
1 

 

Verslag algemene vergadering 
Seniorenadviesraad Schoten  

19 augustus 2022 
 
De vergadering ging door in antennepunt Lariksdreef op vrijdag 19 augustus 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), SAR raadslid (Lieve Vandenbussche), 

Ontspanningslokaal Lariksdreef (Philip Van Veldhoven), Ontspanningslokaal 

Schijnparklaan (Machteld Gysels), RPH voorzitter (Rik Lavrysen), Kalligrafie 

voor senioren (André Driessens), K.V.G. (Willy Verdyck), Recrea +3 (Louis Nuyts), 

Opstanding (Monique Van den Bogaert), Dito (Marc Verloy), Okra Sint-Filippus 

(Herman Van Assche en Magda Janssens), Okra Sint- Cordula (Agnes Sysmans), 

Okra Bloemendaal (Leona Loeckx), N-VA (Lieve Wyynants), NEOS (Walter Van 

Strydonck), Vooruit (Rudi Van Immerseel), CD&V (Lode De Kesel) en onafhankelijk 

(Olaf Goossens). 

  

Verontschuldigd: Schepen (Iefke Hendrickx), Dienstencentrum 't Dorp (Ilse 

Willebrords), Dienstencentrum Cogelshof (Paula Dewulf Ortega), Raad voor 

Personen met een Handicap (Luk Theelen en Martin Van Hulle), GAW Schuttershof 

(Maria Meuris), WZC Hof Van Schoten (Kizzy Deno), WZC Vordenstein (Kristien 

Vangeninden), PC-club Centrum (Daniël Van Linden), Schoten computer lessen 

senioren (Roger Schippers), Vlaamse actieve senioren (Agnes De Meyer), 

Onafhankelijk (Deana Moreels) Okra Schoten Donk (Maria Vandebroeck) en Groen 

(Emile De Decker). 

 

Agendapunten: 

1. Welkomstwoord  

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 10/06/2022 

3. Statuten 

4. Koepelorganisaties 

5. Evaluatie Seniorenbeurs 

6. Werkgroepen 

7. Varia 

8. Slotwoord voorzitter 
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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.  

• Walter Van Strydonck – ondervoorzitter NEOS 

• Kristien Vangeninden – WZC Vordenstein (Orpea) – vandaag 

verontschuldigd. 

 

Uittreding ’t Stokpaardje 

• Cultuurvereniging ’t Stokpaardje liet op 16/08/2022 weten dat zij niet 

langer deel zullen maken van de SAR. 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 10/06/2022 

Het verslag van de vorige algemene vergadering werd goedgekeurd.  

Er nog enkele aandachtspunten rond de aanwezigheidslijst. Dit wordt nauw in het 

oog gehouden. 

3. Statuten 

De statuten werden volledig goedgekeurd en zijn vanaf 29 juli in werking gegaan. 

Een belangrijke wijziging vond plaats in de stemgerechtigde leden. In het verleden 

waren enkel de erkende seniorenverenigingen stemgerechtigd, dit werd uitgebreid 

naar alle erkende verenigingen. Hierdoor wordt ook stemrecht toegekend aan 

K.V.G, Recrea +3 en Dito.  

 

Indien men in de toekomst 3 maal afwezig is zonder verontschuldiging door te 

geven, zal men geschrapt worden van de ledenlijst. 

 

Een kopie van de statuten werd opnieuw met alle aanwezigen meegegeven. 

4. Koepelorganisaties 

Er staan nog enkele vergaderingen op de planning. Hierover wordt later een 

terugkoppeling gegeven.  

• Overleg erkende seniorenverenigingen gepland 13/09 

• RPO Antwerpen Noord gepland 20/09 te Kapellen 

• Labo ouderenbeleid – Vlaamse Ouderenraad gepland 20/10 te Gent 

• Overleg lokale adviesraden gepland 26/10 

5. Evaluatie Seniorenbeurs  

De SAR ontving zeer positieve feedback van zowel bezoekers en standhouders. Er 
was een grote opkomst ondanks de zeer warme temperaturen. Ook voor de SAR-

leden is de Seniorenbeurs voor herhaling vatbaar, mist het optimaliseren van 
enkele werkpunten. Er wordt een draaiboek opgemaakt voor in de toekomst in 
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samenwerking tussen gemeente en werkgroep activiteiten SAR. Er wordt geopperd 
de locatie (cc De Kaekelaar) te behouden). 

