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Seniorenraad
Verslag Zitting van 26 februari 2019

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Joseph Van Dingenen, S-plus Berlaar; mevrouw Annemie Kempen, Neos; mevrouw Tessa 
Steurs, WZC Kloosterhof; mevrouw Rita Deckers; de heer Albert Horemans; 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 Maria Lens, OKRA Heikant; 
mevrouw Jo Provoost; de heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Eveline VandeVyvere

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Chris Triau, Okra Centrum

Afwezig:
de heer Frederick Deboodt; mevrouw Rita Ingang

Verontschuldigd:
de heer Jos Borremans, OKRA Heikant; mevrouw Claudia Straus, OCMW Berlaar; de heer Frans 
Oberts; mevrouw Emy Reniers, WZC Kloosterhof; mevrouw Rita Luyten, OKRA Station; de heer Paul 
Van de Vondel, OKRA Centrum; de heer Hendrick Van Dyck; mevrouw Veerle Van Itterbeeck; 
mevrouw Tina Spillman

1 2019_SNR_00006 Organisatie van agenda en besluitvorming - Goedkeuring 
verslag (15/1/2019) - goedkeuring
BEHANDELD

Toelichting
Het verslag van 15/1 wordt goedgekeurd mits volgende opmerkingen:

- bij de varia en het stukje rond het werken op afspraak heeft een typfout ervoor gezorgd dat de tekst 
niet correct is:

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 niet aangenaam voor ouderen om 
teruggestuurd te worden met een afspraak nadat ze de moeite deden om al naar het gemeentehuis te 
komen.

- Chris Triau was ook verontschuldigd voor de vergadering.

- We beginnen de vergadering met een rondgang waardoor de nieuwe mensen op de hoogte zijn van 
de aanwezigen.

2 2019_SNR_00007 Organisatie van activiteiten en evenementen - Daguitstap 
55-plussers 2019 - planning
BEHANDELD

Toelichting
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1. verslag van de prospectiedag

2. bepaling van het programma

3. bepaling van de prijs

4. timing voor de promotie

5. timing en methode (ook digitaal) van de inschrijvingen

 

Notulen
verslag van de prospectiedag en bepaling programma

Op 8 februari gingen we op bezoek in Kortrijk.  We werden heel hartelijk ontvangen en kregen een 
toelichting van het voorgestelde programma.  Het ziet er veel belovend uit.

Er zijn 2 stadwandelingen mogelijk.  1 in de binnenstad langs gebouwen en monumenten en een 
langere langs het water.  De seniorenraad kiest voor de wandeling in het stadscentrum.  Eveline 
informeert nog naar de toegankelijkheid voor rolstoelen en rollators.  Het andere dagdeel bestaat uit 
een bezoek aan Texture.  Dat is een museum rond de vlasnijverheid.  Het museum bestaat uit 
verschillende verdiepingen met telkens een andere benadering van het thema.  De rondleiding zal 
daardoor heel divers zijn.

Er is wat bezorgdheid over de trappen en de lift in het museum.  De groepen in het museum worden 
opgesplitst waardoor de lift voldoende groot zal zijn per groep die van verdiep verandert.

In het namiddaggedeelte voorzien we een deel vrij. Voor de groep die in de namiddag naar het 
stadscentrum gaat is dat geen probleem; daar is veel te doen.  Aan Texture is minder te doen.  De 
groep die in de namiddag naar het museum gaat mag daarom op een langer bezoek rekenen, zodat 
hun vrije tijd korter is.  Er is wel een terras aan texture.

Als regenprogramma is een gegidste tocht met de bus voorzien.

Het eten was zeker in orde.  De porties zijn heel ruim.  Soep en hoofdgerecht worden meermaals 
aangevuld.  Er is 1 glas water per persoon op tafel voorzien.  Andere dranken kunnen aangekocht 
worden. We zullen in het boekje van de reis vermelden dat de porties ruim zijn en dat de deelnemers 
er beter op letten dat ze niet te veel soep eten.

bepaling van de prijs

De kostprijs van de reis is 64.02 euro als we met 350 p zijn.  Daarom wordt voorgesteld om de 
bijdrage van de mensen als volgt te bepalen:

 berlaarnaren: 30 (basis) en 35 (uitgebreid) euro
 kerkelijk hei: 40 (basis) en 45 (uitgebreid) euro
 buiten berlaar: 60 (basis) en 65 (uitgebreid) euro

timing voor de promotie

De flyer zal in de Kiosk van mei verschijnen.

De bonden verwachten de formulieren vanaf 13/3.  Eveline doet het nodige.
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Timing en methode (ook digitaal) van de inschrijvingen

We starten op maandag 6/5 met de inschrijvingen aan de kassa van het onthaal.  Vanaf dan zal er 
ook online kunnen ingeschreven worden.

Op de volgende vergadering zal het online-inschrijfsysteem toegelicht worden.

