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Algemene vergadering Seniorenraad Hoboken
Maandag 10 februari 2020 om 9.30 uur
Districtshuis Hoboken – 2660 Hoboken
1 AlgV-SRHO
dinsdag 31 maart 2020 – Openbare SR

goedgekeurd
niet goedgekeurd

Commentaar:

Aanwezigen
Leden: Frans Vervoort (voorzitter ad interim), Annie Vervoort, Rita Heirman, Francine De
Feu, François Paris, Chris Permentier (verslag), Maggy Doumen, Willy Packolet, Rita Struyf,
Fatiha Lemhouer, Lisette Robbens, Simonne Degraeve, Hugo Coppens, Alexander
Corremans, Louis Smolders, Greet Everaert.
Verontschuldigd: Agnes De Hertogh, Hilde Corbeel, Marijke Van Haerenborgh, Josée
Ceuppens, Hugo Van Camp, Jos Jacobs, Anne Blondiau, Jacques Rademakers, Annemie
Cortvriendt
District: Petra Andriessen (seniorenconsulent), Carolyn Krekels (districtsschepen)
Professionelen: Tim Peeters, Amber Leyn (stagiaire)
Verontschuldigd: Evelien De Hert, Abraham Kuçam, Ingrid Van Nieuwenhuyse, Steven De
Lelie, Ann De Maeyer.

