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1. Verslag vergadering d.d. 6 maart – kennisneming 
 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. Verkiezingsdebat, toelichting door Jan Van Craenendonck, directie WZC St. Augustinus 
 
De beide woonzorgcentra fungeren op 14 oktober als kiesbureau voor hun bewoners en de buurtbewoners.  Dit 
heeft verschillende voordelen.  Buurtbewoners kunnen een kijkje nemen in de centra, het kan een gezellige 
gelegenheid zijn om kennis te maken met elkaar.  Tevens wordt de Pastorijstraat ook ontlast. 

 



Bij WZC Sint Augustinus was dit de aanleiding om voorafgaand aan de verkiezingen een debatnamiddag te 
organiseren met alle Berlaarse partijen.  De onderwerpen zullen in de brede zin gefocust zijn op senioren:  
mobiliteit, huisvesting, zorg, cultuur, betaalbaarheid,…  Het doel is om een discussie mogelijk te maken.  Vragen 
mogen vooraf gesteld worden.  Dit kan handig zijn om het debat te kunnen voorbereiden en modereren.   
 
De vergadering vindt dit een heel goed idee.  Voorgesteld wordt om zeker contact te zoeken meet RTV voor de 
promo maar zij zouden misschien ook 1 van hun nieuwsankers kunnen aanspreken om het geheel te modereren.  
Els van Hove is bijvoorbeeld woonachtig in Berlaar. 
 
De namiddag zal doorgaan op dinsdag 11 september 2018.  De directeur vraagt de verenigingen mee promo 
maken. 
 
In de kantlijn wordt opgemerkt dat het Davidsfonds traditiegetrouw zijn debat op 20/9 zal organiseren.  
 

3. Daguitstap, laatste afspraken 
Er zijn tot nu toe 268 inschrijvingen (incl. 10 begeleiders): 

• Gemeentehuis: 56/58 en 57/58 -> 113 deelnemers, nog 3 plaatsen 
• Heikant: 77/84 -> 77 deelnemers, nog 7 plaatsen 
• Berkenhof: 35/50 en 43/50 -> 78 deelnemers, nog 22 plaatsen 

We hebben 1 bus geannuleerd.  Je kan nog steeds inschrijven. 
 
Als verklaring voor het dalend aantal inschrijvingen denkt de vergadering aan de bestemming.  Misschien spreekt  
Genk minder tot de verbeelding.  We gaan ook al enkele jaren naar Limburg. 
 
Er is een rolstoellift en de brasserie is om 11u open voor zij die niet de hele rondleiding willen doen.  Er blijkt 
verwarring te zijn rond de toegankelijkheid van de route met de rolstoel.  Het voormiddaggedeelte is niet volledig 
toegankelijk, maar mensen met een rolstoel of een rollator kunnen wel het grootste deel van de rondleiding mee 
volgen. 
 
Er werd ook geïnformeerd naar een dessert voor diabeten.  We zouden iedereen nog een stuk fruit kunnen 
aanbieden, naast het gewone dessert.  Op die manier hebben diabeten toch een dessert en de niet-diabeten 
hebben een 4-uurtje.  De vergadering is hier echter niet voor te vinden. We bieden geen alternatief aan. 
 
Boekje is ze goed als af.  We missen nog een schiftingsvraag. Voorgesteld wordt om koffiebonen of iets 
dergelijks in een bokaal te wegen en dit de schiftingsvraag te laten zijn. 
 
Ideeën voor volgend jaar: Pairi Daiza of een andere bestemming uit het verleden. 
Volgende vergadering overlopen we de lijst van vorige bestemming om na te gaan welke reizen herhaald kunnen 
worden. 
 

4. Seniorenfeest, stand van zake 
De flyers voor het feest worden rondgedeeld.  De prijs is effectief verhoogd naar 7 euro. Het concept blijft 
onveranderd. 
 
