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in Berkenhof, Misstraat 70 om 9 uur 

 
Aanwezig:    
  Lens Maria 
  Van Dingenen Joseph (voorzitter) 

Luyten Rita 
Weuts Maria 
Deckers Rita  

  Oberts Frans  
Van de Vondel Paul  
Deboodt Frederick 
Ingang Rita 

  Van Dyck Hendrick 
  Borremans Jos 
  Geys Maria 

Horemans Albert  
Wuyts Irene 

 
  Van Hoof Godelieva 

Provoost Jo (WZC St. Augustinus) 
Lambrechts Stefaan (schepen) 
Vande Vyvere Eveline  
(gemeente, verslaggever) 
Daneels Lies (Kloosterhof) 
Fonteyn Machteld  
Kempen Annemie (Neos Berlaar) 

 
Verontschuldigd:  

Van Itterbeeck Veerle 
 

 

   
 

1. Verslag vergadering d.d. 11 september 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Toelichting door Familiehulp/Noah 
Annick Peeters licht de werking van Noah toe.  Je vindt de presentatie in bijlage. 
De contactpersoon voor Berlaar is Rita Gorts (014 28 32 20 of rita.gorts@familiehulp.be) 
 
Opmerkingen uit de vergadering: 

• Is er ook een tussenkomst voor minder gegoeden voorzien? 
Dat is momenteel niet zo.  Nu is het een vaste prijs,  maar je kan kiezen hoeveel uren je komt. 
De seniorenraad vindt het belangrijk dat hier ook aandacht voor is. 

• Het aanbod van Familiehulp zou mee genomen kunnen worden in de brochure voor de 85jarigen. 

 
  

 



3. Toelichting digitale meldingen 
De communicatieambtenaar van het gemeentebestuur overloopt het e-loket op de gemeentelijke website. Dat is 
een nieuwe functie die enkele maanden geleden werd toegevoegd en waarmee inwoners van bij hen thuis een 
melding kunnen doorgeven. 
 
Het e-loket is opgedeeld in meldingen en klachten. De meldingen kennen op hun beurt drie onderverdelingen. 
 

• Melding milieu 
Via een milieumelding kan je een melding maken over sluikstorten, openbaar groen, dode dieren, ratten, 
zwerfkatten of de zwerfvuilactie van peters en meters. 

 
• Melding openbaar domein 

Bij schade aan het openbaar domein kan je een melding maken over schade aan de rijweg, het fietspad, 
het voetpad, de riolering of verkeerssignalisatie. 

 
• Melding overige 

Wil je iets melden wat niet vervat zit in milieu of het openbaar domein, dan kan je de restcategorie 
gebruiken. 

 
De onderverdeling is belangrijk omdat de verschillende meldingen anders verwerkt worden. Ze komen bij andere 
personen terecht of moeten andere stappen doorlopen om opgelost te geraken. 
 
De aanvrager wordt regelmatig op de hoogte gehouden bij de verschillende stappen in het meldingsproces. 
 

• Klachten 
De klachten zijn vergelijkbaar met de meldingen, maar kennen op hun beurt nog een iets andere 
verwerking. 

 
Dit alles kan ook in uw vereniging toegelicht worden.  De communicatieambtenaar staat hiervoor open. 
 

4. Toelichting Lekker Actief 
 
Paul Van de Vondel (Okra) licht een project rond bewegen toe. 
 

• Programma van 12 weken om in beweging te blijven.  Waarom 12 weken? 
na 12 weken zou je je gewoontes kunnen hebben aangepast. 

• Doos van 15 euro met materialen om actief te zijn (vb. stappenteller)  
• Opdrachtenkaarten voor 12 weken, elke week gebeurt er iets: vb. met diëtist naar de winkel 
• Open voor iedereen 
• Half januari:  

vergadering verenigingen en organisatie,  
wie (welke vereniging) doet er mee,  
wie kan wat op zich nemen. 

• Bekendmaking naar deelnemers: Kiosk maart 
 
Paul bezorgt de info ook nog aan S-plus en Neos. 
 
