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Aanwezigen 

Naam Naam Naam 

Boone Gillaine Hufkens Guido Van Praet Eliane 

Brijs Tuur Ketels Simone Van Zieleghem Robert 

De Backer Guido Leten Hilda Vleeschouwer Roger 

De Caluwé Georges Morel Eric  

De Ridder Louisa Nuyttens Jean-Paul  

De Wilde Joke Schram Sigrid  

De Wit Johan Van Craenenbroeck Lieve  

Demey Ria Van de Waeter François  

Deridder Roger Vanhoof Els  

D’Hulst Pierre Van Hoorick Irma  

Dictus Herman Van Nueten Louis  

Dockx Steef Van Poele Ludo  

Verontschuldigd   

Brant Paul Livens Philip Wils Josée 

Conings Corinne Paeschuyzen Freddy  

Daniëls Julien Sampermans Mia  

De Bruyne Wim Torfs Ludo  

De Fré Silvia Van der Heyden Pascal  

Deurau Robert Van Mol Marcel  

Fagardo Christiane Van Poele Suzanne  

Afwezig   

De Nijs Amanda Van den Heuvel Thamara  

Kesteleyn Hélène   

Matheyssen Swa   

 

 

 

Verslag 
 
Titel verslag: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING SENIORENRAAD DEURNE 

Datum en uur 

vergadering: 
12 september 2018    9.15 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Deurne (Raadzaal ) 

Volgnummer: 25 

Datum volgende 

vergadering: 

 Het is de laatste Algemene Vergadering van 2018. Het Bestuur zal in 

november  de vergaderkalender voor 2019 vastleggen. 

 
 

Verslag vorige 

vergadering: 
 Goedgekeurd 
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1. VERWELKOMING 

 

 - Met een warm welkom aan de leden van de Seniorenraad opent onze voorzitter de 

vergadering. Een nieuw lid: Hilda Leten, directeur  van WCZ Koala zal in de toekomst haar 

werkgever  vertegenwoordigen. 

We herdenken met een minuut stilte twee overledenen: Karel Bartelen en de echtgenote van 

Herman Dictus. 

 

De seniorenconsulente Nathalie Libbrecht zal een tijd afwezig zijn. 

Haar taak zal gedeeltelijk overgenomen worden door de Administratie en door Cindy Peustjens. 

In punt 4 van de vergadering komt onze districtsschepen Karen Maes de stand van zaken 

toelichten over de “Zilveren lussen” 

 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

 

 Tabletcafés 

Begeleiders helpen u gratis met al uw vragen. 

Folders van deze activiteit zijn ter beschikking. 

 

 Barometer 2018: lokale ouderenraden in cijfers 

Voor de tweede keer bevroeg Vlaamse Ouderenraad de lokale ouderenraden in Vlaanderen over 

hun werking, de ondersteuning waarvan ze gebruik maken en hun toekomstige plannen en 

noden. 

Het Bestuur van onze Seniorenraad zal zijn medewerking verlenen aan deze bevraging. 

 

  

 

3. VERSLAG VOORGAANDE ALGEMENE VERGADERING dd. 25 mei 2018 

 

 Verduidelijking van punten van de voorgaande vergadering kwamen  aan bod. 

 

 Een kleine werkgroep bespreekt de nodige verbeteringen voor de driemaandelijkse 

brochure. 

 Laatste bladzijde is niet duidelijk – te kleine tekst – enz. 

 

 Wegens de afwezigheid van de seniorenconsulente is het aanbevolen om vragen aan de 

seniorenraad te richten per e-mail aan  <seniorenraad.deurne@stad.antwerpen.be> 

of telefoon 03 338 45 08 

 

 Het huishoudelijk reglement 

In januari zal dit ter bespreking voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering. 

Ieder lid zal vooraf een exemplaar ter inzage krijgen 

 

 Het nieuwe werkkader voor de Seniorenraad 

De tekst van het werkkader zal tzt aan het College worden voorgelegd ter goedkeuring.  

 

Voor 1 juni 2019 moet de nieuwe Seniorenraad zijn samengesteld.. 
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 - Het verslag van algemene vergadering van 25 mei 2018 wordt goedgekeurd. 

 

4. Zilveren Lussen. 

 

 Districtsschepen Karen Maes geeft toelichting van de stand van zaken. 

Er zijn al drie zones afgebakend. Alle voorstellen worden stapsgewijze in orde gebracht. 

