
PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT MECHELEN 

 

 

 
GEMEENTE BERLAAR 

 

SENIORENRAAD - VERSLAG 

dinsdag 17 oktober 2017 

in WZS Sint Augustinus om 9 uur 

 
Aanwezig:  Vertommen Silvain 

Luyten Milja  
  Lens Maria 
  Van Dingenen Joseph (voorzitter) 
  Weuts Maria 

Deckers Rita  
  Fonteyn Machteld  

Deboodt Frederick 
Ingang Rita 

  Van Dyck Hendrick 
  Geys Maria 
  Horemans Albert 
  Van Itterbeeck Veerle 
  Spillman Tina 

Provoost Jo (WZC St. Augustinus) 

Lambrechts Stefaan (schepen) 
Vande Vyvere Eveline  
(gemeente, verslaggever) 
Voet Ellen (evenementen-
coördinator gemeente) 

 
Emelie Pauwels, Neos 

  Leen van Dijck, Neos 
 
Verontschuldigd:  

Van de Vondel Paul 
Luyten Rita 

  Steurs Steurs (Kloosterhof) 
Reniers Emy (Kloosterhof) 

 Frans Boeckaerts 
 

1. Verslag vergadering d.d. 19 september – kennisneming 
 
Het verslag wordt op de zitting uitgedeeld en goedgekeurd. 
 
Aanvullingen: 

• Machteld haalt aan dat we in het dienstencentrum van Koningshooikt zeker op bezoek mogen komen. 
 

• De werken in de Legrellestraat zijn gelinkt aan die van de Smidstraat.  De werken in de Smidstraat lopen 
niet van een leien dakje.  Er is een dispuut tussen het studiebureau en de aannemer, wat waarschijnlijk 
gevolgen heeft voor de werken in de Legrellesraat. 

 
 

2. Neos stelt zich voor 
 
Neos is het netwerk van ondernemende senioren.  In bijlage vindt u meer info. 
 
Neos wil in 2018 gesprekken voeren in het kader van het opstarten van een Neos-afdeling in Berlaar.   

 



 
Vragen van de raad 
Hoeveel bedraagt het lidgeld?   
Het lidgeld wordt bepaald door de afdeling zelf, 20 euro pp is de bijdrage voor nationaal, wat extra gevraagd word 
is voor de kas van de lokale afdeling.  Elke afdeling heeft zo zijn eigen manier van werken. 
 
Hoe vinden jullie bestuursleden? 
Om de vier jaar worden er bestuurshernieuwingen georganiseerd.  Elke afdeling móét daaraan deelnemen 
Zo kunnen er om de 4 jaar jongere bestuursleden instromen.  De laatste bestuurshernieuwing was in 2015.  Toen 
zijn 736 nieuwe bestuursleden gestart in 200 afdelingen. 
 
Welke afdelingen zijn er in de buurt? 
Er zijn afdelingen in Nijlen, Heist op de Berg, Lier 
Neos staat open voor iederen, niet enkel voor (gewezen) zelfstandigen.  Je mag ook lid worden in een 
buurgemeente. Voordrachten worden heel vaak opgesteld voor niet-leden (wel voor een andere prijs) zodat je 
Neos kan leren kennen. 
 
Hoe zien ze de link met de seniorenraad?   
Alle afdeling in Vlaanderen hebben een afvaardiging in de betreffende lokale seniorenraad.  Mocht er een 
afdeling in Berlaar opgericht worden dan is het evident dat zij ook lid worden van de seniorenraad. 
 
 

3. Seniorenfeest, evaluatie  
 
Iedereen was tevreden.  Alles liep vlot en het eten was lekker. 
 
De laatste sketch van Marc en Leo was misschien wel ongepast.  Marie Dillen zong heel mooi.  De mening van 
het publiek was verdeeld.  De klank was niet goed afgesteld bij de opera en viel ook soms uit.  Technische zaken 
hebben we echter niet in de hand.  Er gebeuren altijd onvoorziene omstandigheden. 
 
Volgend jaar zal het feest op 21 september plaatsvinden.  We bepalen de max. capaciteit ineens op 400 
personen. 
 
De vraag wordt gesteld om volgend jaar de verkoop van de kaarten terug via de bonden te kunnen doen.  
Aangezien de verkoop tegenwoordig een grote toeloop is lijkt dit moeilijk.  Het overzicht kan zo verloren geraken. 
 
