 21 november 

Lesgevers: Manuel Sintubin, prof. dr. geologie 
  David Dessers, schepen milieu Leuven 

Aantal deelnemers: 31 
 
 

3.4.10 Als ouderen de gezinswoning verlaten 
 
Een uiteenzetting over de successierechten in Vlaanderen en specifiek over deze van de ge-
zinswoning. 

Vandaag de dag hebben we de keuze/mogelijkheid om de gezinswoning in te wisselen met een 
meer aangepaste compactere woning in een stadscentrum. Je kan je familie in dit verhaal be-
trekken zonder de controle over je project te verliezen maar hoe pak je dit concreet aan? 

We willen met een paar berekende voorbeelden vanuit de praktijk die bepaalde keuzes toelich-
ten. Door onwetendheid en schroom wordt zeer weinig over dit onderwerp gesproken. 

Zorgvastgoed, gesplitste aankoop (vruchtgebruik en naakte eigendom) en kopen op krediet zijn 
topics die aan bod komen. Niets doen is dikwijls niet de beste optie.  

Data: 23 oktober 

Lesgever: Werner Van Loo, financieel adviseur 

Aantal deelnemers: 33 
 
 

3.4.11 De kosmos 
 
Eén van de grote stappen in de verkenning van de kosmos door de mens is ongetwijfeld de 
maanlanding. Dat was op 21 juli 1969, dezelfde dag dat Eddy Merckx zijn eerste Tour de Fran-
ce won. Dat is ondertussen vijftig jaar geleden. Tijd om terug te blikken en in de toekomst te 
kijken: wat heeft ons dat geleerd over die kosmos en welke ontdekkingen staan ons nog te 
wachten? 

Prof. Dr. Christoffel Waelkens, astronoom, komt ons vertellen over die nog altijd uitdijende 
kosmos. Belga-journalist Luc Vandekerckhove zal het hebben over wat de toekomst van de 
ruimtevaart ons kan brengen en Prof. Dr. Mauritz Kelchtermans, filosoof, vraagt zich af of er 
een ‘einde der tijden’ in zicht is en wat er de oorzaak van zou kunnen zijn. Goed om weten na 
vijftig jaar ‘Mannen op de maan’. Een interessante reeks die meer wordt dan een Kuifjesver-
haal!  

Data: 23 oktober 

Lesgevers: prof. dr. Christoffel Waelkens, astronoom 
 Luc Vandekerckhove, Belga-journalist 
 Prof. dr. Mauritz Kelchtermans, filosoof 

Aantal deelnemers: 31 
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3.4.12 Erfgoed, een eeuwenoud gebeuren met toekomst 
 
Raymond Kenis vertelt ons in een eerste lezing hoe we roerend en onroerend erfgoed kunnen 
herkennen, bestuderen, erover informeren, er zorg voor dragen, het verder gebruiken en door-
geven aan de hand van vele voorbeelden  

In een tweede lezing geeft hij een overzicht van verdwenen en behouden waardevol cultureel 
en bouwkundig erfgoed, monumenten, natuur- en cultuurlandschappen uit het Leuvense. De 
zorg voor deze erfenis is niet altijd succesvol geweest en kende zijn ups en downs 

De spectaculaire verandering van Leuven in de voorbije 25 jaren wordt belicht door Karlien 
Stroeykens. Niets is nog hetzelfde: een nieuwe stationsbuurt, de Vaartkom, de Dijle, Gasthuis-
berg. De binnenstad wordt autoluw en er komt meer groen in de stad. Ook de toekomst be-
looft nog veel vernieuwing. Nieuwe woonprojecten op de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo, 
ontwikkelingen op de ziekenhuissite in de binnenstad, woontorens in de Vaartkom worden 
gerealiseerd. 

Data: 4, 11, 18 december 

Lesgevers: Raymond Kenis, ingenieur-architect en voorzitter van het Leuvens Historisch 
Genootschap 

 Karlien Stroeykens, architecte en adviseur stad Leuven dienst stadsvernieuwing 

Aantal deelnemers: 28 
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Overige activiteiten 
 

 

1 Seniorama is lid en werkt actief mee 
 
 Seniorenraad Groot-Leuven. De centrumleider neemt als adviserend lid deel aan de alge-

mene vergadering van de seniorenraad. 

 Seniorama is lid van de werkgroep van de Vlaamse Vereniging voor Dienstencentra. 

 De centrumleider neemt deel aan het regionaal overleg tussen de lokale dienstencentra van 
het arrondissement Leuven. 

