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WOORD
van de voorzitters

Geplande dienstencentrum
geopend

CDE en Vlim.be vinden elkaar en vormen vanaf nu een kartel. Reeds jaren
groeiden de groepen naar elkaar, omwille van de gelijkende visie op het
politiek beleid in Beerse. Hierbij was
er wederzijds begrip voor elkaars typische accenten.

woord plaatste over de vijf doelstellingen van de seniorenraad.
Ook het interview dat Tinne hield met
Mady Van Merode en Frieda Tax was
een pakkend verhaal over het beeld van
ouder worden. Beide dames vertelden
hoe ze ouderen beleefden: hoe ze er als
jongere tegenaan keken; hoe ze in hun
job met ouderen omgingen en hoe ze
nu – zelf op leeftijd – als vrijwilliger meedraaien in de ouderenzorg.

Freddy: Om in Beerse een sterk nieuw
bestuur uit te bouwen is het nodig dat,
zowel in de gemeenteraad als in de
ocmw-raad, de inwoners van de ganse
gemeente maximaal en goed worden
vertegenwoordigd.
Marc: Het was voor CDE in het verleden
niet evident om steeds opnieuw een
sterke verankering in de deelgemeente
Vlimmeren te krijgen. In voorbereiding
op de komende verkiezingen werd
deze uitdaging opnieuw aangepakt.
Freddy: CDE vond in Vlim.be de geschikte partner. Vlim.be heeft bestuurservaring, heeft een sterke verankering
in Vlimmeren en kan sterke bestuurders
leveren.
Marc: Beide partijen versterken elkaar.
Samen kunnen zij de uitdagingen die
op het nieuwe gemeentebestuur afkomen veel beter aanpakken.
Freddy: Deze kartelformule maakt ook
Vlim.be sterker. Ons politiek platform
verruimt en onze Vlimmerse inbreng
blijft gewaarborgd. Wij zien dit als een
duurzame samenwerking die de gemeente ten goede komt.

Onze burgemeester, Staf Willemsens,
toonde ook in zijn eigen woorden aan
dat ouderen voor CDE-Vlim.be inbegrepen zijn.
Vrijdag 22 juni 16.00u jongstleden! Eindelijk! Vele mensen hadden al geruime
tijd uitgekeken naar deze dag en dit moment aangezien de nieuwe serviceflats,
De Nieuwe Molenakkers, plechtig werden geopend. Ook al onze partijleden
waren erg enthousiast, gezien dit alweer
een erg mooie realisatie is tijdens deze
legislatuur. Immers, 37 nieuwe serviceflats, waarvan 8 met dubbele leefruimte,
worden in gebruik genomen. Een zeer
welgekomen verruiming naast de reeds
30 andere bestaande serviceflats.
Sus Wouters, voorzitter OCMW, mocht
het woord openen en een overvolle zaal
mensen verwelkomen. Sus schetste de
historiek van het rustoord tot en met de
renovaties en huidige bouwwerken.
Tinne Peeters kondigde als moderator
vervolgens Leo Sneyders aan die als
voorzitter van de seniorenraad een mooi

Last but not least kwam Jo Van Deurzen aan het woord. Ook de hogere overheid had dus gemerkt dat er in Beerse
een erg belangrijk project gerealiseerd
werd. Jo Van Deurzen, Vlaams minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, boeide alle mensen met een speech
waaruit de bezorgdheid om menswaardig ouder worden, boekdelen sprak.
U merkt het, er werd heel wat gesproken
maar er was ook gedacht aan muzikale
intermezzo’s. Hier zorgde ’t Kliekske
voor en dit in hun eigen onnavolgbare
stijl. Ambiance alom in de zaal!
In deze nieuwsbrief vindt u enkele impressiefoto’s maar het loont meer dan
de moeite om zelf surfen naar www.
ocmwbeerse.be. U zal merken dat er
zeer hard is en wordt gewerkt op deze
diensten.

