
Het bestuur (op de foto ziin enkele leden niet ofgebeeld)

Sen ioren rood Tessenderlo
Omdcrt Senioren belongriik ziin
De Seniorenrood von Tessenderlo besioot uit een octieve groep
vrilwiÏligers. De meestê bestuursleden stqon mei beide voeten in het

verenígíngsleven of in een orgonísotie en houden zo een goed contoct
met de bosis moor er ziin ook bestuursleden die de niet-georgoniseerde

senioren vertegenwoordigen.
De Seniorenrood orgoniseert zelf slechts een poor octiviteiten: een

zetterspriiskomp, een sinterkloosconcert, enkele informotiemomenten en de

ouderenweek.

We werken groog somen met dienstencentrum Den Heuvel dot een hele

wooier octiviteiten oonbiedt. Ook met de Welziinsrood is er een goede

somenwerking omdot vele themo's beide roden oonbelongen.

De bestuursleden (per bond) ziin:

o Dienstencentrum Den Heuvel: Berlinde Cools en Willy Von Minsel
o Bond gepensioneerden Engsbergen: Omer Bervoets en Hermon Didden
. Londeliike Gilde Schoot: Adolf Mertens
. Neos: Morcel Engelen
o Okro Centrum: lrene Von Singel en Morio Reymen
o Okro Hulst: Coterino Ales en Florent Renders
o Okro Schoot: Morio Poel en Rito Von Doninck
.Vief: Georges Keusters en Mortine Moes
.Vriie Bond Berg: Morcel Moonen en Ludo Vervecken
rVriie Bond gepensioneerden Hulst: Nelly Schuer en Goby Leten

oWoonzorgcentrum: Jozef Verochtert en Jos Peys
o Niet€eorgoniseerde senioren: Lilione Moons
o Gemeentebeleid: Noncy Sonen (schepen) en Fons Verwimp (burgemeester)
o Gemeenteliike ondersteuning : Eef Volcke (secretoris Seniorenrood) en

Lotte Nuyts (secretoris Welziinsrood)

Dogeliiks besfuur
Het dogeliiks bestuur bestoot uit:

o Hermon Didden, voorzitter
. Dolf Mertens, penningmeester
oMortine Moes
. burgemeester Fons Verwimp

o Georges Keusters, ondervoorzitler
o Flor Renders
. schepen Noncy Sonen

Voorbiie werking

ln 2017, noor oonleiding von de komende gemeenteroodsverkiezingen,

brocht de Seniorenrood een Memorondum uit woorin bepoolde

punten die we belongriik ochten voor de ouderen opgesomd stoon.

We overhondigden dit memorondum oon de verschillende politieke
portiien en ziin verheugd dot we bepoolde punten ferugvínden ín de

meeriorenplonning von het gemeentebesfuur.

ln 2Ol B hebben we een IO-tol officiële odviezen uitgebrocht.

Tevens orgoniseerden we enkele infosessies in het koder von "vooruitzien

is voorkomen" en het ging dqn over de inkonteling von het sociool huis

(OCMW) in het gemeentebestuur, het nieuwe erfrecht, de zorgvolmocht,

brondpreventie door plootsing rookdetectors, het tiidig voststellen en

eventueel voorkomen von dementie.

We hebben een eigen website opgezet www.seniorenfessenderlo.be
woorin ie ons memorondum, onze odviezen, verslogen von vergoderingen,

de octiviteitenkqlender von de verenigingen ... kunt terugvinden en woor
het mogeliik is om met ons in contoct te komen vio seniorentessenderlo@

gmoil. com.

We vrogen iullie hierbil om onze website eens degeliik uit te testen en

ie bevindingen mee te delen. Tevens vind le onze informotie terug op

Focebook onder Senioren Tessenderlo.

Op 2 opril 2019 orgoniseerden we een trefdog voor leden von

seniorenroden uit Limburg en doorbuiten. Somen met meer don 320
gosten mochten we ook minister Von Deurzen verwelkomen. Onze gosten

woren enthousiost over Tessenderlo!

Moor misschien heb lii toch ergens een vroog, idee, suggestie,

opmerking...en ben ie niet zo bedreven in het gebruik von

computertoepossingen? Bespreek dot even met een von de bestuursleden,

don komt dit punt zeker ter sproke op een volgende vergodering.

Deze kront wordt uifgegeven voor en door senioren. We werken hiervoor somen met de firmo Adrem die door reclomewerving de uiigove mogeliik mookt.