 

5. Daguitstap, voorstellen editie 2019 
 
Scherpenheuvel-Zichem: Aartshertogen en norbertijnen (44 euro + avondeten + bus) 
Programma: 
 Voormiddag/namiddag afwisselend 
 Deel 1: wandeling 



 Deel 2: busrondrit 
Eten: koffie met pepernoten (inbegrepen) 
 Middag: 

soep + koude schotel of stoofvlees met frieten + ijsje  
 avond: nog niet geweten 
  
Nadeel: 
De maaltijden zouden doorgaan in 3 verschillende restaurants. 
 
Brussel – 48 euro + bus 
Voorstel: 350 personen tegelijk en op 1 dag en maaltijd in gehuurde feestzaal 
 
9u00: onthaal met koffie, thee  en ontbijtkoek 
9u30 tot 12u30:  
keuze 1 geleid bezoek aan de Basiliek van Koekelberg met 5 gidsen en max. 125 personen (uw bussen zorgen 
voor het vervoer) 
keuze 2 geleide busrit met gids tot centrum en geleide wandeling centrum met gids en max. 125 personen of vrij 
en met terugrit naar plaats maaltijd (uw bussen zorgen voor vervoer) 
 
12u30 – 14u:  een middagmaal (3 gangenmenu met kraantjeswater op tafel en 1 drank naar keuze). 
14u - 17u30: 
keuze 1 geleid bezoek aan de Basiliek van Koekelberg met 5 gidsen en max. 125 personen en wat vrije tijd 
omgeving Basiliek (uw bussen zorgen voor het vervoer) 
keuze 2 geleide busrit met gids tot centrum en geleide wandeling centrum met max. 125 personen of vrij en 
terugrit naar plaats van maaltijd (uw bussen zorgen voor vervoer) 
 
17u30 – 18u30 broodmaaltijd (minstens 3 broodjes) en koffie of thee. 
 
Nadeel: 
Brussel is heel groot.  De mensen die het programma niet volgen kunnen best aan de Grote Markt afgezet 
worden.  Als 1 groep dan in de Baseliek van Koekelberg moet zijn en de bus moet dan doorrijden naar de Grote 
Markt zijn we lang onderweg. 
 
Kortrijk – ca 47 euro + drank ’s middags + bus 
 
Programma 
09.45 uur : Aankomst in Kortrijk.  Kopje koffie met koffiekoek 
10.30 uur : Geleide stadswandeling Kortrijk ontdekken met 5 gidsen (maximum 25 à 30 personen per gids).   
                      Bezoek aan Texture, museum over Leie en vlas, Noordstraat 28. Geleid bezoek met  5 gidsen 
(maximum 25 à 30 personen per gids) en starten op verschillende locaties in het museum.  
4 euro pp + 2 x 3 euro (gids) 
12.45 uur : middagmaal (menu nog niet bekend) 
14.30 uur : de groepen wisselen van programma – Texture - stadswandelingen 
17.00 uur : broodmaaltijd: sneden brood en broodjes met 3 soorten charcuterie 
 
 
Leuven – 51,50 euro + bus 
 
programma: 
 wisselende groepen 
 groep 1: geleid bezoek aan stadhuis en sint pieterskerk met m-schatkamer 
 groep 2: themawandeling op stap met de begijn 
eten koffie met koffiekoek 
 soep: gevogeltebrochette met saus en frietjes of gambriunusrib (streekgerecht) + dame blanche 



 brabantse  
koffietafel: koffie-thee-fruitsap-water + verschillende soorten brood en verschillende soorten beleg, jam, 

zilveruitjes, augurk,… 
 
prijs:  51,50 euro 

grote porties, dus soep weglaten is een optie  
koffietafel kan eenvoudiger 

 
 
Conclusie:  Zowel Leuven als Kortrijk hebben een aantrekkelijk programma.  De raad kiest ervoor om naar 
Kortrijk te gaan in 2019. 
 
 

6. Seniorenfeest, evaluatie 
 

Het was een geslaagde editie.  De maaltijd was lekker, de verdeling ging vlot.  De organisatie liep perfect.  Ook 
de show werd gesmaakt.  Er was veel variatie en dat maakt het leuk.  

Aandachtspunten:  

Er wordt gevraagd om het te laten weten als je weet hebt van mensen die niet komen.  Nu was er 1 tafel volledig 
leeg en stonden er mensen op de wachtlijst.  Dat zouden we graag in de toekomst vermijden.  Bij de rusthuizen 
waren er enkele mensen die niet mee gekomen zijn.  Dat wisten ze echter pas ’s ochtends of zelf pas bij het 
vertrek. 

