
PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT MECHELEN 

 

 

 
GEMEENTE BERLAAR 

 

SENIORENRAAD - VERSLAG 

dinsdag 27 juni 2017 

in WZC Kloosterhof om 9 uur 

 
Aanwezig:  Boeckaerts Frans 
  Luyten Rita 
  Wuyts Irene 
  Van Dingenen Joseph (voorzitter) 
  Weuts Maria 

Deckers Rita  
  Fonteyn Machteld  

Oberts Frans  
Van de Vondel Paul 
Deboodt Frederick 
Ingang Rita 
Geys Maria 
Horemans Albert 
Van Itterbeeck Veerle 
Jo Provoost (WZC St. Augustinus) 
Tessa Steurs (WZC Kloosterhof) 
Boels Vicky (OCMW) 
Lambrechts Stefaan (schepen) 
Vande Vyvere Eveline (gemeente, verslaggever) 

 
Verontschuldigd: Luyten Milja  

Lens Maria 
Van Dyck Hendrick 

 
De vergadering vindt voor de eerste keer plaats in WZC Kloosterhof. 
 

1. Verslag vergaderingen d.d. 2 mei – kennisneming 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. Daguitstap 55-plussers 
Aantal inschrijvingen: 320 deelnemers 

• 157 basisprogramma 
• 163 uitgebreid programma 

 



Er zullen 6 bussen zijn: 4x 50 p, 1x 60 p, 1x 85 p 
 
 

3. Seniorenfeest 
De flyers van het feest worden uitgedeeld. 
 
Als eten bieden we dit keer frikadellen met krieken en brood aan.  We kregen een interessante prijsofferte van 
het Instituut Mevrouw Govaerts.  De leerlingen zullen het eten bereiden en tevens de bediening ’s middags voor 
hun rekening nemen.  Er wordt dus enkel voor de pauze beroep gedaan op helpers uit de seniorenraad. 
  
Er wordt samen opgebouwd op donderdag 21/9 om 14 uur. 
 
Aandachtspunten: 

• Deur volledig afdekking 
• Enkel de seniorenraad binnen laten vooraf. (ingang langs achter) 
• Om 17u moet de zaal ontruimd zijn.   
• Chocolade/chips voorzien door de vereniging. 

 
Taakverdeling: 

• Bonnetjes: okra centrum 
Bonnetjes worden door Eveline voorzien.  Het wisselgeld wordt door de vereniging voorzien. 

• Inkom: Rita D en Rita I, Maria, Irene 
 
’s Avonds is het vrijwilligersfeest.  De seniorenraad is hierop uitgenodigd.  Je krijgt een persoonlijke uitnodiging 
thuis en dient in te schrijven bij het onthaal van het onthaal. 
 
 
 

4. Week van de senior 
 
maandag 20/11, Koken voor diabetici, in De Stap 

dinsdag 21/11, voormiddag Open seniorenraad parochiezaal of school 

woensdag 22/11, voormiddag Markt soep ok 

woensdag 22/11, namiddag Theatervoorstelling kleinkinderen/grootouders  

Er zijn een aantal voorstellen.  De raad is van mening dat het echt ies voor kinderen moet zijn, waar de 
grootouders ook van kunnen genieten.  Er moet duidelijk gecommuniceerd worden de grootouders 
moeten blijven  

vrijdag 24/11, namiddag Film – in St. Augustinus 

zaterdag 25/11, namiddag Plusparty -> parochiezaal centrum  

 
 

5. Varia 
Evaluatie sporteldag 
Het was een topeditie. 
 
Vanuit de sportraad is er kritiek gekomen dat het spijtig is dat er mensen een hele dag komen kaarten en geen 
sporten meedoen.  Hoe kan dit vermeden worden?   De sporteldag gaat over bewegingssporten, een hele dag 
kaarten past daar niet onder. 



 
 
De seniorenraad is van mening dat de Sporteldag ook een sociaal evenement is en dat het belangrijk is dat 
kaarters kunnen blijven komen. 
 
Evaluatie taallessen 
 
Veerle, die de taallessen heeft gegeven, vertelt over de voorbije lessen. Zij heeft zonder onderwijservaring de 
lessen gegeven en heeft er zelf ook van genoten. Alles werd heel praktisch opgevat: op vakantie, ziek zijn, 
restaurant,…  Er waren 2 groepen van telkens 1u30: beginners en mensen die al een woord verstonden. 
Paul en Rita I hebben de lessen gevolgd en zijn heel enthousiast.  
 
De vraag stelt zich of een verhoging van de deelnameprijs (nu 0.75 euro per les) een probleem zou zijn? De raad 
is van mening dat dit geen probleem mag geven. 
 
Wzc Augustinus 
Is nog op zoek naar vrijwilligers die een moment in de week kunnen vrijmaken omdat de groepen te groot 
worden. 
Eveline zal deze vraag ook opnemen in de lijst voor nieuwe vrijwilligers. 
 
 

6. Rondleiding WZC Kloosterhof 
 
 
 

7. Belangrijke data 
 

19 september 2017 Seniorenraad Gemeenthuis, Markt 1 
22 september 2017 Seniorenfeest en vrijwilligersfeest sporthal 
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