DE WINDE

Dogve rzorg ingscentru m
Het Kosteel
Wie ziin we?
ln 'Het Kosteel' kunnen senioren, die nog thuis wonen, genieten
von een 'dog om noor uit te kiiken'.
Het dogcentrum is een worme plek woor noost zorg en
octiviteiten ook verwenmomenten worden oongeboden.
Op die monier krilgen montelzorgers de kons om de
los te loten.

Bezoek onze website www.dewinde.be en fqcebookpogino "Dogverzorgingscentrum Hef Kqsteel"

Mef ons uilgebreid qonbod qcrn qcfiviteiten bieden we een zinvolle dogbesfeding op mqqf oon.

Wqt doen we?
Doorbreken von eenzoomheid en isolotie

Aonbíeden von sociole octiviteiten: Muzieknomiddog,
ofdelingsdog, kienen, koffiemomenten, ...

Orgoniseren von recreotieve octiviteiten: Bloemschikken,
bowling, kegelen, koorten, ...

Somen sportieve octiviteiten doen: Beweging, wondelen in onze
tuin, bolspel, yogo, ...

Orgoniseren von educotieve octiviteiten: Kront lezen, memorie,
woord-puzzels, reminiscentie, gezelschopsspelen, ...

Aonbieden von octiviteiten die een houvost geven: Breien, honddoeken plooien, somen koken, somen ofwossen, ...

Onzekerheid tegengoon: Door somen te zingen, voorleesmomenten, somen knutselen, ...

Prikkelen von zintuigen: hondmossoge, verse koffie zetten, kookoctiviteiten, bekende muziek opzetten, meezingen, proeven
von eten, lippen prikkelen door oonbieden von oongepost voedsel, oude foto's, ...

Rustmomenten oo nbieden

Woqr en wqnneer kqn ie ons treffen?
Wii ziin open von moondog tot vriidog tussen 9 en I7 uvr.
Ons odres: Diestseboon 62 te Veerle-Lookdol.

Hoeveel kosr ditt
Onze dogpriis von €21 .62 is inclusief worm middogmool met dronk,
dogeliikse octiviteiten, incontinentie moteriool en verzorging.
Vervoer is niet in deze priis inbegrepen moor kon vio verschillende
diensten wel worden oongevroogd.
Er wordf een tegemoetkoming in hef vervoer yoorzien.

Wof hebben we te bieden?
Een unieke locotie in het voormolige Kosteel "De Zerezo
de Teiodo".
De dogdogeliikse octiviteiten vinden ploots in een oporte
zit- en eetruimte met ingerichte keuken.

We beschikken ook over een moderne bodkomer woor
zorgbehoevenden kunnen genieten von een reloxerend

bod, wot voor hen thuis vook niet meer mogeliik is.

Het ruime zonneterros kiikt uit op de viiver en de

prochtige kosteeltuinen. ln de zomer wordt hier regelmotig
gebruik von gemookt.

Meer info gewenst?
Neem dqn gerust contqcl op met:
Coórdinofor'Het Kqsteel' Greet Boeckx
g reet. boec kx@denvi n de. be
of ol4 84 92 t2

E



TESSENDERLOo

Progrqmmq Ouderenweek l8-24 november 2Ol9
We weten dot vele senioren in onze gemeente nog erg octief ziin, ook in verenigingen.

Vele senioren stoon echter huiverig ten oonzien von lidmootschop von een of ondere vereniging. We begriipen dot ... ieder ziin voorkeur.

Sommigen hebben hun vriie tild ingevuld met sport en ontsponning, ziin oon het tuinieren geslogen, goon groog op reis of zetten hun tiid meer in voor

de fomilie (spec iool de kleinkinderen) ... elk vult ziin tiid in noor welbevinden. En dot is goed...we moedigen dot olleen moor oon wont een octieve

senior is meestol een gelukkige senior

We hopen dot de senioren von Tessenderlo toch nog ergens tiid vinden om eens noor onze octiviteiten te komen tiidens de ouderenweek die we de

" Tilveren Week "doopten.

Het themo von dit ioor is "Ouderen ols octieve schqkel in een hechtere buurt".

Als Seniorenrood hebben we dit ioor ingezet op drie vlokken:
. de óO-plussers nodigen we groog uit voor een ontbiit;
. de 8O-plussers nodigen we groog uit op een "uchter"-nomiddog;
o de niet georgoniseerden nodigen we groog uit op een "open" seniorenvergodering.

