
PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT MECHELEN 

 

 

 
GEMEENTE BERLAAR 

 

SENIORENRAAD - VERSLAG 

dinsdag 11 september 2018 

in Raadzaal, Markt 1 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 
 Borremans Jos 
 Geys Maria 

 Horemans Albert 
 Van Hoof Godelieva 

Provoost Jo (WZC St. Augustinus) 
Daneels Lies (Kloosterhof) 
Fonteyn Machteld  
Van Itterbeeck Veerle 
Lambrechts Stefaan (schepen) 
Vande Vyvere Eveline (verslaggever) 
Straus Claudia (Sociale Dienst) 
Voet Ellen (evenementencoördinator) 

 
Verontschuldigd:  

Spillman Tina  
Steurs Tessa (Kloosterhof)

   
 

1. Milja 
 
Op 17 juli is Milja Luyten, voorzitster van OKRA Heikant, gestorven.  Zij was sinds 2007 lid van onze 
seniorenraad.  We houden een moment van stilte als eerbetoon. 
 

2. Kennisname verslag 12/6 
 
Eddy Verstappen had volgende opmerking/aanvulling op vorig verslag aangaande de sporteldag: 
  

- er was voldoende water voorzien in de bezemwagen zodat iedereen dit kon gebruiken, misschien was dit niet 
kenbaar gemaakt maar het was er wel 
  
- een reservefiets kon gemakkelijk meegenomen worden in de bezemwagen maar dit is de voorbije jaren nog 
nooit geweest, misschien een idee voor volgende sporteldag. 
  

Aanvullend wordt er nog geopperd om de deelnemers ook vooraf te laten betalen op de sporteldag. 
 

 



3. Toelichting AAP VZW, Joke Decru 
Zie bijlage. 
 

4. Feest 
Er zijn 400 mensen ingeschreven en er staan 13 mensen op de reservelijst. 

laatste afspraken  

 Donderdagnamiddag zetten we de zaal klaar van 15u tot 17u: Fred, Rita I, Rick, Jef, Frans, Maria en 
partner 

 2 aparte karren voor ronde en lange tafel lakens 

 Op vrijdag moet er niets meer gebeuren door de seniorenraad. 

 Vrijdag gaan de deuren open om 11u30.  

 Om 10u30 wordt het warm eten geleverd. 

 De wei voorbij de sporthal is voorzien als extra parking.  Een parkeerwachter van de gemeente is 
voorzien. 

 Volgende mensen zullen helpen aan de inkom: Rita D, Veerle, Fred, Rita I, Maria W, Godelieve, Maria L 
(11u afspraak) 

 De Seniorenraad mag plaats voor zichzelf houden, niet voor de hele vereniging. 

 De seniorenraad wordt toch gevraagd te bedienen ‘s middags en in de namiddag.   
o Lunch - 3 buffetten: 

                - Stefan, Eveline, Ann: voor de begeleiden van de buffetten: wie naar waar 
                - per buffet: 1 juf + 1 leerling scheppen uit + 3 leerlingen in de bediening + 2 senioren 
in de bediening = 6 senioren nodig -> Rita, Veerle, Rita I, Fred, Godlieve, 

o Dessert- 3 buffetten 
                - Stefan, Eveline, Ann: voor de begeleiden van de buffetten: wie naar waar 
                - per buffet: 2 poetsvrouwen scheppen uit + 2 leden college bediening + 2 senioren  

 Voor de bediening (drank) tijdens het feest is er volk voorzien maar aan de raad wordt gevraagd om het 
drukste moment ook in te springen en drank te bedienen. 

 Na het feest de zaal verlaten, tegen 19u moet de zaal terug klaar staan voor het vrijwilligersfeest 
 

5. Daguitstap 
 

evaluatie 2018 - 3/7/2018 – 260 deelnemers 

Het was een heel goede editie.  Er is zo goed als geen commentaar gegeven.  Het eten was verzorgd en lekker.  
Er was wel 1 slechte gids bij de stadswandeling.  Andere mensen waren dan weer heel tevreden over hun gids.  
Het mijnbezoek is ook anders gelopen dan voorzien.  Het was oorspronkelijk niet de bedoeling dat gidsen op 
vaste plekken gingen staan en dat de groep zelf de wandeling moest maken.  De gidsen hebben dit zelfstandig 
beslist waardoor we dit niet meer konden communiceren.  Er waren minder inschrijvingen dan andere jaren.  We 
vermoeden dat dit komt door het minder gekend zijn van de stad Genk. 
 

2019 

Kortrijk 

Voor de volgende editie wordt gedacht aan Kortrijk.  Er is echter geen programma beschikbaar voor 250 mensen.  

Tenzij we ervoor opteren om de senioren bij de inschrijving een programma te laten kiezen.  De raad is van 

mening dat we dit beter niet doen.  Daarom zal Eveline bij de toeristische dienst van Kortrijk informeren naar een 

alternatief programma in de buurt van de stad. 