Agenda
Even moment van bezinning
Frans Vervoort verwelkomt de aanwezigen, stelt Hugo Coppens voor als nieuw lid
voor Okra Don Bosco.
Voor de vergaderingen wordt gevraagd om GSM af te zetten of in ieder geval stil,
iedereen ook de professionelen kunnen eventueel hun oproep beantwoorden en de zaal
verlaten om niet te storen tijdens de besprekingen.
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1. Goedkeuring verslag: het verslag van het Dagelijks Bestuur van 13 januari 2020 wordt
goedgekeurd .
2. In- en uitgaande briefwisseling.
 Dank aan de werkgroepen die een verslag indienden: Multiculturaliteit en
SP&Mobiliteit. Bespreking in punt 4
 Meet me @ Middelheim; onze rondleidingen zijn er voor mensen met beginnende
en matige (jong)dementia. Ook dit jaar richt het aanbod zich zowel naar de
diensten animatie van de woonzorgcentra, als naar personen uit de doelgroep in
een thuissituatie en hun mantelzorger. Meer achtergrond en een filmpje kan je
vinden op de website van het Middelheimmuseum via deze link:
https://www.middelheimmuseum.be/nl/pagina/rondleidingen-voor-mensen-metjongdementie bijlage 1
3. Advies van Hobokense seniorenraad over nieuwe voorzitter en ondervoorzitters.
De algemene vergadering keurt het advies van het dagelijks bestuur goed.
Het bestuur werkt voorlopig verder ad interim.
Het dagelijks bestuur gaat verder werken aan het huishoudelijk reglement en
fouten of aanpassing aanvullen. Het herwerkte reglement wordt dan op de volgende
vergadering op 15/6 voorgelegd ter akkoord. Algemene vergadering was hiermee
akkoord.
Petra vraagt aan alle leden om het huishoudelijk reglement door te lezen en eventuele
opmerkingen door te geven vóór 20 februari 2020, wegens verlof.
4. Uitgebreid verslag van onze twee werkgroepen: Multiculturaliteit en SP & Mobiliteit
Bedoeling van de werkgroep Multiculturaliteit is te werken aan verbindingen en
contacten te leggen met alle groepen. Momenteel is er weinig verbondenheid met
gevolg dat ouderen zich buitengesloten voelen en niet weten wat er gebeurt aan
activiteiten in dienstencentra en woonzorgcentra. Tip: haal enkele infoboekjes van de
DC’s of bekijk website, mooi overzicht is gebundeld.
Geplande initiatieven:
- maandelijks ontbijt in DC Victor De Bruyne
- aantal keer een citytrip of uitstap plannen, hiervoor hopen ze op subsidies
- infobrochure ter beschikking stellen over begraafplaats en begrafenis van moslims
- rondleiding op begraafplaats
- info verzamelen over opname en wachtlijsten voor opname in de woonzorgcentra
voor allochtonen.
Werkgroep zoekt nog vrijwilligers om actief mee te werken.
Seniorenraad verleent goedkeuring aan werkgroep om verder te werken.
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SP & Mo:
Wandeling op 2 maart 2020: Wie wenst deel te nemen dient zich tijdig op te geven.
Maaltijd in Dc Victor De Bruyne op eigen kosten aan 7 €.
Aantal: ook hier op voorhand inschrijven.
Ten laatste 21/2/2020 bij Petra. Vanaf 24/2 en vóór 28/2, rechtstreeks aan Tim voor
reservatie maaltijd.
Toeristische wandelkaart Hoboken in de maak.
Geplande wandeling gaat door op 2 maart en duurt ca 2 u, aanvang Kasteel
Sorghvliedt om 10 uur.
Advies rond parkeren aan Dc Groen Zuid wordt verder uitgewerkt door werkgroep.
Alle voorgelegde adviezen werden goedgekeurd. Advies SR 10/02/2020: zie bijlage 2 – 3
5. Nieuws uit de dienstencentra en uit de woonzorgcentra,
DC Victor De Bruyne
Tim Peeters meld dat alle dienstencentra van Hoboken nu 1 onder 1 manager vallen,
Peter Stappaerts verantwoordelijke voor globale cluster.
- volgens de cijfers van 2019 staan de Hobokense dienstencentra in top 5 van
Antwerpen.
- na het succes van ‘Hoboken droomt’ en ‘Hoboken in love’ starten de dienstencentra
met een nieuw project ‘Hoboken trouwt’. Kandidaten om mee te werken mogen zich
melden.
Eventueel mogelijkheid om huwelijksgelofte te hernieuwen, afsluit met avondfeest.
Meer info volgt hierover.
- na succes van ‘Hoboken smult’ wordt het evenement dit jaar terug herhaald in de
tuin van WZC Lichtenberg en dit waarschijnlijk op 20 juni. Er zullen standjes van de
plaatselijke middenstand en van het zorgbedrijf aanwezig zijn.
- 10 mei rommelmarkt
- Zorgbedrijf gaat in de toekomst met privé partners in zee, niet enkel in Antwerpen,
men kan overal terecht voor info over serviceflat enz..
- vanaf mei zullen nieuwe infoboekjes beschikbaar zijn, dienstencentra van Hoboken
gaan ze vanaf nu zelf maken. Verenigingen kunnen ze bestellen en zelf afhalen, ze
zijn ook digitaal beschikbaar.
- in de Oudestraat is gestart met de bouw van het nieuwe dienstencentrum
- er is een nieuw dienstencentrum, in 2023, gepland in de wijk Stuyvenberg aan de
kant van het Schoonselhof.
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Van de overige dienstencentra niemand aanwezig maar alles is daar onder controle.
6. Varia en rondvraag
 Terugkoppeling adviezen SR 2019:
 Advies Seniorenraad Hoboken: Vernieuwd toelagereglement werkings- en
projecttoelagen district Hoboken: 4 november 2019 – werd doorgegeven, reglementen
aangepast
 Advies Seniorenraad Hoboken: Toelagereglement 2020 voor het bekomen
van een aanpassingspremie voor de woning van ouderen te Hoboken: 4 november
2019, vernieuwd reglement – flyers ter beschikking
 Advies Seniorenraad Hoboken: Toelagereglement 2020 voor het verlenen van een
mantelzorgpremie voor zorgen aan Hobokense senioren: 4 november 2019, vernieuwd
reglement – flyers ter beschikking
 Advies Seniorenraad Hoboken: Verdwijnen A- blad: 4 november 2019, werd
meegenomen naar Seniorenraad Stad Antwerpen. Ondertussen heeft elk district een
eigen infoblad. Voor Hoboken is dit Hallo Hoboken, wordt bedeeld op elk adres
 Programma seniorenwerking; district Hoboken: zie bijlage- wordt meegegeven aan
leden van seniorenraad
 Na het definitief wegvallen van het A blad is het district bezig met blad Hallo
Hoboken dat eind van deze maand in de brievenbus zal vallen.
Hierin zullen activiteiten die gepland zijn zowel voor jeugd als sport en andere
vermeld staan. Verschijnt 3 maandelijks
 Er staan ook weer 2 nieuwe ontmoetingsnamiddagen op de planning eerst op 19 maart
en 15 oktober telkens in Gravenhof.
 Pilootproject ‘Samen op trot’ gaat van start. Gepland tussen eind april en oktober op
diverse locaties. Interesse mailen naar Petra, er is plaats voor 40 personen.

Opvolging actiepunten
Actie

Streefdatum

Wie

Naar wie

Huishoudelijk reglement 2019 nalezen en
opmerkingen mailen

20/2/2020
Wegens verlof

allen

Petra

Deelname wandeling maandag 2 maart
even bevestigen voor middagmaal

21/2/2020
Wegens verlof

Wandelaars

Petra --Tim

OK

Communicatiepunten
Actie
Agenda versturen – dag. Bestuur 2/3
1 Agendapunt = huishoudelijk reglement.
Agenda versturen openbare SR

Streefdatum
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Wie

Naar wie

Is afgestemd

Anne

Leden DB

16/3/2020

Anne

Allen

OK