Het was heel koud weer en de garagepoort moest open blijven staan omdat dit een branduitgang is.  Voorgesteld 
word om de tafel die vlak aan de poort staat niet te zetten. 

Verder krijgen we signalen dat er bij voorkeur volgende keer iets anders wordt gegeven dan frikadellen met 
krieken.  

Volgende keer: 

• Barbara Dex 
• Celine Hermans 
• Sam Gooris 

 
 

7. Voorbereiding installatie nieuwe seniorenraad 
Naar aanleiding van de seniorenraad van januari zullen jullie gevraagd worden jullie vertegenwoordigers 
(opnieuw) aan te duiden.  Er zal ook een oproep gebeuren naar ongebonden senioren die lid willen worden. 
Kandidaturen voor het voorzitterschap mogen kenbaar gemaakt worden.  De verkiezingen zullen gebeuren 
eenmaal de nieuwe samenstelling rond is. 
 

8. Varia 
Taallessen 
Momenteel is de deelnameprijs voor de taallessen 1 euro per les.  Dit is niet veel.  De raad is van mening dat de 
bijdrage mag verhoogd worden naar 15 euro voor 10 lessen. 
 
Dag van de jeugdbeweging, 19/10/2018 
Dit is allemaal goed verlopen.  Dankje aan de helpers! 
 



Activiteiten voor placemat cultuur  
De cultuurraad en de Dienst Vrije Tijd brengt een placemat uit met alle evenementen van de verenigingen.  Ook 
de seniorenverenigingen kunnen hun evenementen doorgeven.  Let wel, de gewone werking hoort hier niet op 
thuis.   
Graag zo snel mogelijk doorgeven aan Nancy van de Dienst Vrije Tijd: vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00. 
 
Nieuwe sport voor sportoverdag 
Onze sporthal staat meer leeg dan voordien omdat de school, die vroeger turnlessen in de gemeentelijke sporthal 
organiseerden, haar eigen infrastructuur in gebruik heeft genomen.  Er is dus ruimte voor meer Sport Overdag.  
Momenteel wordt enkel badminton aangeboden.  De raad stelt volgende sporten voor: 

• Turnoefeningen met grote bal 
• Kubb 
• Curling, op mat 

 
Evaluatie seniorenweek 

• Smartphoneproject, 18/11/2018, school centrum 
13 senioren en 11 gidsen 
Het was een geslaagde editie.  Uit de communicatie bleek niet duidelijk genoeg dat er geen les gegeven 
zou worden en dat is wel wat de aanwezige senioren verwachtten. 

• Soep op de Markt, 21/11/2018 
Er was, zoals andere jaren, 15 l soep.  Dat was te weinig.  Volgend jaar zal Eveline 25 l bestellen. 

• Film De Vlasschaert, 23/11/2018, WZC Klooserenhof 
Er waren 50 aanwezigen.  De deelnemers waren tevreden. 

• Plusparty, 25/11/2018, Petruszaal 
120 aanwezigen, eerste keer op zondag, medewerking van de Scouts, Jeugdhuis en De Tofkes 
De verlichting werd gesmaakt, het was heel gezellig en er waren geen opmerkingen. 

• Sessie rond bewegen, 26/11/2018, zaal Familia 
Er waren 11 aanwezigen.  De sessie was heel goed.  Het was een leuke mix van informatie en praktijk. 

 
Kloosterhof heeft volgende activiteiten die vrij toegankelijk zijn gepland: 

• Zaterdag 1/12, 19u: koor, gratis toegang 
• Vrijdag 7/12, 14-19: kerstmarkt 
• Zaterdag 5/1, 16u-17u: 3 koningen 

Wzc Sint Augustinus heeft volgende activiteit die vrij toegankelijk is gepland: 

• Dinsdag 11/12, 14u: infonamiddag verkeer in Berlaar door de politie 

 
9. Toekomstige vergaderdata en andere belangrijke data 

 
15/1/2019, 10u Seniorenraad met middagmaal Kloosterhof 
2/7/2019 Daguitstap 55+  
20/9/2019  Seniorenfeest Sporthal 
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