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Aanwezigen: 
 

 

Verslag 

 
Rudy Martens maakt het verslag op 
 
 
1. Evaluatie 55+-dag van 9 oktober 
 
Er was een lage opkomst. 
Seniorenflash en de flyers waren de meest gebruikte infokanalen waarlangs de aanwezigen werden 
geïnformeerd. 
Algemeen waren de deelnemers positief en vonden ze deze dag zeer geslaagd. 
Een volledige dag was wel te lang. Eventueel volgende editie de infosessies bundelen in een halve dag 
De locatie (252cc / Hof de Bist) waar de 55+ dag doorging was goed 

Verslag 
 
Titel verslag: Seniorenraad Ekeren 
Datum en uur 
vergadering: 

Woensdag 4 december 2019 om 9:15 uur 

Plaats vergadering: wzc Hof de Beuken 
Volgnummer: 2019 / 04 
Datum volgende 
vergadering: 

4 maart 2020 om 09:15 in de Hecernazaal 

 
 
Verslag vorige 
vergadering: 

Verslag van de seniorenraad van 4 september 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 Anne Goffin OKRA Donk 

Hilde Delmulle ONAFH. Roland Reygaert  NVMBB 

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

Alfred Laseure ONAFH. Donald Vermeulen wzc Hof de Beuken 

Freddy Gulickx  OKRA Rozemaai Joe Versweyver ONAFH. 

Claire Lurquin  Zorgbedrijf Vincent Costa  SAMANA Donk 

Annemie Plompen Districtsschepen Peter Pelgrims Districtsmedewerker  

Verontschuldigd 

Dominique Van de Gaer Zorgbedrijf Maria De Graef  OKRA Mariaburg 
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Sprekers over het onderwerp waren ook goed. 
Uit de rondvraag kwamen volgende voorstellen voor de volgende 55+ dag naar voor: 

- Opvang alleenstaanden senioren na een medische ingreep. 
- Hulp en verzorging voor alleenstaande senioren 
- Verplaatsingen minder mobiele mensen. 
- Slipcursus auto. 
- Verkeersregels en verkeerssituaties  in de buurt  
- Premies waar de Ekerse senior van zou kunnen gebruik maken. 

 
 
2. Leefbaarheidswandelingen in de verschillende wijken. 
 
Een lijst met aandachtspunten is opgesteld. 
Samen met de verenigingen, buurtcomités en BIN (Buurt informatie netwerk) Mariaburg starten we met 
leefbaarheidswandelingen in de wijk Mariaburg. 
Bedoeling is om alle Ekerse wijken aan te doen om zo in de loop van 2020 een werkdocument te kunnen 
overhandigen aan het districtsbestuur. 
 
 
3. Verzekering leden Ekerse seniorenraad 
 
Ieder lid van de Ekerse seniorenraad die de afsprakennota heeft ondertekend is verzekerd voor burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 
Bijgevoegd aan het verslag het document “Verzekering vrijwilligers” met de voorwaarden en het medisch attest 
“model B” voor arbeidsongevallen. 
 
 
4. Olympisch jaar 2020. 
 
In 2020 is het precies 100 jaar geleden dat de Olympisch Spelen in Antwerpen plaatsvonden. Voorstellen om met 
je vereniging mee te doen of iets te organiseren rond deze gebeurtenis kunnen doorgegeven worden aan  
Sportantenne.ekeren@antwerpen.be 
 
 
5. Seniorensportdag 2020. 
 
De seniorensportdag gaat door op donderdag 28 mei. Er is de mogelijkheid om een beweegbank uit te testen. 
Voorstellen voor bepaalde sporten kunnen steeds gemeld worden aan de seniorenconsulent Ekeren. 
Senioren.ekeren@antwerpen.be 
 
 
6. Dansmatinee De Melando’s 
 
Het district Ekeren organiseert in samenwerking met 252cc een WinterWakker matinee op woensdag 18/12/19 
Een dansnamiddag met De Melando’s en Lissa Lewis. 
 
 
7. Seniorenfeest Ekeren 
 
Noteer alvast donderdag namiddag 20 februari 2020 in je agenda. Het seniorenfeest gaat door in de Akerzaal van 
het Ekers Hof. 
 
 
8. Fitnesstoestellen op openbaar domein. 
 
Er werd door de districtsschepen gevraagd of er behoefte is aan fitnesstoestellen op het openbaar domein. Ook 
voorstellen van locaties in het district. Bedoeling is dat we nadenken over deze vraag en de info doorspelen of 
rechtstreeks naar de districtsschepen of naar de seniorenconsulent. 
Tijdens de vergadering konden we verschillende toestellen uit proberen die in Hof de Beuken stonden. 
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9. Gedenkplaat namen van gewapende verzetsstrijders van Ekeren 
 
Aanvraag moet gebeuren door de vereniging (NVMBB) zelf. De steun van de Ekerse seniorenraad krijgt dit 
initiatief zeker. 
 
 
10. Terugkoppeling Seniorenraad Stad Antwerpen (SRSA) 
 
Van uit de stedelijke seniorenraad is via de ISO (interregionale Stuurgroep Ouderenparticipatie) de vraag 
vertrokken naar de Vlaamse Ouderenraad om de lokale seniorenraden vast te leggen via decreet om zo het 
bestaan van de ouderenraden te vrijwaren. 
 
 
11. Advies Parkeertorens. 
 
De Ekerse seniorenraad heeft beslist zich aan te sluiten bij het advies van de Stedelijke Seniorenraad Antwerpen 
(SRSA) 
 
 
12. Adviezen reglementen. (projectsubsidies, infrastructuursubsidies en dorpsmakers) 
 
De adviezen waren gunstig geadviseerd mits deze voorwaarden: 
De digitalisering van het overheidsapparaat gaat sneller en sneller maar zoals we in ons memorandum en 
beleidsadviezen 2019-2024 vermelden, vragen we nog steeds een fysiek aanspreekpunt en hulp bij het indienen 
van de toelage voor mensen en of verenigingen die de digitale kloof niet meer kunnen overbruggen. 
 
 
13. A-blad. 
 
De stedelijke seniorenraad Antwerpen (SRSA) heeft contact gehad met de directeur marketing en communicatie 
Luc van Loon en bedrijfsdirecteur Ondernemen en stadsmarketing Goele Haest.  Met klem blijven we ons 
verzetten tegen de afschaffing van het A-blad.  
Een brief werd verstuurd naar het Antwerpse schepencollege om ons ongenoegen te uiten. 
 
 
14. Varia 
 
- dank aan Hof de Beuken en Donald voor het ontvangst en laten doorgaan van deze seniorenraad. 
 
- Vragen om de snelheid 30-km beter te controleren in de woonwijken. Het district beschikt over 2 stuks mobiele 
snelheidsborden 
 
- 15 maart 2020 is er het 50 jarig bestaan Hof de Beuken. Dit zal gevierd worden met verschillende activiteiten. 
 
- 15 maart 2020 is ook de Dag van de Zorg. Het thema is “Werken in de zorg”. 
 
15. Vergaderdata seniorenraad 2020  
 
4 maart 
3 juni 
2 september 
2 december 
 
Steeds een woensdag en telkens om 9u15 
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