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Aanwezigen: 
 

 

Verslag 

 
Rudy Martens maakt het verslag op 
 
 
1.verwelkoming & voorstellingsronde: 
 
Guido Simons heet iedereen welkom en laat alle aanwezige zich kort voorstellen. 

 
 
 

Verslag 
 
Titel verslag: Seniorenraad Ekeren 
Datum en uur 
vergadering: 

Woensdag 5 juni 2019 om 9:15 uur 

Plaats vergadering: Hecernazaal 
Volgnummer: 2019 / 02 
Datum volgende 
vergadering: 

4 september 2019 om 09:15 in de Hecernazaal 

 
 
Verslag vorige 
vergadering: 

Verslag van de seniorenraad van 6 februari 2019 wordt goedgekeurd 

  
Commentaar:  
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Francine Meyvis SAMANA Bunt Nand de Mulder ONAFH. 

Guido Simons  ONAFH. Rik Echelpoels  GEZINSBOND 

Tony Delabie  OKRA Donk 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 

Freddy Gulickx  OKRA Rozemaai Roland Reygaert  NVMBB 

Christine Verdonck ONAFH. Joe Versweyver ONAFH. 

Hilde Delmulle ONAFH.   

Annemie Plompen Districtsschepen Peter Pelgrims Seniorenconsulent  

    

Verontschuldigd 

Dominique Van De Gaer Zorgbedrijf Vincent Costa  SAMANA Donk 

Vital Vanbaelen S-Sport // Recreas Maria Bernaerts  SAMANA Bunt 

Claire Lurquin  Zorgbedrijf Anne Cauwe Wzc sint-Vincentius 

Mart De Meester  NEOS   
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2. Kandidaten en verkiezing nieuwe seniorenraad, dagelijks bestuur en vertegenwoordiging SRSA:             
 

- Alle kandidaten voor de nieuwe seniorenraad worden unaniem door de aanwezigen aanvaard. 
- Enige kandidaat Guido Simons voor voorzitterschap van de Ekerse seniorenraad wordt unaniem door de 

aanwezigen aanvaard. 
- Alle kandidaten voor het dagelijks bestuur van de Ekerse seniorenraad worden unaniem door de 

aanwezigen aanvaard. De nieuwe leden van het dagelijks bestuur zijn: 
o Guido Simons: onafhankelijk en voorzitter 
o Rudy Martens: onafhankelijk en secretaris 
o Simonne Dever: vertegenwoordiger OKRA Centrum 
o Mart De Meester: vertegenwoordiger NEOS 
o Constant Kanora: onafhankelijke 
o … nog in te vullen plaats voor conform werkingskader* 

- Alle kandidaten als vertegenwoordiging in de SRSA worden unaniem door de aanwezigen aanvaard. 
Guido Simons en Rudy Martens zullen de Ekerse seniorenraad vertegenwoordigen in de SRSA. 

 
*voor de open plaats van vrouwelijke onafhankelijke kandidaat voor het dagelijks bestuur wordt de 
kandidatuurstelling verlengd tot eind juni 2019. De oproep zal daags na deze vergadering per mail verstuurd 
worden. 
 
3. Terugblik seniorenconferentie van 8 mei 
 
Positieve evaluatie van deze conferentie door de deelnemers. 
Een goede en begrijpbare uitleg over hoe de seniorenwerking en seniorenraad kunnen stroomlijnen en 
optimaliseren de komende jaren door gastspreker Cuyvers Guido. 
Guido Simons geeft een samenvatting van de plenaire gespreksronde. 
Deze oefening heeft verschillende vragen & antwoorden opgeleverd om onze werking te verbeteren.  
Uit deze antwoorden zullen verder de nodige lessen en acties getrokken worden.  
(zie document “Vragen/Antwoorden/Actiepunten” toegevoegd aan dit verslag) 
 
 
4. 55-plusdag 2019 
 
Datum: 9 oktober 2019. 
Locatie: 252cc Hof de Bist 
Onderwerp: “senioren & verkeersveiligheid” 
Samenwerking met VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). 

