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1. Situatie buslijn 730
De nodige aandacht is gegeven aan het afschaffen van buslijn 730. Deze schrapping van buslijn 730
past in een veel groter plaatje namelijk de vervoerregioplannen van Antwerpen. De petitie waar we
voor opriepen werd tot op heden door 106 personen ondertekend.
Hoe deze plannen er in de toekomst zullen uitzien ligt nog niet vast doch op de volgende webbinar kun
je toch een idee opdoen hoe die er zou kunnen uitzien.
https://www.youtube.com/watch?v=jKVhXZ4VL9s
De verslagen van die vervoersregioraad zijn te vinden op volgende website.
https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid-mow/vervoerregios/vervoerregio-antwerpen

2. Vaccinatie Covid 19
Vele vragen rond het vaccineren op Park Spoor Oost. Dagelijks zijn er veranderingen.
Hierbij de meest recente info die regelmatig geüpdatet wordt:


Om alles te bundelen heeft stad Antwerpen deze gegevens op de website gezet:
https://www.antwerpen.be/corona



Alles over het vaccineren zelf vindt je hier:
https://www.antwerpen.be/vaccineren.



Om het vaccinatiecentrum te bereiken zijn er verschillende mogelijkheden:
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/nieuws/bereikbaarheid-vaccinatiedorp-vac-covid-opspoor-oost



Antwerpse Provinciale Taxi Unie bieden voor 60+ gereduceerde prijzen voor het vervoer:
https://aptu.be/2021-forfaitprijs-vaccinatieritten



Van de districtsschepen hebben we vernomen dat er pendelbussen rijden van de tramhaltes
Schijnpoort naar het vaccinatiedorp.



De 2 locaties in Ekeren waar minder mobile mensen hun vaccinatie kunnen krijgen zijn:
dienstencentrum Hagelkruis en De Nobele Donk.



Pas zeker op voor valse uitnodigingen!
Hoe de correcte uitnodigingen en volgorde van vaccineren er uit ziet vindt je hier:
https://www.antwerpen.be/info/603eaced53166c092763af6f/corona-de-uitnodiging



Om de juiste cijfers te vinden over welke groepen, aantal vaccinaties enz. terug te vinden heeft
de Vlaamse Overheid ook een website:
https://www.laatjevaccineren.be/home
en zelfs een echte vaccinatieteller:
https://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/vaccinatieteller
Hier kun je zelf selecteren welke aantallen je wilt bekijken.
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3. Vooruitzichten 2021
Seniorensportdag
De sportdag staat gepland op 3 juni in het Hagelkruispark. Deze kan misschien onder een andere vorm
plaatsvinden dan we gewend zijn (kleinere groepjes, enkel buitenactiviteiten, …). Dit zal afhangen
naargelang de geldende maatregelen.
60+ Dag
Op 28 oktober gaat de 60+dag door in Hof de Bist. Ook hier onder de dan opgelegde maatregelen
tegen corona.
Het thema blijft valpreventie.
Bewegen
Voor de jongere en actievere senioren onder ons zijn er verschillende bewegingsmogelijkheden:
Elke werkdag is er ‘Nederland in Beweging’.
Om 9.15 uur op NPO 2 en om 10.15 uur op NPO 1
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/nederland-inbeweging/POW_04843587/
Beweeg in uw kot. (OKRA)
Elke dinsdag en vrijdag om 10 uur
https://www.okra.be/BeweegInUwKot
Beweeg in uw kot met Saartje Vandendriessche (VRT)
https://sporza.be/nl/2020/04/06/beweeg-in-uw-kot/
4. Impact van corona op verenigingen
Vele verenigingen blijven creatief om hun leden te bereiken. Contact via telefoon of het gaan afgeven
van een attentie. Andere maken brochures, infobladen en sturen kaartjes.
5. SRSA (SeniorenRaad Stad Antwerpen)
Guido heeft beslist te stoppen als lid van de SRSA. Hierdoor komt er een plaats vrij.
Elk Lid van de seniorenraad Ekeren kan zich opgeven bij Kim Steenacker via
senioren.ekeren@antwerpen.be of via 03 334 48 83 om deze plek in te vullen.
Rudy zal de vervanger of vervangster begeleiden.
Vanuit de SRSA zijn er gesprekken met de bevoegde schepen over mobiliteit en E-inclusie.
6. Varia
Afscheid
De NVMBB (Nationale Vereniging voor Miliciens en Beroepsmilitairen van België) laat de seniorenraad
weten dat hun vereniging meer bij cultuur past dan bij senioren. Men hoopt dat leden van de
seniorenraad nog aanwezig zal zijn op hun plechtigheden. Hun vertegenwoordiger Roland Reygaert zal
dus niet meer aanwezig zijn op onze vergaderingen.
De seniorenraad bedankt Roland voor zijn bijdrage aan de seniorenraad.
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Banken Bist
De zitbanken op de Bist zijn geplaatst volgens ons advies 2020/1 van 30/04/2020

Leefbaarheidswandelingen
De leefbaarheidswandelingen in het district kunnen nog steeds worden verder gezet in kleine groep of
individueel.
Verschillende verenigingen hebben reeds hun bemerkingen door gegeven aan Guido.
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Burgerbegroting.
In Ekeren start het district met een burgerbegroting.
Dat betekent dat Ekerenaars vanaf nu elk jaar over de uitgave van 10 000 euro mogen beslissen.
Iedere Ekerenaar kan zijn project indienen tot en met 15 maart.
Meer gegevens vind je terug op de website van het district:
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/mijn-idee-voor-ekeren/ook-een-idee-voorekeren
Seniorenflash
Aan de verenigingen wordt gevraagd om aan hun leden te vragen om zich rechtstreeks te abonneren op
de seniorenflash. Zo krijgen wij een beter zicht op de juiste aantallen ouderen die de seniorenflash
lezen.
Inschrijven kan op de volgende website:
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/senioren/blijf-op-de-hoogte-met-onzeseniorenflash
Volgende vergadering seniorenraad woensdag 26 mei om 9.30 uur.
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