Een voorkeur gaat uit naar de nodige nutsvoorzieningen. 

Kortelings kan je op de website van het district Deurne over het thema “Zilveren lussen” een 

aantal aanpassingen vinden. 

 

 HOPLR 

In Deurne-Noord zijn er vier gratis infosessies over Hoplr, het sociaal netwerk voor uw buurt. 

Folders over deze activiteit zijn ter beschikking. 

 

5. Privacyverklaring 

 

 Er is een tekst ter goedkeuring aan alle leden van de vergadering ter ondertekening  

voorgelegd. 

Deze tekst is door de bevoegde diensten nagekeken en goedgekeurd. 

Deze tekst blijft onbeperkt geldig tot ontslag of schrapping van de belanghebbende. 

 

 PAUZE     10:07 uur 
 

6. UITEENZETTING OVER ‘OPPASHULP VOOR SENIOREN’ door Ilse Neefs 

 

 Om 10:44 uur gastspreker Hilde Neefs 

 

Twee thema’s kwamen aan bod: 

 Oppas hulp bij u thuis – gezelschap … en een gerust hart. 

 Houvast voor mantelzorgers. 

 

Folders over deze uiteenzetting zijn ter beschikking. 

 

7. OVERSTAP NAAR NIEUWE LEGISLATUUR 

 

- Werkkader, Huishoudelijk reglement en Installatie nieuwe seniorenraad. 

 

In het Vlaams decreet is er voor de eerste maal gesproken over districten. 

In het werkkader van de stad Antwerpen staat de oprichting van een seniorenraad op de agenda. 

 

De culturele centra vallen ook onder het toezicht van het districtsbestuur 

 

Het ontwerp, hoe de seniorenraad zal samengesteld zijn en wie er kan van deel uitmaken zal voor 

de volgende vergadering aan iedereen bekend gemaakt worden. 
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8. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES 

 Activiteiten (Tuur Brijs) 

 

- onze vormingsdag op woensdag 17 oktober 2018 brengt ons naar BEZALI ( Berendrecht-

Zandvliet-Lillo). De nodige stappen zullen ondernomen worden om van deze dag  een succes te 

maken. 

- woensdag 21 november 2018 is het onze Open Themadag in het CC Podium Deurne. Dit keer 

werd gekozen voor het thema “Gezond ouder worden”. Als gastspreker is Prof. Dr.  Hendrik 

Cammu uitgenodigd en voor het ontspanningsgedeelte hebben we een voorstelling van theater 

Paljas. De acteurs Louis Caals en Erik Goossens brengen een toneelstuk over “De Ziekenkas” 

 

Meer details over deze 2 evenementen zijn te vinden in de bijlagen.. 

  

 Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar Domein (Ludo Torfs) 

 

- Ludo Torfs heeft zich verontschuldigd. Informatie van deze werkgroep volgt  later. 

 

 Wonen, Zorg en Sociale Veiligheid (Guido Hufkens) 

 

- Guido Hufkens bedankt Georges De Caluwe voor zijn inzet om de werkgroep en commissie te 

leiden tijdens zijn afwezigheid en ook alle andere leden van de werkgroep voor hun engagement 

en bijdrage. 

 

- Uit het laatste verslag en commentaren van deze werkgroep blijkt dat er om verschillende reden 
wat vertraging is. 

Zo zal de bevraging van Bpost plaatsvinden in het najaar.  

 

- Gmail - Fwd: Seniorenraad 12 september werkgroep “sociale eenzaamheid" 13/09/18 20)12  

Zodra de enquête van Bpost is afgerond kunnen we aan Karen Maes vragen de agendapunten en 

datum vast te leggen voor een volgende vergadering.  

In deze vergadering zal blijken of we onze doelstellingen kunnen waarmaken en omzetten naar 

aanbevelingen aan het college.  

 

9. VARIA EN RONDVRAAG 

 

 Op 14 oktober zijn het verkiezingen. 

Wilt u dat elektronisch stemmen eerst (nog) eens oefenen? 

In Dienstencentrum Arena en Dienstencentrum De Bosuil staat er vanaf 10 september een 

stemcomputer klaar. 

 

 Een voorstel om toeristische uitstappen te organiseren door de seniorenraad is moeilijk 

uit te werken. De Dienstencentra zorgen zelf voor dagreisjes  en kunnen u de nodige informatie 

bezorgen. 

 

 

Verslaggever: Roger Deridder 

Volgende vergadering: januari 2019 – datum volgt later 


