
1 

 

Verslag algemene vergadering 
Seniorenadviesraad Schoten  

10 juni 2022 
 
De vergadering ging door in antennepunt Lariksdreef op vrijdag 10 juni 2022 en 

duurde van 10u00 – 12u00. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aanwezigheidslijst 
 
Aanwezigen: SAR voorzitter (Maria De Belder), SAR ondervoorzitter (Mia Ketels), 

SAR penningmeester (François Michel), SAR secretaris (Laura Kerkhofs),  SAR 

raadslid (Guy Embrechts), Ontspanningslokaal Lariksdreef (Philip Van 

Veldhoven), GAW Schuttershof (Maria Meuris), Kalligrafie voor senioren (André 

Driessens), K.V.G. (Willy Verdyck), Recrea +3 (Louis Nuyts), Opstanding (Monique 

Van den Bogaert), Ditto (Marc Verloy), Okra Heilig Hart Deuzeld (Rudolf 

Meutermans), Okra Sint-Filippus (Herman Van Assche), Open Vld (Marina 

Elewaut), Vlaams Belang (Yvonne  Schenck), N-VA (Lieve Wyynants), Groen 

(Emile De Decker), Gasten (Paul Mampaey, Marie-José Roo en Joyce Van de Putte). 

  

Verontschuldigd: SAR bestuurslid (Lieve Vandenbussche), Schepen (Iefke 

Hendrickx), Dienstencentrum 't Dorp (Willebrords Ilse), Raad voor Personen met 

een Handicap (Lavrysen Rik en Theelen Luk), WZC Vordenstein (Kristien 

Vangeninden), NEOS (Walter Van Strydonck), PC-club Centrum (Daniël Van 

Linden), Schoten toegankelijk (Martin Van Hulle), Onafhankelijk (Deana Moreels) 

Okra St.-Cordula (Agnes Sysmans) en CD&V (Lode De Kesel). 

 

 

 

Agendapunten: 

1. Welkomstwoord voorzitter en voorstelling nieuwe leden 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 18/03/2022 

3. Statuten 

4. Statuten 

5. Koepelorganisaties 

6. Seniorenbeurs en Seniorengids 

7. Werkgroepen 

8. Terugkoppeling overleg erkende seniorenverenigingen 

9. Varia 

10. Slotwoord voorzitter 

 

file://///alpha.schoten.dom/DienstMappen/zorg-en-welzijn/4_dep_zorg_welzijn/1.%20SENIORENCONSULENT/8.%20Adviesraden/1.%20Seniorenraad/Verslagen/2022/Aanwezigheidslijsten/Aanwezigheidslijst%20SAR%2021012022.xlsx
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1. Welkomstwoord voorzitter en voorstelling nieuwe leden 

Maria De Belder heet de aanwezigen van harte welkom op de vergadering.  

Er worden 2 nieuwe leden voorgesteld. Beiden jammer genoeg verontschuldigd. 

• Walter Van Strydonck – ondervoorzitter NEOS 

• Kristien Vangeninden – WZC Vordenstein (Orpea)  

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 18/03/2022 

Het verslag van de vorige algemene vergadering werd goedgekeurd.  

Er waren geen bedenkingen of onduidelijkheden. 

 

3. Bestuur 

3.1  Samenstelling 

Rond de samenstelling van het klein bestuur SAR geeft Maria De 

Belder volgende mededelingen mee. 

- Constant Peeters zetelt niet langer in de SAR als (bestuurs-)lid en 

coördinator van de werkgroep activiteiten. 

- Omwille van de drukte en vele taken van de SAR werden 2 nieuwe 

bestuursleden aangeduid. 

o Lieve Vandenbussche als coördinator van de werkgroep 

activiteiten. 

o Guy Embrechts als coördinator van de werkgroep 

gezondheid. 

 

3.2  Cursus ‘ik kies voor advies’ 

Op 12/04/2022 werd deel 2 van de cursus ‘ik kies voor advies’ 

georganiseerd door de secretaris. Zowel de bestuursleden van de SAR 

als van de RPH werden opnieuw uitgenodigd. Door dit samen te 

volgen en organiseren komen heel wat interessante uitwisselingen 

naar boven. De bestuursleden zijn vragende partij deze cursus ter 

herhaling jaarlijks te organiseren. 

 

3.3  Netwerkmoment gemeentelijke adviesraden 05/05/2022 

Tijdens het eerste netwerkmoment met de gemeentelijke adviesraden 

werd voornamelijk gefocust op het leren kennen van elkaar. Zo gaf 

elk bestuur een voorstelling van hun werking. De SAR kreeg heel wat 

positieve feedback. Burgemeester en schepenen waren aanwezig. Er 

wordt opnieuw samengekomen in het najaar om enkele belangrijke 

gemeenschappelijke documenten te bespreken. 