Ontbiit
Gezien het succes von vorig ioor orgoniseren we weer een ontbiit in

ncenlrum Den Heuvel en dit op donderdog 21 november om 09.00
UUT.

De orgonisotie gebeurt door het dienstencentrum.

lnschriiven en betolen kon tot l0 november bii Berlinde Cools,

dienstencentrum Den Heuvel, ingong vio Gerhogenstroot (013 67 97 7911,

tussen 
,l3.00 

en 15.00 uur.

Uchteren Yoor de beioorden
De definitie von uchteren: bii een kopie koffie en een koek wot komen

biikletsen.

Er wordt op twee plootsen een uchter-nomiddog georgoniseerd (om uit te

testen of onze octie interesse zol hebben).

De uchter-nomiddogen vinden ploots op de Berg en in Engsbergen. De

bedoeling is om de 8O-plussers eens bil elkoor te brengen zodot ze hun

leeftijdsgenoten nog eêns ontmoeten, wot herinneringen kunnen opholen

of wot nieuws von mekoor kunnen vernemen.

De inschriivingen worden lokool georgoniseerd; de priis bedroogt € 3,00.
lnschriivingen kunnen tol 12 november.

BO-plussers uit ondere deelgemeenten ziln notuurliik ook welkom!

Uchternq middog georgqniseerd
door KBG Engsbergen op dinsdog
19 november om 13.30 uur
lnschriiven en betolen voor I2 november bii :

.Hermon Didden, Sporrenweg 154 (0.l3 óó 39 45]rtussen 17 en l9 uur

.Jef Von Niilen, Engsbergseweg Z0 (0.l3 33 3ó 98) tussen 17 en l9 uur

. Omer Bervoets, Hemelriik 2/ 1 (013 335 I 30 )tusse n 17 en 1 9 uur

Uchternqmiddqg georgqniseerd
door Vriie Bond Berg op vriidog
22 november om 13.3O uur
lnschriiven en betolen voor I2 november bii :

.Vervecken Ludo, DennenhoÍ 16 (0472 8l BB 95) tussen 17 en l9 uur
o Houtmeyers Lisette, Vlugt I 10471 26 39 04 ) tussen 17 en l9 uur
o Beets Els, Molenhuizen 38 (013 66 49 34) tussen 17 en l9 uur

Open Seniorenrqod
Om nieÈgeorgoniseerde senioren toch de kons te geven om hun zegie te

doen orgoniseren we een "open" Seniorenrood. Op die monier kunnen

nietgeorgoniseerden porticiperen in het gemeentebeleid.

Misschien heb 1i1 wel een goed idee dot ie met ons wil delen?

Misschien erger ie ie soms oon een of onder feit?

Misschien zie ie nood oon een specifieke infosessie over een of onder

themo?

De "Open SenÍorenrood" vindt ploots in dienstencentrum Den Heuvel op

I9 november om 19.00 uur.

Voorof inschriiven hoeft niet .... ie bent welkom ... ie neemt een stoel en

zet le er bii .... het gooi door, onofhonkelilk von het oontol oonwezigen.Gemeente Tessenderlo ,àffi,
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ecologisch speelgoed
en eetgerei

infosessies en verkoop
wasbare luiers

meerhout
www.kempense-lu ierkontjes.be

MEDISCHE PEDICURE

BIEKE
Bianca Vervoort

Een behandeling van je voet,
maakt je dag weer goed!
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verzolglrlg van nagelriernen
'i.'er,..;ijderen van eelt en likColrns
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Voor aI uwvoedings- en dieeproblemen
(gezonde roeding, chotesterol, diaht€s,

allergleËn en rroedinpintoleranties, ...)

Schilder - Behangwerken
Binnenschrijnwerk

Totaalprojecten

Hogekantweg 14

3581 Beverlo
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MozaVer
Badkamerrenovatie

Uw badkamer - Ons totaalconcept

www.mozaver.be I o1t 18 33 03 | o+gl 31 91 s4
Diestersesteenweg 1O9, Paal-Beringen

Deze uitgave
werd gerea liseerd

dankzij de enthousiaste
medewerking van alle

adverteerders.
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lvory Voice Network

d
Dealer for Belgium and Luxembourg

Tel : +32 2 524 39 04
Mobile : +32 475 283 111

info@ ivoryvo ice-mobility. com
www.ivoryvoice-mobility.com ffi

Home Coiffure

KELLY
uw kapster aan huis

\

o4g4 22 35 29
wvrnrv. h o mecoiff unekel ly. be

Atst ulutem - Poonrun " Autouluslntt{0n{ " D0r [[T zlt l

VAN MEEUWBN*"

Heilig Hartlaan 23 - 3980 Tessenderlo
013/67 60 41 - info@nrm.be

Openingsuren:
maandag tot vrijdag: van 8.OO tot 17.OO u

Zaterdag: van 9.0O-12.0O u

t\ItII\ry.tIIm. e
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TESSENDERLOa

Vele ouderen ziin begoon met de mootschoppii en sommige senioren hebben wel ergens wot vriie tiid die ze ter beschikking willen stellen von de

gemeenschop.