6. Werkgroepen 
Werkgroep communicatie 

François Michel, penningmeester, koppelt terug: 

1) Evaluatie Seniorengids 

a) Inhoud 

De inhoud van de Seniorengids wordt zeer positief ervaren. De SAR-leden 

vinden de Seniorengids een zeer informatief document en daarom een grote 

meerwaarde binnen het lokaal seniorenbeleid. 

 

    Laura Kerkhofs wordt bedankt voor de samenstelling. 

 

b) Bedeling  

François vertelt dat de bedeling en voorbereiding zeer vlot verliepen.  

Marc Verloy wordt bedankt voor de grote voorbereidingen van de bedeling. 

Maria De Belder, Philip Van Veldhoven en Guy Embrechts worden bedankt 

om nog extra wijken te bedelen. 

 

2) Planning Seniorenkrant 

De Seniorenkrant van augustus 2022 werd verzet naar oktober 2022. De 

bedeling zal naar schatting starten op 27 oktober. Hierover wordt later nog 

gecommuniceerd. 

 

3) Adviezen  

a) Advies artikel Bode bijen vermelding enkel e-mail  

b) Advies Schoten Geniet vorig jaar - Digitaal betalen 

Beide adviezen worden opgemaakt tegen de volgende algemene vergadering. 

 

4) Memorandum 

a) Brainstorm  

Een eerste brainstorm tussen coördinator en secretaris werd gepland in de  

week van 29 augustus 2022. Hierover wordt elke vergadering 

teruggekoppeld. 

 

b) Werkgroep memorandum 

Het uitwerken van een memorandum is een groot werk. Daarom richten we 

hier een aparte werkgroep voor op. Volgens de interessefiches zijn de 

volgende leden geïnteresseerd in het thema ‘beleidsparticipatie’:  

a. Schenck Yvonne 

b. Vandebroek Maria 

c. Van Assche Herman 

d. De Decker Emile 

e. Elewaut Marina 
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Deze personen worden later gecontacteerd door coördinator, François 

Michel. 

 

Er wordt aangekaart op te passen met de mogelijks politieke invloed op het 

memorandum. De coördinator maakt duidelijk dat het memorandum een 

objectief document zal zijn in naam van alle senioren. De SAR 

vertegenwoordigt alle seniorenbelangen.  

 

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. Senioren hebben hierdoor 5/5 een aanspreekpunt waar 

ze terechtkunnen met allerlei vragen en bezorgdheden. 

 

- In september wordt opnieuw een opvolgbelronde georganiseerd. Met de 

betrokken vrijwilligers wordt volgende week vergaderd ter voorbereiding. 

 

- De werkgroepen welzijn en activiteiten zaten samen om te bekijken waar 

mogelijke samenwerkingen kunnen liggen om bijvoorbeeld acties te 

ondernemen in de antennepunten. Er werd ook samengewerkt aan de 

Seniorenmaand. 

 

Werkgroep activiteiten 

Lieve Vandenbussche, bestuurslid, koppelt terug: 

- De Seniorenmaand werd zo goed als volledig ingepland. Het overzicht werd 

overlopen. Volgende maand wordt met Laura Kerkhofs een brochure 

opgemaakt. 

 

Bedankt aan Opstanding en Okra om een activiteit open te stellen voor niet-
leden tijdens de Seniorenmaand 
 

 

Werkgroep gezondheid 

Guy Embrechts, bestuurslid, koppelt terug: 

- De voordrachten gingen van start. Er wordt gehoopt op een nog grotere 

opkomst. De aanwezigen waren zeer enthousiast. 

- De aanwezige leden ontvingen een flyer met alle info in voor het najaar 2022. 

Inschrijven kan via het onthaal van de dienstencentra (LDC) aan een bedrag 

van €2,50 (koffie inclusief). 