CDE en Vlim.be hebben in het verleden
al veel gedaan. Wat we onder andere
met ons dienstencentrum (OCMW)
deden en wat CDE-Vlim.be nu samen
meer kunnen doen, leest u in deze
nieuwsbrief.
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met Elza Doemen, bewoonster van de nieuwe serviceﬂats van het OCMW
De nieuwe serviceflats van het OCMW werden nog maar net in gebruik genomen. Eén van de eerste bewoners is mevrouw Elza Doemen. Christine Jacobs
en Isabelle Druyts gingen bij haar langs om eens te zien hoe het haar beviel.
Goedemorgen Elza! We komen je even
een bezoekje brengen om eens te horen hoe jij je hier voelt in je nieuwe woning.
Ben je tevreden over de keuze van je
flatje?
Ja, ik ben hier heel graag. Ik ben héél
tevreden over de ligging van mijn appartementje: een mooi uitzicht op de
inkom en steeds zon in mijn living en
keuken. Ik heb die keuze zelf niet gemaakt, mijn nichten en neven hebben
mij enorm geholpen. Zij hebben de
plans bekeken en hebben voor mij een
geschikt flatje gezocht.
Heeft het je veel moeite gekost om te
verhuizen?
Neen, hetzelfde verhaal: op een morgen sta ik op en zie ik daar een camionette en nog een paar auto’s komen
aangereden in mijn straat. Ze stopten
voor mijn deur. Het waren weer mijn
nichten en neven die gans de verhuis
geregeld hebben en in de loop van de
namiddag kon ik hier mijn intrede doen.
Ben je ook tevreden over de indeling
van je flatje?
Jazeker, het zou niet beter gekund hebben. Ik heb ééntje gekozen met twee
slaapkamers. Bij die tweede slaapkamer heeft de architect dit goed opgelost: in plaats van een gewone deur
heeft hij hier een brede schuifdeur
voorzien en nu staat mijn salon daar.
Zo lijkt mijn living een grote L-living;
ruimte genoeg dus. Ook mijn keukentje
is goed voorzien van wat ik nodig heb.
Ik zie hier veel knopjes staan: weet je
voor wat dat allemaal dient?
In het begin was het wat uitzoeken,
maar mijn familie heeft mij alles duidelijk gemaakt. Het staat trouwens ook op
elk knopje. Dit is een bel; dat een alarm,
dat kan je ten allen tijde inschakelen als
je hulp nodig hebt. In mijn slaapkamer
is er zelfs een peerke voorzien, dus als
de knop te ver is van de kant waar ik
slaap gebruik ik dat peerke. Dan zijn
er knopjes voor licht, TV.... Ook het gebruik van mijn TV hebben ze uitgelegd.
Ik heb het in stapjes opgeschreven en
ik trek goed mijn plan.
En wat vind je van de omgeving?
Uitstekend, we zitten midden in het
centrum, overal dichtbij als we graag
buitenkomen. We hebben hier ook een
mooie tuin. Ook voldoende parking
voor de bezoekers.
Bevalt de zorgvoorziening en het personeel je?
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Iedereen is hier zéér
vriendelijk en behulpzaam, op elke vraag
wordt ingespeeld. Ik trek
goed mijn plan, maar
moest ik hulp nodig hebben, ik heb het maar te
vragen. Ook zijn er voorzieningen voor mensen
die minder mobiel zijn:
een lift, wagentjes, ....
Wat vind je van de service van de cafetaria?
Het eten is zeer lekker.
Het is plezant dat je niet
alleen aan tafel zit, zelfs
niet enkel met ouderlingen. Door het feit dat
iedereen in deze cafetaria kan komen eten, hebben wij ook contact met
de jongere mensen en
horen wij nieuws uit het
dorp en de buitenwereld.
Het is aan een democratische prijs, iedereen kan
het zich veroorloven. Ook
kan je hier je familie en vrienden uitnodigen eventueel om je verjaardag te
vieren, om gewoon eens bij te babbelen of om een feestdag door te brengen. Er zijn vrijwilligers om te helpen.
Wat vind je van de accommodatie in
het algemeen?
Schitterend: in de cafetaria staan een
orgel en een biljart voor amusement.
Op de verdiepingen staan er ook tafeltjes om gezellig bij elkaar te zitten. Er
is een bibliotheek voorzien en er is ook
een kapsalon.
Wij hebben er niet naar gevraagd, maar
Elza gaf ons een rondleiding in haar
flatje. Ze toont ons haar mooie living
met uitzicht en het aparte keukentje
met gans de dag zon. We zien de inloopdouche, de nodige kastjes en het
aparte toilet. Alles straalt.
Tussendoor kan Elza het niet laten om
breeduit te vertellen over de Kwikstraat
en Beerse, waar ze zoveel gegidst
heeft, over haar ouders, hun winkel. Zoals we allemaal weten, doet ze dat op
zo’n vermakelijke manier dat je de tijd
vergeet.
Wat vind je van de verhouding prijs/
kwaliteit?
Wel, als je kijkt wat voor vaste kosten
ik in mijn woning in de Karel Van Nijenlaan had, dat schommelde voor gas,
elektriciteit en water rond de 270 Euro
en als je dan vergelijkt met alle service

