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GEMEENTE BERLAAR 

 

SENIORENRAAD - VERSLAG 

dinsdag 9 januari 2018 

in Raadzaal, Markt 1 om 9 uur 

Aanwezig:  Vertommen Silvain 
  Lens Maria 
  Van Dingenen Joseph (voorzitter) 

Luyten Rita 
Wuyts Irene 
Weuts Maria 
Deckers Rita  

  Oberts Frans  
Van de Vondel Paul (later) 
Deboodt Frederick 
Ingang Rita 

  Van Dyck Hendrick 
  Geys Maria 
  Horemans Albert 
  Van Hoof Godelieva 

Provoost Jo (WZC St. Augustinus) 

Daneels Lies (GAW 
Solleveld/WZC Kloosterhof) 
Lambrechts Stefaan (schepen) 
Vande Vyvere Eveline  
(gemeente, verslaggever) 
Horemans Walter (burgemeester) 

 Frans Boeckaerts 
  Keirsmakers Eva 
 
Verontschuldigd: Fonteyn Machteld  

Van Itterbeeck Veerle 
Spillman Tina 

  Luyten Milja 
Steurs Tessa (Kloosterhof)  
Boels Vicky

 
1. Verslag vergadering d.d. 21 november 2017 – kennisneming 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd 
 

2. Daguitstap 55-plussers  
Eveline werkte de piste Genk verder uit.  Op 18/1 gaan we op prospectie.  Er werd nagekeken in de verslagen 
dat het de beurt is aan Paul van de Vondel en Okra station om mee te gaan.  De nodige afspraken werden 
gemaakt. 
 
De exacte kostprijs zal pas geweten zijn na de prospectiedag omdat het programma nu nog niet vast ligt: 

Eten: 31.5 euro 
Bus: 10 euro 
Programma: waarschijnlijk 9.5 euro 

Stadswandeling: 3.5 euro pp 
c-mine expeditie: 6 euro pp 

totaal: 51 euro 
 

 



Als we dit doen, sparen we 2 euro pp uit en hebben we meer budget voor een groter of extra optreden op het 
seniorenfeest. 
 
Maastricht heeft uiteindelijk gemiddeld 30.11 euro pp gekost.  Het volledige programma kostte 53.39 euro.  
Volgende seniorenraad nemen we de definitieve beslissing. 
 

3. Seniorenfeest 
We hebben verschillende prijzen voor mogelijke artiesten opgevraagd 
 2 x 60 min Ander aanbod 
Wendy van wanten Live on tape: 2000 + 6 % btw 

Totaal: 2120 euro 
45 à 60 min: 1300 + 6 % BTW 

Dennie Demaro 650 euro + 0% btw 
Totaal: 650 euro 

 

Lisa del Bo, De gouden klassiekers 1495 + 107.1 BTW  
Totaal: 1602.1 euro 

 

 De senioren voorstelling “De GOUDEN KLASSIEKERS” is een schot in de roos en 
wordt dit jaar nog aangeboden aan een promotieprijs! 
Het betreft een namiddag-vullende show waarin Lisa het publiek meeneemt in 
een reis doorheen de jaren ’40-50-60-70 via een powerpoint-presentatie met 
info en beelden.  
Belangrijk:      Dit is eerder een voorstelling dan een gewoon optreden gezien 
het programma doorlopen wordt ahv een projectie via een powerpoint. Het 
betreft een zittend aandachtig publiek dat interactief deelneemt aan de 
voorstelling, er wordt dus niet gedanst en/of geschonken tijdens de voorstelling. 
 

Herbert Verhaeghe  Kan pas vanaf 15u30 optreden. 
60 min live on tape: 900 + BTW 

 
In het verleden gaven we tussen 1000 en 1600 euro uit aan artiesten. 

2017, verschillende artiesten: 1199,32 euro 
2016, De Melando’s: 1192,50 euro 
2015, Marc Deckx, Anita en Rolando: 1000 euro 
2014, Eddy Smets, Letty Lanka, Chris en Chris: 1529 euro 

 
Bespreking 
De meningen over Wendy Van Wanten zijn verdeeld.  Er zijn voor- en tegenstanders.  De waarde van haar 
optreden wordt laag ingeschat.  Sowieso moet er dan nog een tweede artiest zijn. 
 
Dennie Demaro wordt positief onthaalt, alsook  Lisa del Bo.  Eveline kaartte de vereiste van Lisa del Bo om geen 
drank te schenken tijdens de voorstelling aan.  Daarin was de zangeres meegaand.  Dit zou ze voor ons wel 
toelaten.  Het soort programma dat ze aanbiedt is anders dan wat we in het verleden gedaan hebben.  Er is een 
vrees dat het humor-gedeelte echt zal gemist worden.  Dit kunnen we evt. opvangen door voor de voorstelling, 
tijdens het eten, en tijdens de pauze een humor-act in het publiek te organiseren.  Als we Dennie Demaro kiezen 
moet er nog een 2e artiest gevonden worden. 
 
Er wordt gezegd dat eender welke artiest er gekozen wordt er opmerkingen zullen zijn.  Lisa del Bo is een goede 
zangeres en de meerderheid van de seniorenraad wil de sprong wel wagen om eens een ander soort programma 
te boeken.  Dit programma moet dan wel aangevuld worden met een humor-act voor de show en in de pauze. 
 