 

Vaccinaties: 

▪ Donderdag 11 augustus LDC Cogelshof 

▪ Dinsdag 23 september LDC ‘t Dorp 

 

Dementie: 
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▪ Maandag 10 oktober LDC Cogelshof 

▪ Donderdag 27 oktober LDC ’t Dorp 

 

Diabetes: 

▪ Maandag 7 november LDC Cogelshof 

▪ Dinsdag 29 november LDC ’t Dorp 

 

Gezond de feestdagen door: 

▪ Donderdag 1 december LDC ’t Dorp 

▪ Vrijdag 2 december LDC Cogelshof 

 

De voordrachten starten steeds om 14u00. Op deze interessante 

namiddagen zijn vragen en reacties meer dan welkom. 

 

LDC ’t Dorp – Jozef Van Craenstraat 1 

LDC Cogelshof – Deuzeldlaan 49 

 

- Guy Embrechts en Laura Kerkhofs bekijken binnen twee weken het 

programma voor het voorjaar 2023. Nadien zal een evaluatie plaatsvinden 

van de voordrachten. Indien dit een succes blijkt, zullen deze zeker 

doorgaan. 

 

- Onderwerpen/vragen mogen steeds doorgegeven worden aan Guy 

Embrechts. 

 

7. Varia 

a) Nieuws uit de verenigingen en organisaties  

i) BBQ antennepunt Schijnparklaan  

Machteld Gysels vertelt dat ze zeer blij was met de opkomst. De BBQ 

was volledig uitverkocht en zeker voor herhaling vatbaar. 

ii) Femma 

Agnes Sysmans is op zoek naar een turnlesgever. 1 uur per week tegen 

betaling. Geïnteresseerden mogen zich melden via 0487872566. De 

lessen gaan door in zaal Don Bosco. 

iii) Okra Sint-Cordula 

Agnes nodigt allen uit voor de gemeenschapsdans in Don Bosco. Dit is 

een nieuwe activiteit binnen Okra. Deze start 24/08 14u00. 

 

b) Nieuws uit de Raad voor Personen met een Handicap  

i) De medewerking aan de Seniorenbeurs was voor de RPH alsook een zeer 

aangename ervaring en voor herhaling vatbaar. 

ii) De RPH was op zoek naar vrijwilligers voor Schoten Zingt, maar deze 

zijn zeer moeilijk te vinden. Gelet op de taken (vuilbakken legen en 

afwassen), staan hier niet veel vrijwilligers voor te springen. 
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iii) Er werden recent 5 werkgroepen opgestart. Deze zijn nog zoekende, 

maar alle groepen krijgen al heel wat vorm en stellen plannen op. Zo 

wordt bijvoorbeeld aan een nieuwe wandelmap gewerkt.  

 

c) Andere  

i) Cursus reanimatie en AED 13/09 LDC ‘t Dorp  

Laura Kerkhofs nodigt alle leden uit op de cursus reanimatie en AED in 

’t Dorp. Inschrijven kan via het LDC. Wees er snel bij, er zijn maar een 

beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

ii) Vrijwilligersontbijt 5 december 2022.  

Uitnodiging voor leden, plaatsvervangers en externe vrijwilligers (vb. 

bedeling Seniorenkrant) volgt per post. 

iii) Opendeurdag LDC’s en assistentiewoningen 

Elk aanwezig lid ontving een flyer. 

iv) Toegankelijk toilet cc De Kaekelaar 

a) Monique Van den Bogaert vraagt de bouwplannen van de nieuwe 

centrumvernieuwing op. 

b) Laura Kerkhofs vraagt de feedback van de adviezen 

centrumvernieuwing (RPH en SAR) op. 

c) De grote inkomdeur van CC De Kaekelaar zal vanaf heden geopend 

zijn tijdens de openingsuren van de Foyer. Zo kunnen 

mindermobielen ook naar het toilet. 

d) Louis Nuyts vermeldt dat er een zeer duidelijke app bestaat voor het 

vinden van een openbaar toilet. De app heet ‘Hoge Nood’. 

 

8. Slotwoord voorzitter 
Maria De Belder bedankt alle leden voor hun aandacht.  

 

De volgende algemene vergadering vindt plaats op vrijdag 23 september 

10u00-12u00 in antennepunt Lariksdreef.  

 