 

3.4  Toelichting intentieverklaring Zorgbedrijf Antwerpen  

Enkele weken geleden kondigden we aan dat het lokaal bestuur 

Schoten en Zorgbedrijf Antwerpen met elkaar in gesprek zouden gaan 

met de bedoeling samen een nieuwe welzijnsvereniging op te richten. 
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Die nieuwe welzijnsvereniging, Zorggroep Schoten, zou dan vanaf 1 

januari instaan voor onze uitgebreide dienstverlening op vlak van 

zorg. 

 

De afgelopen drie maanden werd erg hard gewerkt om dit dossier 

helemaal rond te krijgen en te agenderen op de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van 23 juni. Dat was immers onze deadline 

om de oprichting van deze nieuwe welzijnsvereniging tegen 1 januari 

te kunnen organiseren. 

 

Vanuit de verschillende besprekingen hebben we op vandaag echter 

nog onvoldoende zekerheid en duidelijkheid om de knoop door te 

hakken. We drukken daarom even de pauzeknop in. Dat betekent dat 

het dossier in juni niet besproken zal worden op de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn en dat de nieuwe welzijnsvereniging dus ook 

niet zal starten op 1 januari. Na de zomer hernemen we de 

gesprekken met Zorgbedrijf Antwerpen. We blijven jullie uiteraard 

ook dan mee op de hoogte houden. 

4. Statuten 

De hernieuwde statuten werden reeds goed gekeurd op het college van 

burgemeester en schepenen van 21 april 2022. De volgende stap hierbij is de 

goedkeuring van de gemeenteraad dd. 23/06/2022. Nadien worden de statuten 

nog geagendeerd ter aktename op het vast bureau. Na deze stappen zijn de 

nieuwe statuten als geldig verklaard. De SAR zal op basis van deze statuten een 

up to date lijst maken van de stemgerechtigde leden. 

5. Koepelorganisaties 

a) RPO Antwerpen Noord: algemene vergadering 24/05/2022 

Op 24 mei kwam het RPO opnieuw samen in Schoten. De vergadering ging 

door in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Er werd informatie gegeven tot vormingen over memoranda en 

dementievriendelijke gemeente. Schoten gaf aan dat zij in dit stadium 

voorrang wensen te geven aan een vorming over het uitwerken van een 

memorandum, aangezien dit op de agenda staat van de werkgroep 

communicatie. Daarnaast werd gesproken over digitalisering, Gele Doos 

stand van zaken en de ergodiensten van de ziekenfondsen. 

 

Het volgende RPO vindt plaats op 20/09/2022 in Kapellen.  

 

 

b) Bezoek SAR Wuustwezel 28/04/2022 

SAR Schoten heeft een goed contact met SAR Wuustwezel. SAR Wuustwezel 

kwam met haar bestuur op bezoek in LDC ’t Dorp op 28/04/2022. Er werd 
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een rondleiding gegeven in het dienstencentrum en nadien vond een overleg 

plaats tussen beide SAR’s. SAR Wuustwezel was voornamelijk 

geïnteresseerd in onze werkgroepen en hun bijhorende projecten. 

 

c) Vlaamse Ouderenraad: Labo Ouderenbeleid Leuven 19/05/2022 

Het Labo Ouderenbeleid werd georganiseerd door de Vlaamse Ouderenraad, 

VVSG en VUB. Er werd gefocust op de verschillende vormen van participatie. 

Binnen adviesraden wordt dit gegoten in een ‘participatieladder’. 

 

 
 

Men ging dieper in op participatie en co-creatie. Mia Ketels gaf hierbij enkele 

voorbeelden uit de eigen SAR. 

6. Seniorenbeurs en Seniorengids  

- Seniorenbeurs 

De Seniorenbeurs vindt plaats op 18 juni 2022 10u00-17u30. 

De standhouders hadden geen verdere vragen meer. 

Meer informatie vindt men in de briefwisseling terug. Bij vragen kan men 

steeds contact opnemen met Laura Kerkhofs. 

 

De seniorenconsulent dankt degenen die promotie hebben gemaakt bij hun 

leden.  

 

- Seniorengids  

De seniorenconsulent lichtte toe dat omwille van een mindere bemanning 

op de gemeentelijke communicatiedienst en de intentieverklaring met 

Zorgbedrijf Antwerpen de Seniorengids een verschuiving van de doelgroep 

kende.  
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De doelgroep verschoof van 65-plus naar 80-plus. De aanwezigen betreuren 

dit. 

