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GEMEENTE BERLAAR 

 

SENIORENRAAD - Verslag 

dinsdag 2 mei 2017 

in WZC Sint Augustinus om 9 uur 

 
Aanwezig:  Frans Boeckaerts  

(OKRA Centrum) 
  Milja Luyten (OKRA Heikant) 
  Maria Lens (OKRA Heikant) 
  Rita Luyten (OKRA Station) 
  Irene Wuyts (OKRA Station) 
  Maria Weuts (S-plus) 
  Rita Deckers 
  Machteld Fonteyn 
  Frans Oberts 
  Paul Van de Vondel 
  Rita Ingang 

Frederick Deboodt 
Hendrick Van Dyck 

Maria Geys (serviceflats) 
Jos Verreth (serviceflats) 
Albert Horemans (serviceflats) 
Jo Provoost (WZC St. Augustinus) 
Vicky Boels (OCMW) 
Eva Keirsmakers (OCMW) 
Stefan Lambrechts  
(schepen van Senioren) 
Eveline Vande Vvyere  
(secretaris, dienst Vrije Tijd) 

 
Verontschuldigd: Op de Beeck Bernard 

Boels Vicky (OCMW) 

 
 

1. Goedkeuring vorige verslag 
Rita Deckers wenst het verslag terug via de post te ontvangen.   
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Nieuwe leden  
Bernard Op de Beeck heeft aangekondigd dat hij niet meer namens OKRA Station in de raad zal zetelen.  Rita 
Luyten neemt zijn plaats in.  Zij is ook de nieuwe secretaris van de vereniging. 
 
We zijn te gast in het WZC St. Augustinus.  3 bewoners van de serviceflats zijn tevens aanwezig.  Zij worden van 
harte uitgenodigd om lid te worden van onze vergadering. 
 
  

 



3. Daguitstap 55-plussers 
 

timing 

• 3/5 : start inschrijvingen 
• 10/5: einde inschrijvingen bij de bonden 
• 31/5: einde inschrijvingen, geen mogelijkheid nadien 

Taakverdeling 4 buffetten (1 persoon per buffet) 

• Soep uitscheppen (2 soorten) 
• Milja 
• Maria Lens 
• Rita Deckers 
• Machteld  
• Reserve: Frans 

Andere afspraken 

• Mensen in rolstoel mogen mee als ze zelf op de bus kan geraken en een begeleider bij hebben. 
• Aan het buffet is er reserve voorzien 
• Volgen de seniorenraad worden de laatste afspraken gemaakt 

 

4. Seniorenfeest 
 

opbouw 

Op donderdagnamiddag 21 september wordt de seniorenraad verwacht om op te bouwen.  Het juiste 
uur weten we op de volgende vergadering. 
Milja en Maria zijn hiervoor reeds verontschuldigd, Rik van Heikant komt wel 

inkom 

Er komen verschillende kleuren inkomkaarten naargelang het gekozen dessert (taart/fruitsla).  Dit maakt 
het makkelijk om de toekomende mensen in twee rijen op te splitsen zodat ze ook het bandje met de 
juiste kleur krijgen. 

eten 

Is er interesse om het concept van de koffietafel te veranderen en geen pistolets meer maar iets warms 
te serveren?  We denken dan aan vol-au-vent, kip met appelmoes, frikadellen met krieken,… 
Dit voorstel kan op veel bijval rekenen.   
Kip is niet aan te raden want dat geeft veel afval.  Frikadellen met krieken en boterham (bruin/wit) met 
kleine cupjes boter lust iedereen.  Voorgestel wordt om dit menu uit te werken en terug te koppelen. 

programma 

Zang: Marc (Vercammen) en Lea (Campi) 
Zang: Ronny Lee 
Ontspannend gedeelte: Marc (Wijns) en Leo 
 



5. Evaluatie smartphoneproject 5/3 
 

Het project wordt heel positief geëvalueerd.  Bovendien liep de samenwerking tussen senioren en jeugd heel vlot. 

De jeugd was ook heel positief en ze willen het gerust nog eens doen.  Een jaarlijks weerkerende activiteit lijkt 
realistisch. 

Mochten we van locatie veranderen dan is een goede internetverbinding onontbeerlijk.  Eveline vraagt in 
september aan de jeugdverenigingen wanneer een volgende editie past in hun planning. 

 

6. digitale kloof 
 
• Brief bnp-paribas 

 
BNP-Paribas wil vorming organiseren over bankieren via smartphone of tablet.  We vinden dit zeker een goed 
initiatief maar eigenlijk situeert het probleem zich elders, nl. de informatisering van de dagelijkse verrichtingen 
aan de bankautomaat. 
Voorgesteld wordt om de banken met een filiaal in Berlaar te vragen in de week van de senior open te staan voor 
vragen van senioren, evt. gekaderd in een georganiseerde vorming. 
 