die ik hier inbegrepen heb, dan vind ik
de prijs normaal. Ik raad andere mensen dit ook aan, je moet vooruit kijken
en als de tijd daar is, moet je niet twijfelen om die stap te zetten. Alles is beter dan alleen thuis zijn en afhankelijk
worden. Hier heb je sociale contacten
en alle voorzieningen.
Wat zou je nog verbeterd willen zien
Elza?
Ik hoop op het vlug in orde brengen
van de tuin, een verbetering van de
toegang, de straat. Ook dient er nog
wat aan de garage in orde gebracht
te worden. Ze heeft ook gemeld dat er
één van de bewoners met een lek zit.
Isabelle: Natuurlijk zoals bij elke nieuwbouw zijn er hier en daar nog wat zaken
op te volgen. Er is reeds véél gepland
en wij verwachten snel antwoorden om
over te gaan tot de uitvoering hiervan.
Alles in één keer oplossen gaat niet. Na
de zomer, als er terug geplant kan worden, start men met de aanleg van de
tuin bij de ingang.
We sluiten stilaan af, want een nichtje
komt Elza ophalen om naar de wekelijkse markt te gaan en een hapje te
eten.
Neem even de tijd om eens een bewoner te gaan bezoeken of een kijkje te
nemen in de cafetaria en overtuig uzelf
hoe aangenaam je oud kunt worden in
een gepaste omgeving!
Bedankt, Elza!
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WieWatWaaRHOe?

Jef De schepper verduidelijkt

Misschien ziet niet iedereen door de bomen het bos nog staan, vandaar even
een verduidelijking omtrent al wat wij
“het OCMW” noemen.

In dit sterk vereenvoudigd organigram krijg je een beeld van
hoe het in elkaar zit.
Ook op de website vind je een schat aan informatie; raadpleeg
daarvoor: www.ocmwbeerse.be

OcmW
RaaD VOOR maatscHappeliJK WelZiJn
aDministRatie
(Gasthuisstraat 48)

lOKaal DienstencentRum
“De Ontmoeting”

WOOnZORG
· Rustoord O.l.Vrouw
> “Maretak” (32 bedden)
> “Klavertje Vier” (32 bedden) voor
dementerenden
· Serviceﬂats
>“Molenakkers” (30 kamers)
>“Nieuwe Molenakkers” (37 kamers)

·
·
·
·
·
·

thuis- en ouderenzorg team (tOZ)
sociaal restaurant
leeszaal
hobbylokalen
vergaderzalen
kapsalon

·
·
·
·
·
·

maatschappelijk werk
leeﬂoon
schuldbemiddeling
vluchtelingen
juridische dienst
trajectbegeleiding

... samen nog
meer te doen!

Veel gedaan ...
Als de werkloosheid toeneemt en de
sociale welvaart daalt, is het eerste niveau dat daar mee te maken krijgt het
lokale bestuur.

Dat het menens is, zien we aan de overdracht die onze gemeente jaarlijks doet
aan het OCMW.

Doelstellingen
2013-2019
· CREËREN VAN KORTVERBLIJF

Dit bestuur moet meer investeren in
sociaal welzijn, sociale huisvesting en
steun aan mensen die het moeilijk hebben.

JAARTAL

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
IN WERKING EN AFLOSSINGEN

2008

2.189.716

2009

2.413.574

2010

2.684.862

2011

2.589.687

2012

2.628.811*

*cijfers uit begroting, reëel nog niet gekend
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sOciale Dienst

Je kan een kort verblijf aanvragen om sociale redenen, om een vakantieperiode
van de mantelzorgers te overbruggen of
gewoon om familie-, mantel- en thuiszorg
gedurende een korte periode te ontlasten
of te ondersteunen.
Het kortverblijf varieert van één dag tot
maximum één maand per jaar.

· DAGVERBLIJF MOGELIJK MAKEN
Dagverzorgingscentra vangen overdag ouderen op die verzorging nodig hebben. Ze
krijgen deskundige zorg, ondersteuning en
begeleiding.

· UITBREIDING VAN HET AANTAL RUSTOORDBEDDEN

29/08/2012 11:00:37

CDE Beerse-Vlim_Nieuwsbrief augustus 2012.indd 4

29/08/2012 11:00:44

