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Aanwezigen: 
 

 

Verslag 

 
Rudy Martens maakt het verslag op 
 
 
1. Kandidatuur Hilde Delmulle als lid van het dagelijks bestuur 
 
 De kandidatuur werd unaniem door de seniorenraad goedgekeurd. 
 
 
 

Verslag 
 
Titel verslag: Seniorenraad Ekeren 
Datum en uur 
vergadering: 

Woensdag 4 september 2019 om 9:15 uur 

Plaats vergadering: Hecernazaal 
Volgnummer: 2019 / 03 
Datum volgende 
vergadering: 

4 december 2019 om 09:15 in wzc Hof de Beuken 

 
 
Verslag vorige 
vergadering: 

Verslag van de seniorenraad van 5 juni 2019 wordt goedgekeurd 

  
Commentaar:  
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Maria Bernaerts SAMANA Bunt Nand de Mulder ONAFH. 

Guido Simons  ONAFH. Rik Echelpoels  GEZINSBOND 

Mart De Meester  NEOS Rudy Martens  ONAFH. 

Liliane Calluy  SAMANA Mariabrug Stan Kanora  ONAFH 

Ria Meys  SAMANA Schoonbroek Jos Bastiaensen  OKRA Bunt 

Simonne Dever  OKRA Centrum Maria De Graef  OKRA Mariaburg 

Hilde Delmulle ONAFH. Roland Reygaert  NVMBB 

Christine Verdonck ONAFH. Vital Vanbaelen S-Sport//S-Recreas 

Alfred Laseure ONAFH. Donald Vermeulen wzc Hof de Beuken 

Annemie Plompen Districtsschepen Peter Pelgrims Seniorenconsulent  

    

Verontschuldigd 

Dominique Van De Gaer Zorgbedrijf Vincent Costa  SAMANA Donk 

Claire Lurquin  Zorgbedrijf Joe Versweyver ONAFH. 

Freddy Gulickx  OKRA Rozemaai Tony Delabie  OKRA Donk 

    

mailto:district.ekeren@antwerpen.be


 

  
 2 / 4 

Veltwijcklaan 27 – 2180 Ekeren  
district.ekeren@antwerpen.be 

 

2. Fitnesstoestellen op openbaar domein 
 
Er werd door de schepen gevraagd of er behoefte is aan fitnesstoestellen op het openbaar domein. Ook waar de 
beste plaatsen zijn in het district. Bedoeling is dat we nadenken over deze vraag en de info doorspelen of 
rechtstreeks naar de schepen of naar de seniorenconsulent. 
 
3. Seniorensportdag donderdag 28 mei 2020 
 
Evaluatie seniorensportdag 2019 
80 inschrijvingen 
Verschillende sporten (zeer uitgebreide keuze) 
Avondsessies waren minder in trek. Toch moeten we deze aanhouden op 55+ers die nog werken de kans te geven 
om te kunnen aanwezig zijn. 
Door de seniorenraad werden verschillende alternatieve sporten naar voor gebracht. Stoel turnen – fietsen – salsa 
dansen – zwemmen – wandelen – drums alive – petanque. Ook werd er gevraagd voor de senioren actievere 
sporten aan te bieden. (geef gerust u voorkeuren door) 
 
4. WinterWakker matinee. 
 
Gaat door op woensdag 18 december 2019 om 14.00 uur 
Plaats: Zaal “Elcks Thuys” Van de Weyngaertplein 13 in Mariaburg 
Optreden: De Melando’s 
Kaarten: cultureel centrum 252CC https://www.252cc.be 
vvk: 6 euro kassa: 8 euro 
 
5. Seniorenconferentie van 8 mei 2019. 
 
Als vervolg op de seniorenconferentie zou het dagelijks bestuur terug de verschillende werkgroepen ( Inspraak en 
communicatie – Wonen en zorg – Veiligheid en mobiliteit – Openbaar domein – Vrije tijd en cultuur) willen 
opstarten. Zo kunnen we in kleine groepen de verschillende thema’s bespreken en het voorbereidende werk doen 
op tijdens de seniorenraad sneller tot een advies te komen. 
 
6. Advies sportpark “ de Oude Landen ” 
 
Het ongunstig advies over het sport en recreatiepark Oude Landen werd overgemaakt aan de dienst 
stadsontwikkeling Antwerpen. 
 
7. Adviezen reglementeringen infrastructuur toelage en project toelage. 
 
Rudy gaat een samenvatting maken van de verschillen tussen de huidige en nieuwe reglementen. 
Specifieke vraag aan de verenigingen om de nieuwe reglementen en verschillen te bekijken en terug te koppelen. 
 