 

4. Week van de Senior 
 

activiteit Koken voor diabetici met hapjes 
Datum 20/11/2017, 19,30 
Locatie school Heikant 
Prijs 3 euro 
 

Er zal ook reclame gemaakt worden via de welzijnsraad en bij de huisartsen. 
 
activiteit open seniorenraad 
Datum 21/11/2017, 9u 
Locatie Berkenhof   
Prijs gratis 
 

Agenda: 
1. Locatie daguitstap-55 jarigen 
2. Wat kan de gemeente nog meer voor u doen? 

 



 
 
Bij dit onderwerp komt ook de veiligheid aan de hoek van de Misstraat en de Bastijnsstraat aan bod.  Daar zou 
een oversteekplaats nuttig zijn.  Eveline geeft dit door aan de verkeerscommissie. 
Er wordt ook geïnformeerd naar wat je moet doen als je een opmerking of klacht hebt over de gemeente.  Er 
bestaat een klachtenprocedure en sowieso geven de mensen van het onthaal alle opmerkingen door aan de 
betreffende collega. 
Het lijkt wel aangewezen dat de klachten-ambtenaar naar één van onze volgende vergaderingen komt. 
 

activiteit soep op de markt 
Datum 22/11/17 
Locatie Markt 91 
prijs gratis 
 

Er is gemixte soep besteld zodat we geen lepeltjes hoeven af te wassen. We voorzien 2 kookpotten zodat we 
altijd warme soep hebben.  
We spreken om 10u af ter hoogte van Markt 91.  Eveline doet de opbouw.  Volgende senioren komen helpen: 

• Rita Deckers 
• Freddy Deboodt 
• Maria Lens 
• Milja eventueel 

 
activiteit clown met hapje 
datum 22/11/2017, 14u, deuren om 13u30 
locatie Familia 
prijs 2 euro  vr grootouders, 1 euro voor kleinkinderen 

 
Er zal een hapje voorzien worden.  Aangezien Berlaar een duurzame gemeente is wordt er gekozen voor chips 
van de wereldwinkel. 

 
activiteit filmnamiddag 
datum 24/11/2017, 14.30u, deuren om 14u 
locatie Sint Augustinus 
prijs 2 euro   

 
We proberen 100 mensen te bereiken. De doelgroep zijn  de rusthuisbewoners en de zelfstandige senioren. 
Nancy van de dienst Vrije Tijd zocht uit dat de frisco van Artic nog steeds verkrijgbaar is.  Aangezien we deze bij 
de lokale handelaar kunnen kopen wordt hiervoor gekozen. 
 

activiteit Plusparty 
datum 25/nov 
locatie parochiezaal Petruszaal 
prijs 2 en 1 euro 

 
De jeugdraad zal aanwezig zijn om te tappen.  Ze voorzien broodjes zoals gevraagd. 
Eveline maakt verdere afsrpaken. 
De bonden kunnen evt. zelf kaarten verkopen indien gewenst. 
 
 
 

5. Varia 
• Laatste afspraken Dag van de jeugdbeweging  

6u30 op het marktplein en bij de Chiro 
 



• Noah, dagopvang voor mensen met (jong)dementie van familiehulp heeft zijn doelgroep 
uitgebreid naar alle ouderen met dementie 
 

• Vrijwilligersfeest, opmerkingen? 
Er waren in eerste instantie te weinig groenten en borden.  Blijkbaar zijn er mensen die het 
vinden kunnen om een tweede keer aan te schuiven voor iedereen een eerste keer is geweest. 
Traiteur weet wat er fout is gelopen en zal hieruit lessen trekken. 
Chips/chocolade werd aan’t einde van de avond ingeslagen met het overschot aan bonnetjes.  
Dit moet tegengehouden worden 
De seniorenraad vind de flesjes water op tafel niet nodig. 
 

• Kerkhoven 
Er stellen zich veel vragen rond het onderhoud en de visie omtrent de kerkhoven.  In het 
centrum staat de beplanting soms zo hoog dat je niet meer aan de zerken kan om ze schoon te 
maken. 
 

6. Belangrijke data 
 

21 november 2017 Volgende vergadering – open seniorenraad Berkenhof 
21 september 2018 Seniorenfeest en vrijwilligersfeest sporthal 
14 november 2017 Uitleg notaris over erfenissen en schenkingen WZC St Augustinus 
 
 
 


	GEMEENTE BERLAAR

