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1. Seniorensportdag
De seniorensportdag gaat door op 3 juni 2021 tussen 14 en 21u. Er zijn voldoende activiteiten
om bij in te schrijven.
Fietstocht - Wandeltocht – Beweegbank – Tai Chi – Petanque – Kubb – senorengym - Line
Dance – Zumba – Start 2Run – BBB
2. 60+ dag
Op 28 oktober gaat de 60+dag door in DC De Nobele Donk.
Het thema blijft valpreventie.
3. Werking Ekerse verenigingen.
Verschillende verenigingen proberen na een lange periode van inactiviteit toch terug langzaam
op te starten. Vele wachten toch nog wat af om al iets te organiseren
4. Initiatieven District.
Evenementenweide Hos de Bist
Omdat de evenementenweide na hevige regenval met wateroverlast te kampen heeft werd
met de heraanleg gezorgd voor doordachte afwatering naar de verderop gelegen vijver en
beek. De weide is nu opnieuw ingezaaid. Op termijn wordt ook de speeltoestellen vervangen
en de speelzone wordt beter opgedeeld.
Binnenkort is de opening voorzien.
Koers door Ekeren op 4 Juli
Dit jaar staan er twee nieuwe wielrennerskoersen door Ekeren op de agenda.
De 2 Districtenpijl Ekeren – Deurne voor heren zal worden vooraf gegaan door de dames.
5. Evaluatie respons Seniorenconferentie 2019 05 08
Volgende punten zijn naar voor gekomen:
 Intensiever werken naar het bereiken van jongere senioren.
 Samen zitten met de voorzitters van de verenigingen om te bespreken hoe we er
kunnen aan werken om jongere senioren te bereiken.
 Te bekijken hoe activiteiten naar de avond kunnen verplaatst worden
6. Corona vaccinatieprogramma
Uit de vele respons mogen we opmaken dat het vaccinatieprogramma van de stad Antwerpen
een voorbeeld is voor menige steden. De aanpak en inzet van de vele medewerkers is prachtig.

2/3

Veltwijcklaan 27 – 2180 Ekeren
district.ekeren@antwerpen.be

7. Mobiliteit
De parkeertorens op Luchtbal en Merksem naderen hun afwerking.
Vanaf oktober worden dan ook de wijk Luchtbal tussen Noorderlaan
– Havanastraat – spoorweg – Groenendaallaan volledig betalend
door een parkeerzone.
Verschillende buslijnen die door Ekeren rijden veranderen van
reisweg, worden geschrapt of vervangen door nieuwe buslijnen.
Niks is echter definitief en hierover moet in de vervoerregioraad
nog steeds een beslissing over genomen worden.

8. SRSA (SeniorenRaad Stad Antwerpen)
Vanuit de SRSA komt de vraag of senioren de vernieuwde app van
De Lijn kennen en gebruiken.
De jongere senioren onder ons kennen de app en gebruiken hem maar dit is een minderheid.
Voor vele senioren is het moeilijk om de snelheid van de huidige technologie te blijven volgen.
Er zijn zoveel verschillende apps te gebruiken en die veranderen constant.
Ook is de SRSA betrokken bij het seniorvriendelijker maken van de website Antwerpen.be
De dagelijkse veranderingen op deze website is nog moeilijk te volgen. Zoveel informatie
regelmatig veranderen is gewoon de bomen niet meer door het bos zien.
9. Varia.

Toelichting app “Slim naar Antwerpen”
In samenspraak met kabinet Kennis wordt er bekeken om een webinar te organiseren voor
senioren in kader van toelichting van deze app. Later zal de juiste datum nog via een extra
seniorenflash gecommuniceerd worden.
Volgende vergadering seniorenraad woensdag 15 september om 9.30 uur.
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