
PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT MECHELEN 

 

 

 
GEMEENTE BERLAAR 

 

SENIORENRAAD - VERSLAG 

dinsdag 6 maart 2018 

in Kloosterhof om 9 uur 

 
Aanwezig:  Lens Maria 
  Van Dingenen Joseph (voorzitter) 

Luyten Rita 
Wuyts Irene 
Weuts Maria 
Deckers Rita  

  Oberts Frans  
Van de Vondel Paul  
Deboodt Frederick 
Ingang Rita 

  Van Dyck Hendrick 
  Geys Maria 
  Horemans Albert 

Van Hoof Godelieva  

Fonteyn Machteld  
Borremans Jos  
Provoost Jo (WZC St. Augustinus) 
Lambrechts Stefaan (schepen) 
Vande Vyvere Eveline  
(gemeente, verslaggever) 
Steurs Tessa (Kloosterhof) 
Daneels Lies (Kloosterhof) 

 Straus Claudia (sociale dienst) 
 
Verontschuldigd:  

Luyten Milja  
Van Itterbeeck Veerle 

   
 

 
Rondgang 

Nieuwe mensen: Claudia Ocmw, thuisdiensten  
Jos Borremans, Okra Berlaar Heikant 
 

1. Verslag vergadering d.d. 9 januari – kennisneming 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd 
 
De oversteekplaats aan de Bastijnsstraat en de Misstraat is bekeken op de verkeerscommissie maar de grote 
meerderheid was er niet voor te vinden. 
 

2. Daguitstap 55-plussers 
 
2.1 Verslag van de prospectie 
 

 



De dag is goed verlopen.  Het eten was heel lekker.  Het restaurant heeft duidelijk ervaring met grote groepen.  
De toeristische dienst stelt een combinatie van 2 rondleiding voor die dan samen 2 uur duren.  Het wordt een 
combinatie van ondergronds en bovengronds.   
 
2.2 Prijs-bevestiging:  
 
De prijs wordt bepaald op basis van de woonplaats: programma 
- 55-plussers die in Berlaar wonen: 30 euro 
- 55-plussers die behoren tot kerkelijk Heikant en hoofdlid zijn van een erkende Berlaarse 
seniorenbond 

40 euro 

- 55-plussers die niet behoren tot het grondgebied Berlaar of tot kerkelijk Heikant 60 euro 
 
 
2.3 Inschrijfdata:  
- maandag 7 mei start voor iedereen 
- Op het inschrijfformulier zal een vakje staan dat de bonden zelf kunnen invullen voor hun eigen uiterste inschrijf-
moment.  De bonden moeten voor 11 mei de inschrijvingen op het onthaal binnen brengen. 
 
 
2.4 Dagindeling overlopen 
 
7.30 uur vertrek van Berlaar naar Genk waar we in het restaurant een kopje koffie of thee met een stukje cake aangeboden 

krijgen. 

9u  koffie en cake 

10.00 uur bezoek aan mijnsite C-mine:  
Rondleiding Energiegebouw en ondergrondse  
gangen van de mijn  
(1 verdieping onder de begane grond) 

Eveline vraagt nog na of het rolstoeltoegankelijk is en of rollators ook kunnen. 

12.30 uur   warm middagmaal in het restaurant  

 Er staat water op de tafel, andere dranken dien je apart te betalen. 

De raad vraagt of er ook een dessert voor diabeten voorzien kan worden, zoals fruit. 

Eveline informeert bij de zaal 

14.15 uur busrit naar de stad 

14.30 uur   aankomst in Genk-stad   

 Je kan kiezen voor tijd vrij of voor een gegidste stadswandeling.  Indien je de stadswandeling kiest vermeld je dit op 
het inschrijvingsbewijs. 

16 uur    einde wandeling, je bent vrij 

17.30 uur afspraak aan het station van Genk (Europalaan) voor de terugrit naar het restaurant 

18 uur koffietafel  

19 uur terugreis naar Berlaar, de aankomst is voorzien rond 20.30 – 21 uur 

2.5 promo 
Flyers worden bezorgd 
 



 
3. Seniorenfeest 

 
Uiteindelijk werd er toch geen contract afgesloten met Lisa del Bo.  De twijfels over haar programma bleven 
sluimeren.  Daarom is er gezocht naar een ander programma. 
 
Nieuwe artiesten volgens het principe van muzikantenstad: Michael Lanzo, Filip d’ haeze, pc Brown, goochelaar  
 
Prijsaanpassing?  
We vragen al heel lang 5 euro als inkom.  De artiest kost dit jaar +/- 2000 euro.  Ondertussen is de broodmaaltijd 
ook vervangen door een warme maaltijd én een dessert. 
De raad is van mening dat de prijs verhoogd mag worden naar 7 euro.  Zo trekken we ook ons budget omhoog 
wat de meerkost van de artiest compenseert. 
Het concept zal gelijkaardig dan vorig jaar. 
 
Ideetjes voor volgend jaar: 
Volgend jaar: Rudy Jones 
Barbara Deckx met liederen van Mark Deckx 
 

4. Week van de Senior 
We vragen in hoeverre de bonden interesse hebben om in de week van de Senior zelf iets te organiseren. 
Om in aanmerking te komen voor subsidies moet het over nieuwe zaken gaan.  Een fiets/wande-ronde van de 
parochies/bonden bijvoorbeeld.  Als je een voorstel hebt geef je dat best voor eind mei door aan Eveline. 
 
Hoe meer volk op de plusparty krijgen?  Voorlopig is de Petruszaal op 24/11 terug vastgelegd voor de Plusparty.  
De andere zalen waren niet beschikbaar.  Frans Oberts vraagt zich of de fuif ook kan verzet worden naar een 
zondag. 
Als dit voor de zaal nog kan en als de jeugdverenigingen ook bereidt zijn om mee te werken zou dit kunnen. 
 
Andere activiteiten:  

• misschien film – humoristische film 
• voorstelling (oma? Leen Persyn) 

 
 

5. Varia 
Taallessen  
Er is veel interesse voor de Spaanse les.  De intakegesprekken zijn op 22/3 gepland. 
 
Receptie Atomium 
Op 17/4 nodigt een organisatie van het Atomium alle 60 jaar-gehuwden uit voor een receptie.  4 koppels uit 
Berlaar hebben hier interesse in. 
 
Sociaal restaurant 
Op 19 februari is het sociaal restaurant in Kloosterhof gestart.  Er is geen inkomens- of leeftijdsgrens.  Inschrijven 
kan bij Tessa: Tessa.Steurs@zusters-berlaar.be  
Prijs: 7.5 euro voor driegangenmenu.  Water is voorzien en er is een frisdrank- of koffieautoamaat.  Er worden 
dus geen alcoholische dranken aangeboden. 
Donderdag 12u sluiten de inschrijvingen voor de week erop 
 
Seniorenateliers WCZ St Augustinus 
Maak daar zeker ook reclame voor in uw bond.  Maandelijks, nu maandag rond medicatiegebruik bij senioren 
 

6. Toekomstige vergaderdata en andere belangrijke data 
 

 

mailto:Tessa.Steurs@zusters-berlaar.be


29 mei 2018 Sporteldag Sporthal 
12 juni 2018 Seniorenraad  
3 juli 2018 Daguitstap voor 55-plussers  
11 september 2018 Seniorenraad   
21 september 2018 Seniorenfeest en vrijwilligersfeest sporthal 
20 november 2018 Seniorenraad  
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