Aangezien het concept de laatste jaren alleen maar is uitgebreid, zoals het warme eten, wordt overwogen om de 
prijs op te trekken naar bijvoorbeeld 7 euro.  Dit is echter nog geen beslissing. 
 
Het concept zoals vorig jaar, incl. het menu ’s middags mag behouden blijven.  Op de flyer moet duidelijk vermeld 
zijn dat het aantal plaatsen beperkt is. En dat er max. 400 personen mogen inschrijven.  Voor de helpers zonder 
kennissen zal plaats voorzien worden aan de schepentafel. 



 
4. Week van de Senior 

Editie 2017 
Aantal deelnemers: 

Diabetici 7 p 
Seniorenraad 3 p extra 
Soep op de markt 130 bekers 
Clown 74 p 
Film +/- 100 p 
Plusparty 129 p 

Evaluatie:  
Voor de infoavond rond Diabetes waren er eigenlijk te weinig deelnemers.  Het programma was wel heel goed.  
Ook de clown-voorstelling en de film worden heel positief beoordeeld.  Voor het programma met kinderen moeten 
we in de toekomst alert zijn op de Sintvoorstelling van 1 week later.  Die twee voorstelling beconcurreerden 
elkaar wat spijtig is.  Bij de film mocht het scherm hoger hangen.  De mensen op de achterste rijen konden de 
ondertiteling niet goed lezen. 

Editie 2018 

Voorgesteld wordt om voor dit jaar ook activiteiten van bonden op te nemen in de programmatie van de week van 
de senior.  Voor dergelijke activiteiten (die open staan voor de hele bevolking) kunnen subsidies bekomen 
worden.  Het reglement hiervoor vind je nog eens in bijlage. 
We willen de Plusparty liefst aan het begin van de seniorenweek plannen zodat we op deze activiteit ook reclame 
kunnen maken voor onze andere activiteiten.  Dit wil zeggen dat de Plusparty op 17/11 zou moeten doorgaan.  Er 
is navraag gedaan in alle grotere zalen (Forum, Petruszaal en Familia) zijn die dag echter reeds bezet.  1 week 
later (24/11) is de Petruszaal nog vrij.  Zaal Forum niet en van de Familia hebben we op het moment van de 
vergadering nog geen antwoord.  De Plusparty kan dus zeker op 24/11 doorgaan.  Onze voorkeurlocatie is zaal 
Familia.  Als die zaal echter toch bezet blijkt zal de 3e editie van de Plusparty terug doorgaan in de Petruszaal. 
De volledige seniorenweek laten we deels voor en deels achter de zaterdag van de Plusparty vallen; van 
woensdag tot dinsdag: 
 Woensdag 21/11 – soep op de markt 
 Zaterdag 24/11 – Plusparty 
 Dinsdag 27/11 – Open-seniorenraad 
Volgende vergadering bespreken we het programma verder. 
 

5. Varia 
Kiesbureaus in de rusthuizen op 14/10 
De burgemeester kondigt aan dat er bij de volgende verkiezingen ook kiesbureau’s zullen georganiseerd worden 
in onze twee rusthuizen.  Op die manier kunnen bewoners ook zelf stemmen en worden de kiesbureaus van de 
sporthal ontlast.  Er zullen ook buurtbewoners in de rusthuizen komen stemmen.  We voorzien toegankelijke 
stemhokjes waar een lager blad is zodat mensen in een rolstoel daarvan gebruik kunnen maken. 
 

6. Bedanking ere-leden seniorenraad 2017  
Frans Boeckaerts en Bernard Op de Beeck zijn gestopt als lid van onze adviesraad.  We danken hen voor hun 
bijdrage en inzet.  Frans is aanwezig en krijgt een pakje Berlaarbons.  Bernard kon er vandaag niet bij zijn.  
Daarom zal de schepen hem een bezoekje brengen en het geschenk overhandigen. 
Ook van Eva Keirsmakers die namens het OCMW naar onze raad kwam moeten we afscheid nemen.  Zij kreeg 
binnen de gemeente Berlaar en het OCMW een nieuwe functie.  We danken haar daarom ook voor haar 
engagement en betrokkenheid. 
 

7. Toekomstige vergaderdata en andere belangrijke data 
 
We kiezen ervoor om de vergaderingen van de seniorenraad voor het hele jaar in te plannen. In onderstaande 
kader vind je ook terug wat de agendapunten voor onze 3 grote activiteiten zijn. 



 
vergaderdatum reis feest week 

9/01/2018 
Voorstel programma, 
prospectie voorbereid 

eerste ideeën voor artiest en 
concept evaluatie 

   
eerst planning nieuwe editie 

6/03/2018 
Programma op punt, alle 
beslissingen genomen bepaling artiest en concept voortgang planning 

12/06/2018 
aantal inschrijvingen + 
laatste afspraken voortgang organisatie definitieve planning 

  
flyers verspreiden 

 
11/09/2018 evaluatie laatste afspraken 

agenda open-seniorenraad 
bepalen 

 

eerste ideeën voor nieuwe 
bestemming  flyers verspreiden 

27/11/2018 
volgorde bepalen 
verschillende mogelijkheden evaluatie Open-seniorenraad 

 
29 mei 2018 Sporteldag Sporthal 
3 juli 2018 Daguitstap voor 55-plussers  
21 september 2018 Seniorenfeest en vrijwilligersfeest sporthal 
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