
1/5

Seniorenraad
Verslag Zitting van 15 januari 2019

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Joseph Van Dingenen, S-plus Berlaar; mevrouw Annemie Kempen, Neos; mevrouw Tessa 
Steurs, WZC Kloosterhof; de heer Frederick Deboodt; mevrouw Claudia Straus, OCMW Berlaar; 
mevrouw Rita Deckers; de heer Albert Horemans; de heer Frans Oberts; mevrouw Godelieve Van 
Hoof, OKRA Station; mevrouw Irene Wuyts, OKRA Station; mevrouw Lies Daneels, GAW Solleveld; 
mevrouw Maria Geys; mevrouw Maria Weuts, S-plus Berlaar; mevrouw Rita Ingang; mevrouw Rita 
Luyten, OKRA Station; de heer Paul Van de Vondel, OKRA Centrum; mevrouw Maria Lens, OKRA 
Heikant; mevrouw Machteld Fonteyn; de heer Jo Provoost; de heer Hendrick Van Dyck; de heer 
Stefaan Lambrechts; mevrouw Eveline VandeVyvere

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Wilfried Mortelmans

Verontschuldigd:
de heer Silvain Vertommen, OKRA Centrum; mevrouw Kirsten Bax, OCMW Berlaar; de heer Jos 
Borremans, OKRA Heikant; mevrouw Ellen Voet, Gemeente Berlaar; de heer Walter Horemans; de 
heer Eddy Verstappen; mevrouw Emy Reniers, WZC Kloosterhof; mevrouw Veerle Van Itterbeeck; 
mevrouw Tina Spillman

1 2019_SNR_00001 Organisatie van agenda en besluitvorming - Goedkeuring 
vorig verslag (27/11/18) - goedkeuring
BEHANDELD

Toelichting
Goedkeuring verslag.

Notulen
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Machteld kondigde recent ook aan dat ze gaat verhuizen en dus niet langer in de seniorenraad zal 
zetelen.  We danken haar voor haar inzet, engagement en enthousiasme.

2 2019_SNR_00002 Organisatie van activiteiten en evenementen - Daguistap 
55-plussers 2019 - planning
BEHANDELD

Toelichting
De dienst Toerisme van de Stad Kortrijk werd verwittigd dat wij onze reis op 2/7 naar hen plannen.  
Er werd afgesproken om op vrijdag 8 februari op prospectie te gaan.

Eveline heeft nagekeken dat het aan de vereniging S-plus (2 personen) is om mee te gaan.  Namens 
de onafhankele leden is het aan Rita en Freddy.
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Notulen
Prospectiedag

We vertrekken aan de Sporthal/BKO.  Eveline contacteert iedereen nog vooraf.

aandachtspunten voor de prospectiedag:

 met de gidsen moet goed doorgesproken worden hoe ze de groep gaan aanpakken.
 hoe de bediening van het eten georganiseerd

Aanbod

We organiseren terug een basis - en uitgebreid programma.  Kortrijk heeft heel wat te bieden dat 
perfect zonder begeleiding te bekijken is.

 

3 2019_SNR_00003 Organisatie van activiteiten en evenementen - 
Seniorenfeest 2019 - planning
BEHANDELD

Toelichting
programma

De prijzen van volgende offertes liggen rond 1500 euro.  Dit is toereikend voor ons budget.

- offertes via Dennie Demaro

 Luc Caals (zang en humor) en Dennie Demaro (zang/entertainer)
 Diane More (zang), Marc en Jan (humor) en Dennie Demaro (zang/entertainer)
 Marc en Jan (humor) en Dennie Demaro (zang/entertainer)

- offertes VDM

 Arthur Cardini (humor) en Ivann (zanger)
 Tom en Tamar (zang) en Eric Flanders (zang)
 Ellis (zang), Doran (zang) en Animolly (humor Bandparodist)

modaliteiten:

Vindt de seniorenraad dat het feest ook toegankelijk mag zijn voor niet-Berlaarnaren?

menu

nieuwe mogelijkheden voor het menu:

 Kalkoenrollade mt gebakken ananas + 2sandwiches p.p
 Kipvide +2 sandwiches p.p
 Pens met appelmoes + brood

 

 

Notulen
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programma:

De seniorenraad kiest voor Dennie Demaro en Luc Caals.  Met Luc Caals hebben we een bekende 
naam op de affiche.  De combinatie zang en humor zal wel aanslaan.

menu:

De seniorenraad kiest voor kalkoenrollade en gebakken ananas.  Best wel combineren met vleessaus.

modaliteiten:

De seniorenraad is er geen voorstander van om het feest enkel toegankelijk te maken voor 
berlaarnaren.  Het is natuurlijk spijtig als er mensen van Berlaar op de reserevelijst staan.  Toch is het 
moeilijk te controleren wie van Berlaar is en wie niet.  Mensen kunnen perfect als Berlaarnaar kaarten 
kopen voor hun vrienden die niet in onze gemeente wonen.  De raad is van mening dat de mensen op 
tijd moeten inschrijven.