- workshops rond verkeersveiligheid met aandacht voor automobilisten & fietsers 
- behendigheidsparcours elektrische en gewone fietsen 
- virtual reality brillen (dode hoek vrachtwagens) 

Ook zal er mogelijkheid zijn om de fietsen te laten nakijken (eventueel laten herstellen op eigen kosten) 
Aanvraag tot fietslabel-stickers ter beveiliging tegen diefstal. 
 
Mogelijkheid voor inschrijven in de dodehoek-oefening op 17 & 18 oktober wordt verder afgestemd met het 
Verkeersplatform Ekeren. 
 
 
 
5.Terugkoppeling overleg stedelijke seniorenraad stad Antwerpen (SRSA of “conferentie”) : 
 
Oproep voor verschillende kandidaten in verschillende commissies in de SRSA: 

- communicatie en inspraak 
-  Wonen en zog 
- Mobiliteit en veiligheid 
- Openbaar domein 
- Vrije tijd en Cultuur 

Kandidaten kunnen zich kenbaar maken bij Guido. 
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6. PC-, tablet-, smart Phone-hulp gericht aan seniorenverenigingen: 
 
Indien de belangstelling uit de seniorenverenigingen voldoende is, kan in de verschillende wijken een PC-hulp 
georganiseerd worden. 
Het district voorziet ondersteuning en de samenwerking loopt met enkele lesgevers van het vroegere ABC-
wijkcentrum. 
In de loop van juni krijgen de seniorenverenigingen hierover meer informatie. 
Voor het praktisch verloop is het wenselijk nauw samen te werken met de seniorenverenigingen. 
 
 
7. Planning activiteiten 2019 met ondersteuning van district Ekeren, 252cc of stadspartners: 
 
 
Datum  Uur Omschrijving 
6 juni (don) 14:00 Seniorensportdag Hagelkruispark (district) 
18 juni (di) 14:00 stadsgids “Cogels-Osylei” (Okra & district) 
22 juni (zat) 13:00 petanque Schoonbroek (Stadsmakers & district) 

23 juni (zon) 
10:00 – 
17:00 

Dienstencentrum Blankenberg zet de deuren open tijdens onze familiedag 
met workshops voor jong en oud… 

8 juli (ma) 13:00 petanque vd Weyngaertplein (Stadsmakers & Okra & district) 
14 juli (zon) 13:00 petanque Lindenlei (Stadsmakers & district) 
10 augustus (zat) 13:00 petanque Hagelkruis (Stadsmakers & district) 
4 september (woe) 09:15 Seniorenraad  
14 september (zat) 13:00 petanque finale (Stadsmakers & district) 
16 september (ma) 14:00 jaarlijkse seniorenbowling (district) 
20 september (vrij) 13:00 Kaartwedstrijd in het dc Hagelkruis 
18 september (woe) 14:00 stadsgids aan het Middelheimmuseum (Okra & district) 
8 oktober (di) 14:00 stadsgids “de multiculturele stad vandaag” (Okra & district) 

9 oktober (woe) 
10:00 – 
18:00 

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

17 (do) & 18 (vrij) 
oktober 

 Dodehoek-oefening (VerkeersPlatformEkeren) 

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  
 
 
 
8. Varia 
 

- Rik vraagt naar contactgegevens voor aangepast vervoer 
- Liliane is bezorgd over het te weinig plaats in Karel de Wintstraat voor passerende fietsers en wagens. 

Tijdens dit gesprek komt ook de opmerking dat de Bist ook te smal is. 
- Samana Bunt vindt dat het aanbod tijdens de seniorensportdag niet aangepast is aan oudere of minder 

mobiele mensen. 
- Fred vraagt om de activiteiten van het district langer op voorhand bekend te maken. 

o Peter zal hier rekening mee houden bij de opmaak van de seniorenflash 
- De vraag wordt gesteld waarom om het A-blad niet verdeeld wordt via de lokale winkeliers 
- Peter past de verzendlijst aan en vraagt of secretarissen van de respectievelijke seniorenverenigingen ook 

het verslag van de seniorenraad mogen ontvangen. Zelfde werking zoals de vorige jaren. 
o Alle aanwezige zijn akkoord. 
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