3 2019_SNR_00008 Organisatie van activiteiten en evenementen - Week van 
de Senior 2019 - planning
BEHANDELD

Toelichting
- activiteiten door de verenigingen

- visie van de jeugdverenigingen

- opstellen programma

Notulen
activiteiten door de verenigingen

De vraag wordt gesteld of er een vereniging iets gaat organiseren in het kader van de week van de 
seniore.  Er is een subsidie voorzien.  Het reglement hangt aan dit verslag.

visie van de jeugdverenigingen

De jeugdvereningen zien twee plusparty's per jaar wel zitten, mits er een afwisseling van verenigingen 
gebeurt. Niet elke jeugdvereniging zal altijd voldoende volk kunnen optrommelen, maar bij een 
afwisseling zou dat geen probleem mogen vormen. Het speelplein en jeugdfanfare geven ook aan 
daar aan te willen meewerken. Het voorjaar is voor de jeugdverenigingen wel drukker dan het najaar. 
Daar kan best rekening mee gehouden worden. Het jeugdhuis vindt zelf minder volk maar wil de 
voorbereidingen wel telkens op zich nemen. Een plusparty op zaterdag lijkt het handigst. De Scouts 
geeft aan dat zondag wel beter kan. Luca hoort of Chiro Heikant kan meewerken aan een editie in 
zaal Familia.

Het smartphoneproject heeft nog altijd draagvlak. De naam geeft bij de oudere generatie wel een 
verkeerd beeld. Zij verwachtten dit jaar eerder een zuivere vorming. Het concept blijft ideaal, maar we 
hangen er een andere naam aan: smartphonebabbel. Misschien kan er ook een quizje met 
opdrachtjes gemaakt worden als afsluiter van de namiddag. De scoutsleden willen dat wel in elkaar 
steken.

opstellen programma

zo 17/11 - smartphonebabbel volgens het voorstel van de jeugdverenigingen
wo 20/11 - soep op de markt 
do 21/11 - peuterspeelpunt ism het huis van het kind 
vrij 22/11 - film in WCZ Sint Augustinus
za 23/11 of zo 24/11 - plusparty op heikant.  We laten de Heikantse Jeugdverenigingen beslissen over 
de datum
ma 25/11 - Dementiecabaret in Berkenhof http://users.telenet.be/karel.declercq/Programmas.html 
di 26/11 - open seniorenraad op gemeentehuis, live gestreamd

 

http://users.telenet.be/karel.declercq/Programmas.html
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4 2019_SNR_00009 Organisatie van activiteiten en evenementen - 
Seniorenfeest 2019 - planning
BEHANDELD

Toelichting
- artiesten

- menu

- organisatie

Notulen
artiesten

Luc Caals was niet langer vrij voor ons ons seniorenfeest.  Omdat de tijd begon te dringen hebben we 
Dennie Damaro met Jef Desmedt geboekt.  Hij is acteur in familie en brengt humor en zang.

menu

De school zal kalkoen met vleesjus, gebakken ananas en 2 sandwiches serveren op het feest.

5 2019_SNR_00010 Deelname adviesraden - Statuten seniorenraad - 
goedkeuring
BEHANDELD

Toelichting
De herwerkte statuten worden besproken en goedgekeurd.

De aanpassing beogen meer inspraak van burgers en het vergroten van de participatie.

6 2019_SNR_00011 Onthaal en info - Varia - mededeling
BEHANDELD

Notulen
Sinds kort wordt er gewerkt met een systeem voor de verslaggeving van de raad.  Rita, Tessa, Lies, 
Jo, Jef, Annemie en Chris zullen in de toekomst mee in het systeem werken.  Volgende vergadering 
starten we met een toelichting.

Er wordt geinformeerd naar de procedure voor de opmaak en verspreiding van de placemats.  Het 
betreft een project van de culturraad en er staan dus enkel activiteiten van de cultuur- en 
seniorenverengingen op.

Een auteur vraag naar mogelijke onderwerpen voor een boek over Berlaar.  Voorgesteld wordt om de 
dame uit te nodigien tijdens een volgende seniorenraad.

WZC Kloosterhof organiseert op maandag 25/3 een namiddag om verenigingen bekend te maken 
bij de buurt.

De vraag wordt gesteld of ook tijdens de verkiezingen van mei de WZcentra terug keisbureaus zijn.  
Dit blijkt wel zo te zijn.

Hanna doet stage bij WZC St. Augustinus en maakt een eindwerk rond 'buurtgericht werken'.  De 
aanwezigen wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen.

WZC St Augustinus organiseert week een seniorenatelier.  Op 18/3 om 14u gaat het over afval 
sorteren.  Dit is een samenwerking met Ivarem.
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Volgende Vergadeirng Seniorenraad: dinsdag 30/4, 9u, raadzaal gemeentehuis.