 

De Seniorengids wordt door de vrijwilligers van de SAR bedeeld.  

Aanwezigen op de Seniorenbeurs ontvangen een exemplaar als primeur. 

Nadien worden de resterende exemplaren verspreid via dienstencentrum ’t 

Dorp. 

 

Volgend jaar zal een hernieuwde Seniorengids uitkomen met de focus op de 

65-plussers. 

 

7. Werkgroepen 
1. Werkgroep communicatie 

François Michel, penningmeester, koppelt terug: 

De werkgroep stond meer dan een maand voor op planning. Jammer genoeg 

zal ook de Seniorenkrant niet uitgebracht worden door de reeds benoemde 

moeilijkheden binnen de dienst communicatie van het lokaal bestuur. De 

Seniorenkrant wordt verschoven naar oktober. We zullen hierbij extra plaats 

maken ter promotie van de Seniorenmaand, november. 

 

De Seniorengids wordt bedeeld door vrijwilligers van de werkgroep 

communicatie, maar ook voor een deel door de Bode van Schoten. Dit 

omwille van het gewicht van de Seniorengids.  

 

François Michel houdt de betrokken leden op de hoogte per mail. 

 

2. Werkgroep welzijn 

Mia Ketels, ondervoorzitter, koppelt terug: 

- Het onthaal in LDC ’t Dorp verloopt vlot. Er is een goede samenwerking 

tussen de vrijwilligers. Het blijft herhalen en bewaken dat bezoekers de 

nieuwe regeling respecteren. 

- Er werden postkaartjes met positieve boodschappen verzonden naar de 

senioren die in het verleden aangaven zich soms eenzaam te voelen. 

- In september wordt opnieuw een opvolgbelronde georganiseerd. 

- In juli zitten de werkgroepen welzijn en activiteiten samen om te 

bekijken waar mogelijke samenwerkingen kunnen liggen om 

bijvoorbeeld acties te ondernemen in de antennepunten. 

 

3. Werkgroep activiteiten 

Laura Kerkhofs, secretaris, koppelt terug: 

Zoals reeds in het begin van de vergadering aangekondigd werd de 

coördinatie van de werkgroep activiteiten doorgegeven aan Lieve 

Vandenbussche. 
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Lieve zal zich in eerste instantie focussen op de Seniorenbeurs en 

Seniorenmaand. Verdere samenwerkingen worden bekeken. 

 

Lieve is op zoek naar medewerkers die haar werkgroep kunnen versterken. 

Geïnteresseerden kunnen zich bij haar of Laura Kerkhofs melden. 

 

Alle verenigingen die een activiteit willen openstellen tijdens de 

Seniorenmaand dienen deze tegen 19 augustus door te geven. 

 

4. Werkgroep gezondheid 

Guy Embrechts, bestuurslid, koppelt terug: 

De werkgroep werd enkele weken geleden opgestart en daarom nog volop 

zoekende. Bedoeling is de senioren meer te informeren onder het brede 

kader van gezondheid. Dit kan via infomomenten in de dienstencentra, 

artikels in de Seniorenkrant, etc. gebeuren.  

 

Guy doet hierbij alvast een oproep tot de boostervaccinatie van de 80-

plussers. Vraag aan de leden van de SAR is om deze informatie te 

verspreiden naar hun achterban. Op de Seniorenbeurs zal dit ook in de kijker 

gezet worden. 

 

In samenwerking met VacCovid organiseert het lokaal bestuur Schoten een 

vaccinatiedag in onze gemeente. 

Concreet: 

- Voor wie? Voor alle Schotenaren, vanaf de leeftijd van 80 jaar, die 

thuis of in een zorgflat wonen (de bewoners van de woonzorgcentra 

krijgen hun boosterprik ter plaatse). 

- Wanneer? Op di. 28 juni 2022, tussen 9u30 en 14u00. 

- Waar? In de cafetaria van sporthal De Zeurt.  

- Hoe? Op basis van de uitnodiging voor een vaccinatie die de senior 

ontving, kan deze een afspraak inboeken via de lokale corona-infolijn 

op het nummer 03 435 95 55 of via www.vaccovid.be. 

- Mobiliteit? Personen die transport nodig hebben, kunnen ook terecht 

bij de Minder Mobielen Centrale (MMC): 

o Ritten aanvragen kan elke weekdag tussen 10u00 en 12u00 en 

tussen 14u00 en 16u00 via het dispatchnummer 03 646 16 88 

(kosten voor het transport: € 0,37/km + € 0,50 indien u geen 

lid bent van de MMC). 