8. Beleidsopties 2019-2024. 
 
Naar aanleiding van de brief (kenmerk EK/DC/2019/35) kunnen we onze beleidsopties verder uitwerken in de 
verschillende werkgroepen zoals hoger vermeld in het verslag om zo constructief verder te werken aan een 
leefbaar en aangenaam Ekeren. 
De vraag in deze brief over de zitbanken in Ekeren is een goed voorbeeld hoe we onze vraag kunnen afstemmen 
met het districtsbestuur.  Dit kan door de werkgroep “Openbaar domein” uitgewerkt worden en als advies naar 
het districtsbestuur doorgegeven worden. 
(antwoord van het districtscollege is bijgevoegd) 
 
9. Samana Boodschappenlijn. 
 
Voorstel tot uitnodiging van Kathleen Van Walle (Samana) over de voorstelling van het project 
“boodschappenlijn”. 
Opmerking dat het idee goed is, maar de praktische uitwerking niet evident. 
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10. Terugkoppeling Seniorenraad Stad Antwerpen (SRSA) 
 
SRSA blijft bestaan en blijft een overkoepelende seniorenraad van de districten. 
De SRSA heeft geen seniorenconsulent meer maar een administratief medewerker. Verschillende commissies zijn 
opgestart. 
Oproep voor kandidaten in verschillende commissies 
- Communicatie en inspraak 
- Wonen en zorg 
- Mobiliteit en veiligheid 
- Openbaar domein 
- Vrije tijd en Cultuur 
Kandidaten kunnen zich kenbaar maken bij Guido. 
 
11. 55+ dag op woensdag 9 oktober 2019. 
 
Verschillende mensen hebben hun naam reeds opgegeven voor medewerking  
(Toog, onthaal, klaar zetten tafels, enz.) Je kunt nog steeds je naam doorgeven aan de seniorenconsulent als je 
wilt helpen. We starten om 8.00 uur met alles klaar te zetten. 
Locatie: 252cc Hof de Bist (Veltwijcklaan 252 Ekeren) 
Onderwerp: Senioren & Verkeersveiligheid 
In samenwerking met VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) 
Workshops verkeersveiligheid Auto of Fiets (keuze door te geven) 
Behendigheidsparcours elektrische en gewone fietsen 
Virtual Reality brillen (Dode hoek vrachtwagens) 
Nazicht fietsen (eventueel laten herstellen op eigen kosten) 
Aanvraag tot labelen van je fiets. 
 
12. Vrijwilligersnamiddag woensdag 27 november 2019. 
 
Verschillende mensen hebben hun naam reeds opgegeven voor medewerking  
Locatie: Ekerse Theaterzaal (Oorderseweg 8 Ekeren) 
Informatief gedeelte: uitleg over rookdetectors 
Optreden: Luc Caals “Teen en Tander” 
Kaarten op uitnodiging via de seniorenverenigingen 
 
13. Overzicht activiteiten najaar 2019 
 
Datum  Uur Omschrijving 
4 september (woe) 09:15 Seniorenraad  
14 september (zat) 13:00 petanque finale (Stadsmakers & district) 
16 september (ma) 14:00 jaarlijkse seniorenbowling (district) 
18 september (woe) 14:00 stadsgids aan het Middelheimmuseum (Okra & district) 
20 september (vrij) 13:00 Kaartwedstrijd in het dc Hagelkruis 
21 september (zat)  Kasteelfeesten (district & 252cc) 
3 oktober (don) 14:00 De Poppenkoning in het 252 cc (252cc & Neos) 
8 oktober (di) 14:00 stadsgids “de multiculturele stad vandaag” (Okra & district) 

9 oktober (woe) 
9:00 – 
17:00 

55+dag “senioren & verkeersveiligheid” (seniorenraad & district) 

17 (do) & 18 (vrij) 
oktober 

 Dodehoek-oefening (VerkeersPlatformEkeren) 

7 november (do) 14:00 “Het Orkest” voordracht Fred Brouwers in het 252cc (252cc & Neos) 
29 oktober (di) 14:00 toneelvoorstelling “huisvrouwmonologen” in Ekeren-Donk (Okra & district) 
25 november (ma) 13:00 line Dance namiddag Ekeren Donk (Okra & district) 
27 november (woe) 14:00 Vrijwilligersnamiddag  
4 december (woe) 09:15 Seniorenraad  
5 december (do) 14:00 “de Europese Unie” door prof. Hendrik Vos in het 252cc (252cc & Neos) 
18 december (woe) 14:00 Seniorenmatinee met “De Melando’s & Lisa”  in Elcks Thuys (district & 252cc) 
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14. Varia 
 

- Senioren hebben vragen over de polderbelasting (wie moet dit betalen) 
 

- Voor de toelage kleine aanpassingen aan de woning of aankoop hulpmiddelen kan de hulp inroepen van 
de seniorenconsulent.  
Alle info kan je vinden op de volgende website: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-
1/subsidies/veilig-en-zelfstandig-thuis-wonen-een-steun-in-uw-rug 

 
- Mobit fietsen info op volgende website. https://www.mobit.eu/#work  

 
- Dag van de Jeugdbeweging vrijdag 18 oktober. Er wordt ontbijt uitgedeeld aan iedereen die voorbij komt 

in zijn jeugdbeweging uniform. Bedoeling om een handje te helpen tussen 7.00 uur en 9.00 uur.  
Plaats: poortgebouw Veltwijckpark 

 
- Senioren van Mariaburg hadden de vraag om minder ver te moeten stappen naar een dienstencentrum 

om warm te kunnen eten. Het dichtstbijzijnde is nu in Brasschaat “Antverpia” 
 

mailto:district.ekeren@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/subsidies/veilig-en-zelfstandig-thuis-wonen-een-steun-in-uw-rug
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/subsidies/veilig-en-zelfstandig-thuis-wonen-een-steun-in-uw-rug
https://www.mobit.eu/#work