 Deelname werkgroep project Nachtzorg Vlaams-Brabant door coördinator thuisdiensten 
naar aanleiding van beëindigen van het project. Er worden samenwerkingsafspraken ge-
formuleerd tussen de betrokken diensten om nachtoppas door vrijwilligers in de toekomst 
steeds vlot te laten verlopen.  

 De coördinator van de thuisdiensten neemt verschillende malen deel aan een overleg Sa-
menwerking Eerstelijnshulpverlening (SEL) betreffende klanten van de oppasdienst. 

 De coördinator van de thuisdiensten is lid van de partnergroep dementievriendelijk Leuven, 
in kader van het project ‘Vergeten naar buiten te komen’. 

 De coördinator van de thuisdiensten en de centrumleider hebben minstens jaarlijks een 
overleg met de directie van de thuisdiensten van Zorg Leuven. Dit in het kader van de sa-
menwerkingsovereenkomst betreffende de oppasdienst van Seniorama. Er is een evaluatie 
van het afgelopen werkjaar en een uitwisseling van verwachtingen naar de toekomst. 

 Deelname van de centrumleider en coördinator van de thuisdiensten aan de themawerk-
groep ‘Zorgzame Buurten’ van Zorgzaam Leuven op 7 mei in het buurtcentrum Sint-
Maartensdal 

 Deelname van de centrumleider en coördinator van de thuisdiensten aan de netwerkavond 
Leuven-Centrum op 3 april 2019  

 Seniorama ondertekent de engagementsverklaring voor deelname aan de eerstelijnszone 
Leuven. Deelname door de centrumleider aan overlegmomenten betreffende ELZ Leuven. 

 Overleg met stad Leuven en een medewerker van iDrops, een sociaal innovatiekantoor, in 
voorbereiding van opstart van hun initiatief de Mantelzorghub voor Leuven.  

 Netwerk mantelzorg met stad Leuven met o.a. voorbereiding van stakeholdersevent op 
12 juni in Museum M  

 Deelname aan stuurgroep Eerstelijnspsychologische functie ouderen Leuven op 5 juni, 
11 juni, 9 oktober en 4 november 

 
 
 

2 Stagebegeleiding 
 
 Abena Afriyie, 1e jaar maatschappelijk werk 2 januari 2019 tot 21 maart 2019 UCLL Gra-

duaatsonderwijs 
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 Luna Van Beneden, Office 5e jaar Miniemeninstituut Leuven vanaf september 2019  

 Isabella Melo Coélo, kantoor 5e jaar Miniemeninstituut Leuven van 30 januari 2019 tot juni 
2019  

 Wengmu Jiangyang, 5e  jaar kantoor Miniemeninstituut Leuven vanaf woensdag 26 septem-
ber 2018 tot woensdag 23 januari 2019 

 Zara Geys, 1e jaar maatschappelijk werk vanaf 1 april 2019 tot 17 mei 2019 UCLL Gra-
duaatsonderwijs 

 Zacharias Vandevelde 1e jaar maatschappelijk werk vanaf 28 oktober 2019 tot 20 december 
2019 UCLL Graduaatsonderwijs 

 Jules Adriaens 6e jaar ASO Steineronderwijs De Zonnewijzer, inleefstage gedurende 1 week 
in december 2019 

 
 
 

3 Ontmoetingen, voorstelling werking 
 

 Groep studenten communicatie KU Leuven in verband met ontwikkelen nieuwe folder voor 
de oppasdienst op 13 maart  

 Deelname trefdag RPO werkwinkel lokaal dienstencentrum 4 april. Voorstellen werking LDC 
samen met Ingrid Vanrutten van LDC Ter Putkapelle 

 Voorstelling werking aan anderstalige nieuwkomers in samenwerking met PASAR op 
29 april 

 Kennismakingsoverleg met Katrien Ilsbroux en Veerle Heeren op 5 juni, coördinator man-
telzorg Zorg Leuven 

 Contact Jan Vanwezer vzw Dijleland De Wingerd en LDC Wijnveld, uitwisseling werking op 
24 juni  

 Overleg betreffende verzekeringen Seniorama op 2 augustus met Ethias medewerker Peter 
Jochmans 

 Infomoment deskundige vrijwilligers stad Leuven Eline Vanhaverbeke op 29 oktober. 

 Overleg met buurtwerker Kevin Legrand van het buurtcentrum Sint-Maartensdal op 8 no-
vember 

 