Rond de nieuwe privacywetgeving (GDPR) wordt voorgesteld dat het onthaal een kenteken zet (F) op de 
inkomkaarten van de mensen die niet willen gefotografeerd worden.  De mensen die een inkomkaart met een 
kenteken afgeven krijgen dan een bandje met een streep op.  De fotografen dienen dan de bandjes in’t oog te 
houden. 
 
De dag na de daguitstap starten de inschrijvingen voor het feest: 4/7/18. 
 

5. Week van de senior, afspraken 
De jeugdraad wil terug mee helpen aan het smartphoneproject.  Zowel Scouts, KLJ als Chiro hebben interesse.  
Voorgesteld wordt om de seniorenweek te starten met de smartphonenamiddag op zondag 18/11.  Op die manier 
wordt de week ook een 10-daagse waardoor we de activiteiten meer kunnen spreiden. 



 
Voorlopig programma: 

• Zondag 18/11  smartphoneproject 
• Woensdag 21/11 soep op de markt en volksspelennamiddag 
• Vrijdag 23/11  film in kloosterhof (onder voorbehoud), film wordt gekozen op het feest 
• Zondag 25/11  plusparty 
• Dinsdag 27/11  open seniorenraad 

 
Andere ideetjes?  

• Infomoment rond bewegelijkheid door een kinesist 
• Infomoment rond op pensioen gaan, “wat ga ik doen op mijn pensioen” 
• Iets gelijkaardigs aan voorstelling rond slaapmedicatie 

 
De Plusparty werd verzet naar zondag.  Het wordt afwachten of dit een effect op het aantal aanwezigen heeft.  
We zullen evalueren nadien.  Mogelijks kunnen we zaterdag en zondag telkens afwisselen. 
 
Voorlopig wordt er geen activiteit georganiseerd door alle bonden samen. 
 

6. Varia 
 
Taallessen  
De voorbije reeks van  10 lessen werd positief geëvalueerd.  De meeste cursisten willen terugkomen. 
Het was weer heel leuk en er werd veel bijgeleerd.  Er werden afwisselend 1 of 2 namiddagen per week gegeven.  
Dit bleek te zwaar. 
Veerle wil nog een nieuwe reeks begeleiden. 
 
De volgende reeks zou kunnen starten begin april 2019.  De lessen worden terug gegeven op 
maandagvoormiddag.  De cursisten die reeds volgden krijgen voorrang.  Als er genoeg mensen terugkomen 
zullen er geen nieuwe mensen kunnen instappen 
 
Sporteldag 
De sporteldag wordt positief geëvalueerd.  Enkele opmerkingen: 

• Er was geen extra water mee bij de fietsers. Voorgesteld wordt om dit uit te delen bij de inschrijving. 
• Er moet een EHBO aanwezig zijn bij de fietsers 
• Best ook een bezemwagen voorzien waar ook een fiets in kan of auto met fietsenrek. (zie fietstocht 

sportraad) 
• De route van de fietstocht was heel goed 
• Ook de wandelaars wisten goed waar ze aan toe waren, wanneer ze konden afhaken. 
• Het line dansen was heel goed 
• Pétanque was ook plezant 
• Rugklas heel interessant (oefeningen), misschien meer door de mensen zelf laten doen (meer praktijk) 
• Sjoekes waren heel lekker 
• Fruit was warm (stond al in kleine potjes klaar, vorig jaar werd het uitgeschept) 

AAP vzw 
Kijk ook op: http://aapvzw.be/  
Dit is een vzw die (eenzame) senioren wil koppelen aan huisdieren die overdag alleen zitten. 
We nodigen hen uit voor een toelichting op een volgende seniorenraad. 
 
  

http://aapvzw.be/


7. Toekomstige vergaderdata en andere belangrijke data 
 

3 juli 2018 Daguitstap voor 55-plussers naar Genk  
11 september 2018 10u Seniorenraad  
11 september 2018 nm Verkiezingsdebat WZC St Augustinus 
21 september 2018 Seniorenfeest en vrijwilligersfeest sporthal 
20 november 2018 Open-seniorenraad  
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