Zonder vriiwilligers zouden een hele hoop dingen niet drooien en helpende honden verrichten veel nuttig werk.

Geldelilke beloning is er niet moor het worme gevoel dot ie ondervindt compenseert dit in ruime mqte en is trouwens onbetoolboor.

Er ziin vele mogelilkheden ïot vriiwilligerswerk en ie zol olleen worden gevroogd ols het ook post in ie drukke ogendo.

Denk niet .... het zol wel een onder zii n die het wil doen

Stel ie kondidotuur bil Berlinde Cools, centrumleider dienstencentrum Den Heuvel, sociool huis, ingong vio Gerhogenstroot, 013 67 97 79,
berl i ndecools@ocmwtessenderlo. be.

Nieuwe vriiwilligers nodigen we loter uit voor een informotiesessie (modoliteiten, verzekering....).

Vrii*illigersvverk

Nieuwsbrief
We ziin blii met geprinte vorm von communicotie zools deze Seniorenkront moor er is ook een moondeliikse nieuwsbrief vio moil von dienstencentrum

Den Heuvel woorin ook onze octiviteiten worden vermeld.

Om deze nieuwsbrief per moil te ontuongen moet ie wel ie toeloting geven .Dit kon ie doen door je schrifteliike toeloting oon een von onze

bestuursleden te bezorgen of door een moil te sturen oon berlindecools@ocmwtessenderlo.be met doorin ie toeloting.

Uit de níeuwe inschriivingen verloten we enkele priizen.

Q*-

ts
Gemeente Tessenderlo
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Toekomsfige qctiviteiten
Verkeersveiligheid Toegonkelilkheid yoor mensen met
\ een beperkinq
[Je )enrorenrooo von lessenoeno orgonrseerT een lnronomlooog I v
over verkeersveiligheid op vriidog 29 november om 13.30 uur in , r , , , , rood oon hulpmiddelen voor hun
dienstencentrum Den Heuvel. Het oontol inschriivingen is beperkt tot 30 Meer en meer ouderen neooen r

verplootsingen en het is soms frustrerend ols ie ols rolstoelpotiënt
Personen' , , . , , - geconfronteerd wordt met onoverkomeliike hindernissen bii het bezoek von
HoegoedbenieopdehoogÍevonderecenteeniefsm#er+eceríÍre- -*--t-L^-^^- ^r, r-r ,-r
verkeersresels? Als senior heb ie ol lons seleden ie riibewiis behoold :"::':":ï^'JÏ:::::::::^, i , --,.: - - -' -' -r7 - '- - t - -"v__v-'---"..t-. ",,--,", :: -:' "" " ' Doorom plont de Seníorenrood in eerste instontie, in somenwerking met
Onderfuss en ziin er wel wot verkeerswetten gewiizígd of biigekomen.

wof staot mij te wochfen mocht ik miin riibewiis kwiitroken? Kon ik miin de vFG (ols onderdeel von de welziinsrood)' een test om no te kiiken of

kreinkinderen, die reren outoriiden, nog wot odvies geven? 
(biivoorbeeld) horecozoken goed scoren bii deze test of woor verbetering

De infonomiddog brengt 
'p"tifi"k" 

informotie voor senioren' Er is ook ïïl:J:nblik is het proiecr nog in de onrwikkelingsfose moor we willen
een quiz met een 25-tol vrogen woor je zelf ie kennis kon testen. Nodien , , , , r' ,- , ' ' .,, , ,.. tocnol meegevenwooropwgoroeoen.
overlopen we de ontwoorden en kunnen er vrogen gesteld worden bii

koffie en toort.

De infonomiddog verloopt in somenwerking met de Vloomse Stichting

Verkeerskunde en met de lokole politie Beringen-Hom-Tessenderlo.
.lnschriiying kost € .l,50.

o Het inschriivingsgeld moet ie op voorhond betolen bi1 Berlinde Cools,

centrumleider dienstencentrum Den Heuvel, sociool huis, ingong vio

Gerhogenstroot, 013 67 97 79, berlindecools@ocmwtessenderlo.be)

vóór 22 november.