• Bankautomaat Heikant 

Momenteel is er geen bankautomaat meer in Berlaar-Heikant.  Bankautomaten kosten geld; niet alleen de 
installatie maar ook de werkuren om ze altijd te vullen.  Toch gaan we de vraag stellen aan alle banken 
(combinatie met vormingsvraag). 

In de kantlijn wordt de opmerking gemaakt dat je voorzichtig moet zijn met telebanking.  Er circuleren heel veel 
valse mails in naam van banken.  Je mag hier zeker niet op ingaan.  Hiervoor kan ook een vorming 
georganiseerd worden.  Jo informeert hiernaar. 

 

7. Varia 
 

• Ontslag eva 
 

Eva krijgt een andere taakinhoud op het gemeentehuis.  Daarom neemt ze vandaag afscheid van de 
seniorenraad. 
We danken haar van harte voor haar inzet en medewerking in de voorbije jaren. 

 
• Zo dicht blij – hulp aan computers  

Dit is de nieuwe naam van de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’.  De bonnetjes die je nu krijgt moeten 
allemaal via de computer ingegeven worden.  Er wordt gevraagd om op 31/5 (woensdagvoormiddag) hulp te 
bieden aan mensen zonder computer bij het inbrengen van hun bonnetjes. 

Frederick Deboodt wil dit wel doen.  Eveline laat haar collega contact opnemen voor verdere afspraken. 

  



• Griffelrock  

Op 3/10/17 wordt toch nog een laatste editie van “Houden van … Griffelrock” georganiseerd.  Op het programma: 
Johan Verminnen, Dana Winner, Mama’s Jasje, Micha Marah, Connie Neefs, Ode aan de Stranger, Jackobond, 
Martine Dams en Luc Appermont 

Mocht er genoeg interesse zijn dan zullen de kaarten aan het onthaal te koop zijn.  De raad stelt voor zeker 1 bus 
(dubbeldekker) in te leggen.  Er zal zeker veel interesse zijn van de doelgroep. Voorgesteld wordt zoals andere 
jaren de prijs van de inkomkaart door te rekenen aan de deelnemers. 

Eveline zorgt voor een artikel in de kiosk en een flyer voor de bonden. 

• Film dementie 

Op vrijdag 2 juni 2017 om 13.15 uur (einde om 15.15 uur) kan je in Cine Cartoons een film rond jongdementie 
bekijken.  Er is een inleiding voorzien door Peter Bellens (gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid - Wat is 
jongdementie) en Jurn Verschraegen (directeur Expertise centrum Vlaanderen) 

Deelname is gratis.  Inschrijven is wel verplicht.  We zouden hier samen naartoe kunnen gaan. 

De raad heeft hier weinig interesse in.  Ze worden overspoeld door info over dementie. 

• LEIF 

Dr. Veronique Doms start in Heist op den Berg een LEIF-project op.  LEIF staat LevensEinde InformatieForum en 
wil mensen helpen bij vragen rond administratieve en andere mogelijkheden. 

Voorgesteld word om haar uit te nodigen op de open-seniorenraad.  Ook de collega van burgerzaken die hiermee 
bezig is zal uitgenodigd worden. 

• On wheels 

Er is een vraag van studenten die een studiewerk maken rond toegankelijkheid.  Zij vragen een paar adviesraden 
om mee te werken aan hun onderzoek. 

• Rusthuis 

WZC Sint Augustinus organiseert enkele infonamiddagen: 

• 12 september: dag rond gezonde voeding voor senioren 
• 10 oktober: politie rond diefstalpreventie  

Deze activiteiten zullen  ‘in samenwerking met de seniorenraad’ georganiseerd worden 

• pétanque 

De pétanquevereniging kreeg een vraag van WZC Kloosterhof  om samen te werken.  De deur voor 
samenwerking staat ook open voor WZC Sint Augustinus die ook een petanque-werking heeft.  



• mobiliteit 

Met Rolstoel van WZC St. Augustinus naar het centrum is niet gemakkelijk.  Het voetpad ligt er slecht bij.  Er zijn 
reeds beloftes gemakt maar er is nog niets aan gebeurd.  De schepen erkent het probleem.  Verbetering is op 
komst.  Dit jaar nog zullen de werken gebeuren. 

 

8. Volgende vergadering:  
 

31 mei Einde inschrijvingen daguitstap onthaal 
30 mei  Sporteldag Sporthal 
27 juni, 9u Seniorenraad Gemeentehuis, Markt 1 
22 september Seniorenfeest en vrijwilligersfeest Sporthal 
3 oktober Houden van Griffelrock  
20-25/11 Seniorenweek 2017  
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