Andere ideeën 

 Hageland 



 Voerstreek 

 Leuven 

Eveline informeert naar de mogelijkheden.  De verschillende opties zullen tijdens de open seniorenraad van 

november besproken worden. 

Vroegere bestemmingen: 

2018 Genk 2010 Hasselt 

2017 Maastricht 2009 Park paradisio  

2016 Tongeren 2008 Boudewijn Seapark 

2015 Blankenberge 2007 Noorderkempen (Postel, grensstreek) 

2014 Ieper 2006 Brussel en Leuven 

2013 Gent 2005 Westhoek 

2012 Eupen 2004 Antwerpen: haven+zoo 

2011 Brugge   

 

Pari Daiza zou kunnen herhaald worden.  Ondertussen is de reis wel in de zomervakantie wat het minder 

interessant lijkt voor de daguitstap. 

 

6. Seniorenweek 
 

Het volgende programma wordt voorgesteld: 

activiteit Smartphoneproject 

datum zondag 18/11/2018, 14u30 

locatie school centrum 

prijs gratis 

activiteit soep op de markt 

datum woensdag 21/11/2018 

locatie markt 

prijs gratis 

activiteit film 

datum vrijdag 23 november 14u30 

locatie kloosterhof 

prijs 2 euro 

activiteit Plusparty 

datum zondag 25/11/2017, deuren om 13u30 - uren: 14-18u 

locatie parochiezaal petruszaal 

prijs 2 en 1 euro 

activiteit het nieuwe bewegen 

datum maandag 26 november, 19u30 

locatie zaal familia 

prijs 2 euro 

activiteit open seniorenraad 



datum dinsdag 27/11/2018, 9u 

locatie berkenhof 

prijs gratis 

 

agenda open-seniorenraad 

 Voorstellen daguitstap 2019 

 Toelichting Familiehulp/Noah 

 Toelichting programma Lekker Actief (Paul Van de Vondel) 

 2019, voorbereiding installatie nieuwe seniorenraad 

Alle verenigingen kunnen opnieuw een aanvraag doen om in de seniorenraad te zetelen 

Voorzitter en ondervoorzitter (man en vrouw) worden via geheime stemming gekozen. 

-> schriftelijke of mondelingen kandidaturen mogen gebeuren 

Film 

Volgende films zullen op het seniorenfeest voorgesteld worden: 

 Daens  

 Pauline en Paulette  

 Confituur  

 De Vlaschaard  

 Zware Jongens  
 

Ander idee 

Er wordt geopperd om ook terug iets rond de elektrische fiets te organiseren.  Dit zou dan in het voorjaar kunnen. 

7. Varia 
 

stand van zake dienstencentrum 

Er zijn al langer besprekingen met WZC Kloosterhof over de oprichting van een dienstencentrum.  Momenteel 

wordt er gewerkt aan een visie rond nieuwe bouwprojecten in de gemeente.  Daarom moet er ook met de bouw 

van een dienstencentrum gewacht worden.  De erkenning voor dienstencentrum was wel aangevraagd door de 

zuster.  Maar daar hangt een deadline aan vast, nl. half januari volgend jaar.  WZC Kloosterhof is daarom op 

zoek gegaan naar een alternatieve locatie.  Die is gevonden in het Paviljoen van de school, grenzend aan het 

Klooster. 

Bij de invulling van het dienstencentrum zal de seniorenraad om input gevraagd worden. 

Neos Berlaar 

Neos Berlaar wordt op 17 september opgericht.  Er wordt gestart met een lezing door prof. Cammu. 

Lessen Spaans 



Veerle en Eveline hebben de taallessen geëvalueerd en de eerste afspraken voor een nieuwe editie gemaakt.  

Die zal starten in april 2019.  Nu is gevraagd aan alle deelnemers van 2018 om kenbaar te maken of ze nog 

opnieuw willen inschrijven. 

Dag van de jeugdbeweging 

Op 19 oktober is het terug Dag van de jeugdbeweging.  Op deze dag wordt de jeugd die actief is in een 
jeugdvereniging verwend met een ontbijt.  
 

 Centrum, Markt, vanaf 6u30: Veerle, Fred, Rita I, Rita D, Paul 

 Heikant, hier heeft de Chiro geen hulp nodig 
 

Debat 

Vanmiddag (11/9) organiseert Wzc Sint Augustinus een politiek debat met ruimte voor vragen.  Els Van Hoof 

(RTV) zal modereren. 

Berlaarhof:  
Er wordt geïnformeerd naar de plannen met Berlaarhof.  
Het bestuur wil dit authentiek beeld bewaren en een openbaar park aanleggen. 
 

8. Toekomstige vergaderdata en andere belangrijke data 
 

 

21 september 2018 Seniorenfeest en vrijwilligersfeest sporthal 

19 september Dag van de jeugdbeweging (6u30) Marktplein 

18 -27/11 Week van de senior  

27 november Open-seniorenraad Berkenhof 

 
 
 