- Praktisch? Er worden parkeerplaatsen vlakbij de cafetaria 

voorbehouden. Tevens zijn er rolstoelen en helpende handen 

voorzien. 

 

 

http://www.vaccovid.be/
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8. Terugkoppeling overleg erkende seniorenverenigingen 

Laura Kerkhofs, secretaris, koppelt terug: 

Op 08/06/2022 werd voor de tweede maal bijeengekomen met de erkende 

seniorenverenigingen in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit is een initiatief van 

de seniorenconsulent waar de SAR nauw bij betrokken wordt.  

 

De seniorenverenigingen en SAR stelden hun werking kort voor. Nadien werd de 

procedure ronde de subsidies voor erkende seniorenverenigingen toegelicht door 

Vincent Jespers, secretaris cultuurraad. De seniorenconsulent gaf extra informatie 

over de Seniorenbeurs, Seniorengids en Seniorenmaand. Ook de UiT-pas werd in 

het licht gezet door Eva Van der Cruysse, stafmedewerker Samenleven. In de 

variarond werd de boosterprik voor 80-plussers en de midzomerwandeling 

toegelicht. 

 

Er staan in 2022 nog 1 bijeenkomsten met de erkende seniorenverengingen 

gepland. 

 

✓ Woensdag 14/09/2022 13u30 raadzaal Gemeentehuis 

Met toelichting Halt2Diabetes: methodiek voor diabetespreventie 45+ en 

Seniorenmaand (november) 

 

9. Varia 
a) Interessefiches 

De Seniorenconsulent deelde interessefiches uit met vraag aan te duiden 

welke thema’s de leden het meest interesseert. Deze thema’s werden 

vastgelegd door de Vlaamse Ouderenraad. Bedoeling hiervan is in de 

toekomst efficiënter rond bepaalde thema’s te kunnen samenwerken. 

 

b) Advies seniorennamiddagen restaurant Entrecote 

Het restaurant stelde voor een maandelijkse dansnamiddag met eten en 

artiesten te organiseren op zondag. De SAR heeft hierover een negatief 

advies bezorgd aangezien de organisatie hiervan toch heel wat 

voorbereiding vraagt en erkende seniorenvereniging Opstanding hun 

vaste dansnamiddag organiseert op zondag in LDC Cogelshof.  

 

c) Toelichting Sportraad: Levensloop 

De Sportraad is niet komen opdagen. 
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d) Nieuws uit de verenigingen en 

organisaties 

Machteld Gysels, antennepunt 

Schijnparklaan, stelde haar  

ZomerBBQ aan de leden van de SAR 

voor. Alle promotie is welkom.  

 

e) Nieuws uit de Raad voor Personen 

met een Handicap: 

o Midzomeravondwandeling op 

donderdag 23/6, parking Vordenstein 

19.00 U. 

o nieuwe wandelmap in voorbereiding, 

gepland voor september maar door 

problemen met de lay-out 

waarschijnlijk 1e trimester 2023. 

o de RPH is bezig het het oprichten van 

werkgroepen: wandelen, verkeer, 

toegankelijkheid, bouwadviezen en 

sport/vrije tijd. 

 

f) Voorstelling bewegingsactiviteit – Paul Mampaey 

Goed nieuws voor 60-plussers die jong van geest en lichaam willen 

blijven moeten veel bewegen, maar het is duidelijk dat niet alle 

bewegingen even effectief zijn. Uit onderzoek is gebleken dat bewegen 

volgens figuren, en de combinatie van die figuren op muziek het beste 

stimuleren en ervoor zorgen dat de coördinatie tussen hersenen en 

ledematen verbeteren, alsook het evenwicht én tevens ontspannend is. 

Onszelf op alle vlakken stimuleren zou mee de strijd tegen dementie 

aangaan. Iedereen is welkom op onze wekelijkse oefensessies zonder 

voorkennis of partner. 

 

Elke maandag 15u00 in poly 1 LDC ’t Dorp (start 06/07/2022) 

Inschrijven met enveloppe 1 en €1.50 euro 

Meer info: Pmam2900@gmail.com of 03 685 56 04 

10. Slotwoord voorzitter  

Maria De Belder bedankt alle leden voor hun aandacht.  

 

De volgende algemene vergadering vindt plaats op vrijdag 19 augustus 

10u00-12u00 in antennepunt Lariksdreef.  

 

Alle verenigingen die een activiteit willen openstellen tijdens de 

Seniorenmaand dienen deze tegen 19 augustus door te geven. 