Sinterkloqsconcert
Op donderdog 5 december orgoniseert de Seniorenrood voor de 24e
keer een Sinterkloosconcert in cultuurhuis/het Loo.

Je bent welkom vonof 
,l3.00 

uur in de foyer von cultuurhuis/het Loo. We
storten om 

.l3.30 
uur met het optreden. De muziekvereniging 5O-plus uit

Tienen verzorgt het muzikole gedeelte von de nomiddog; zil brengen een

gevorieerd progrommo met bekende en minder bekende muziek.

We huldigen ook enkele belongriike leden.

Tiidens de pouze is er koffie en toort; er ziin consumpties oon
democrotische pri izen.
Op het einde von het muzikole optreden verwelkomen we Sinterkloos.

Vervolgens hebben, no het zingen von het Limburgs volkslied, de Sint en

ziin helper(s) wot lekkers meegebrocht voor de (brove) gg!y9z1g91
Zo kon iedereen tevreden huiswoorts keren.

Koorlen
Koorten ziin grotis moor ie moet ze wel ofholen oon de receptie von

het dienstencentrum (ingong vio Gerhogenstroot) of woonzorgcentrum
Heuvelheem (Solveld 32); dit kon op 4 november in de voormiddog.
Je kunt ook een koort kriigen vio een vereniging oongesloten bil de

Seniorenrood of oon de receptie von het Dienstencentrum.

Dementie
Vonuit de Vloomse Ouderenrood wordt een informotiesessie

georgoniseerd om meer informotie te geven over het themo dementie. We

denken dot dit themo voldoende interessont om ook eens noor de Looise

burger te brengen.

Het proiect is nog in ontwikkelingsfose en woorschilnlilk weten we tegen

eind von het ioor meer hoe en wonneer we dit zullen brengen.

Koorfwedstri 20
Noteer olvost in ie ogendo de dotum von 27 moort 2020 wont don goon we

terug koorten (zetten op Engsbergse wiize) in dienstencentrum Den Heuvel.

Het wos dit loor een groot succes.
o lnschriiven kost € 4,OO en kon vonof I3.00 uur.
o Stort vonof 13.30 uur.
. Er ziin terug holvekip-priizen.

Zeg het verder oon ie collego-koorters wont het is leuk!

id 20
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Met Unlock kiest u voor een professionele teom
von ervoren slotenmokers. Met onze vestigingen in
Tessenderlo en depots in heel Vloonderen is er oltiid
een Unlock slotenmoker vlok bil u in de buurt.

Gercokr u uw huis niet meer binnen?
Onze gecerrificeerde vokmqnnen slqon 24 vur per dog,

7 dogen per week Yoor u kloqr.

Uw kriigt oltiid:

/ Klont is Koning

/ Snel-Service

/ Service en Kwoliteit gegorondeerd

/ Erkend & Gecertificeerde monteurs

UN

t
snelheid kwolileit gorontie

A Ernest Stoesstroot 2, 2650 EDEGEM I +32 471 05 3l 83
E lnfo@slotenmokerunlock.be Wwww.slotenmokerunlock.be
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Sun
Invest

i nfo@ su ninve stbvh a.b e . wryw. su ninvestbyb a.b e

0498 rs 4485

RAMEN & DEUREN

Toonzaal 0í 3 29 79 79
Kanaalstraat 5, 3945 Ham

ti?Ht INNtrI

"PVG

"HOUT

LAMELLENDAK
SCREENS . LUIFELS

ROLLUIKEN
TER RASOVER KAPPINGEN

RAMEN & DEUREN
VERANDA'S . CARPORTS
SECTIONALE POORTEN
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WWW.RAAM.INNO.BE O4952599OO
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Terlaak 85 3980 Tessenderlo
047811 98 83 www.urbanhealth.be

Urban Spa - Urban Sport & Style
pRIvÉSRuNn - SPORT- EN NAGELSTUDIO

0485/81 6 468

onkruid verwijderen,
gazons maaien, snoeiwerken
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Grotis schotting

Lichtveld 88, 3980 Tessenderlo

VASTGOED
Bosman

+s2 (0) 492 399 5s9

www, bosmonvostgoed, be

Uw betrouwbore portner bij de verkoop von uw woni
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