Er wordt ook geopteerd om 10 personen extra laten inschrijven voor het geval dat er mensen niet 
opdagen.  Dat gebeurt elk jaar.  Eveline merkt op dat de lege stoelen van mensen die niet opdagen 
wel een invloed hebben op de zitplaatsen van de andere mensen.  Er worden altijd genoeg stoelen 
voorzien en genoeg eten, maar mensen willen in het juiste gezelschap aan tafel zitten en dan moet er 
geschoven worden.  Dat wordt moeilijker als er minder lege stoelen zijn.

Okra Heikant meldt alvast dat ze niet kunnen aanwezig zijn omdat ze die dag terugkomen van reis.

4 2019_SNR_00004 Organisatie van activiteiten en evenementen - Week van 
de Senior 2019 - planning
BEHANDELD

Toelichting
De week van de senior gaat dit jaar door van zondag 17/11 tot en met dinsdag 26/11.  Ook nu weer 
kunnen verenigingen activiteiten organiseren die dan mee opgenomen worden in het programma van 
de week van de senior.  Als zo'n activiteit vernieuwend is kan zelfs een subsidie toegekend worden. 

Eerste ideeën voor het programma van 2019:

 seniorenbowling, in de bowling van Beerzel: enkele spelletjes bowling + koffie/taart
 infosessie van de welzijnsraad
 film: terug in WZC St. Augustinus
 soep op de markt
 open-seniorenraad
 smartphonebabbel: andere naam voor het smartphoneproject omdat het nu niet zo duidelijk is 

dat mensen geen les zullen krijgen.
 dementiecabinet: ludieke voorstelling rondt dementie

 Wat de plusparty betreft moet beslist worden om de party al dan niet 2 keer per jaar te organiseren. 

Notulen
Volgende seniorenraad kunnen de verenigingen aangeven welke activiteit zij willen organiseren.

De plusparty mag 2 keer per jaar doorgaan, afwisselen op zaterdag en zondag.  Sowieso wordt er 1 
editie in de seniorenweek voorzien.  De andere plusparty mag in het voorjaar georganiseerd worden.  
We kunnen ook de locatie (Centrum/Heikant) afwisselen.  In 2018 organiseerde de gemeente in 
hetzelfde weekend ook zijn personeelsfeest.  De combinatie van deze twee feesten was 
organisatorisch handig.  Mogelijks herhalen we dit.
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5 2019_SNR_00005 Onthaal en info - Varia - mededeling
BEHANDELD

Toelichting
nieuwe seniorenraad:

De gemeente is sinds kort gebonden aan het participatiedecreet.  Het wordt daarom belangrijk dat 
de raden meer gedragen worden door de vrijwilligers en dat dat ambtenaar en schepen enkel 
toehoorder en/of secretaris zijn.  We halen dit aan omdat iedereen gevraagd wordt om na te denken 
over de functie van voorzitter en ondervoorzitter in onze raad.  Deze functies worden vanaf de nieuwe 
samenstelling heel anderes ingevuld dan voorheen. 

De documenten om je terug lid te maken van de vergadering moeten nog gestuurd worden.  De 
invoering van het participatiedecreet houdt enkele keuzes van het gemeentebestuur in.  Keuzes om 
zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk inbreng te geven bij de uitvoering van het beleid.  Een 
mogelijkheid zou zijn dat er een participatieraad wordt georganiseerd voor de adviesvragen van het 
college.

De seniorenraad vindt dit een goed idee, maar de onderwerpen zouden dan eerst wel op de 
vergadering van de seniorraad moeten komen waarna een delegatie van onze raad onze mening dan 
in de participatieraad gaat vertegenwoordigen.

spektakelmusical

In de cultuurraad is geopperd om georganiseerd naar de Musical '40-'45 te gaan.  Is er bij de 
seniorenraad ook interesse?

De raad is voorstander voor de organisatie en opteert voor 14/11 en voor ticketten in categorie 2 
omdat categorie 3 heel hoog in de tribine zit.

Lekker Actief

Paul kondigt aan dat er een bijeenkomst zal zijn voor de deelnemende verenigingen: zaterdag 26/1, 
de locatie wordt nog meegedeeld.

Werken op afspraak

Verschillende leden van de seniorenraad halen aan dat ze het werken op afspraak van de gemeente 
wel kunnen begrijpen maar niet klantvriendelijk vinden.  Het is net aangenaam voor ouderen om 
teruggestuurd te worden met een afspraak nadat ze de moeite deden om al naar het gemeentehuis te 
komen.

Data:

Volgende vergadering seniorenraad, dinsdag 26 februari 2019 in WZC St. Augustinus

Sporteldag: 28 mei 2019

Daguitstap 55-plussers: dinsdag 2 juli 2019

Seniorenfeest: 20 september 2019
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