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Verslag algemene vergadering 
Seniorenadviesraad Schoten  

26 maart 2021 
 

 
De vergadering ging digitaal door op vrijdag 26 maart 2021 en duurde van 10u00-12u20. 

 
Aanwezigen:  
Leona Loeckx, Mia Ketels, Monique Van den Bogaert, Lizi Caals, Yvonne Schenck, Philip Van 

Veldhoven, Martin Van Hulle, Lieve Wynants, Emile De Decker, François Michel, Maria 
De Belder, Constant Peeters, Daniël Van Linden, Agnes Sysmans, Yvonne Schenck, Lode 
De Kesel, Bernadette Wu, Ilse Willebrords, Nuys Louis, Walter Saeys, Marc Verloy, Lieve 
Van den Bussche, Olaf Goossens, Rudi Van Immerseel, An Adriaenssens en Laura 
Kerkhofs 

 
Verontschuldigd: 
Maria Vandebroeck,  Jossy Van Peteghem en Iefke Hendrickx 
 
 

Agendapunten 
1)      Welkomstwoord voorzitter 

2)      Toelichting vaccinatiestrategie Schoten  
3)      Terugkoppeling werkgroepen 

4)      Terugkoppeling vergadering Vlaamse Ouderenraad 25/03/2021 – Wonen voor senioren 
5)      Informatie door voorzitter 
6)      Week van de Valpreventie 19-25 april 2021 

7)      Varia  
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1. Welkomstwoord voorzitter 
Maria De Belder heet de aanwezigen van harte welkom op de vergadering. 

2. Toelichting vaccinatiestrategie 
An Adriaenssens licht de vaccinatiestrategie zeer uitgebreid toe. Zij gebruikt hierbij een 

aparte PowerPointpresentatie. Deze wordt samen met het verslag bezorgd. 
 

An Adriaenssens gaf na de presentatie nog mee dat je op de website van Vaccovid (naam 
vaccinatiecentrum Spoor-Oost) kan terugvinden op welke dagen welke vaccins worden 

toegediend.  
 

Reacties: 

 Constant Peeters licht toe dat hij als chauffeur voor de MMC reeds meerdere malen 
Schotense senioren naar vaccinatiecentrum Spoor-Oost vervoerd heeft. Hij vertelt dat dit 
prachtig georganiseerd is en geeft de tip mee om er met de wagen langs de vaart naartoe 
te rijden.  

 
 Ook Mia Ketels gaf aan dat haar schoonouders zeer tevreden waren. 
 

3. Terugkoppeling werkgroepen 
 

3.1 Terugkoppeling werkgroep eenzaamheid 

• Evaluatie belronde op te volgen dossiers maart 2021 
Mia Ketels vertelt dat de opvolging van de complexere dossiers in maart zeer snel 
gebeurde. De telefonisten hadden de indruk dat het goede weer die dag hier een 
belangrijke rol in speelde. De senioren gaven minder het gevoel van eenzaamheid aan 
op die dag. 

• Volgende belronde mei 2021 
In mei 2021 zal een volgende opvolging van de belronde georganiseerd worden. 

• Valentijnsactie 
Mia Ketels vertelt niet zo tevreden te zijn van het artikel dat gepubliceerd werd in de 
Bode van Schoten rond Valentijn. De aandachtspunten worden meegenomen naar de 
toekomst toe. 

• Postkaartjes voor senioren die aangeven zich eenzaam  te voelen 

Mia Ketels vertelt volgende week postkaartjes te schrijven naar senioren die aangeven 
zich eenzaam te voelen. Dit om hen een hart onder de riem te steken en te laten blijken 

dat we als Seniorenadviesraad steeds een luisterend oor willen bieden wanneer nodig. 
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3.2 Terugkoppeling werkgroep communicatie  

• Seniorenkrant 

Evaluatie editie 1 
De eerste editie van de seniorenkrant werd grondig geëvalueerd binnen de 
werkgroep. 

Voorbereidingen editie 2 

o Contactgegevens leden ter herkenning 
Graag vermelden we de namen en organisatie van de effectieve leden in de 
volgende seniorenkrant. Indien u hier niet mee akkoord gaat, gelieve dit voor 
30 april 2021 door te geven aan Laura Kerkhofs of François Michel. 

 

• Adviezen  

Ingediende adviezen: 
Deze adviezen werden reeds aan de leden bezorgd. 

o Advies vaccinatiestrategie 65+ 

o Advies subsidies erkende seniorenverenigingen 

Stand van zaken lopende adviezen 
François Michel ligt toe dat hij momenteel volgende adviezen aan het uitwerken is. 
Hierover wordt later opnieuw teruggekoppeld. 

o Stijgende tarieven banken  

o De Post: blauwe brievenbus 

o De Lijn: Buslijn naar Carrefour  

o De Lijn: Tussenkomst gemeente voor senioren 
 

• Regelmatig artikel in Bode van Schoten 
De SAR zal op regelmatige basis een artikel in de Bode van Schoten laten publiceren. Dit 

met het oog op herkenning en bekendmaking van de werking. 
 

3.3 Terugkoppeling werkgroep activiteiten 

• Seniorenbeurs voorjaar 2022 
Constant Peeters ligt toe dat hij momenteel de seniorenbeurs voor juni 2022 aan het 
voorbereiden is met de werkgroep. Hierbij wordt gevraagd aan alle leden om actief 
deel te nemen op de seniorenbeurs. 
 

• Verjaardagen senioren 
Ilse Willebrords vertelt dat de werkgroep het idee heeft om de jarige senioren te 

vieren. Om dit behapbaar te maken zal in eerste instantie gefocust worden op de ronde 
aantallen (lees: 70- jarigen, 75-jarigen, 80-jarigen etc.). We wensen desbetreffende 

senioren graag te vieren met een koffie en gebakje (mits betaling) in de buurt van de 
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wijk waar men woont. Zo kan het onderling contact gestimuleerd worden. Dit is een 
mooi voorbeeld van buurtgerichte zorg. 

 

• Paasontbijt dienstencentra 
Ilse Willebrords licht toe dat men kan genieten van een paasontbijt aan huis vanuit de 
twee dienstencentra. Hierover is meer informatie terug te vinden in de dienstencentra 
en nieuwsbrief die reeds verzonden werd per mail. Indien er onduidelijkheden zijn, 
mag men steeds contact opnemen met Ilse Willebrords (03/680.07.77). 

 

4. Terugkoppeling vergadering Vlaamse Ouderenraad 25/03/2021 – 
Wonen voor senioren  
Bestuursleden François Michel en Mia Ketels woonden desbetreffende webinair bij. Zij geven 
aan dat ze onder de indruk waren van de toelichting en dat er nog heel wat zaken zijn binnen 
dit thema die we met het klein bestuur dienen na te kijken en verder uit te zoeken. Zo werd 
er ook informatie gegeven over Vlaamse subsidies voor verbouwingen met betrekking tot het 
zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in de eigen woning voor senioren. Hierover wordt 
later opnieuw gecommuniceerd. 

5. Informatie door voorzitter 

• Algemene vergaderingen op vrijdagvoormiddag vanaf heden 

De algemene vergaderingen worden van heden op vrijdagvoormiddag georganiseerd. 
Het moment waarop de eerstvolgende vergadering plaatsvindt, wordt later nog 

gecommuniceerd. De Seniorenadviesraad wenst dit omwille van de coronacrisis op 
regelmatigere basis te doen dan voordien. 

• Buslijnen 
Zie adviezen werkgroep communicatie. Wanneer concreet, wordt dit naar de leden 

gecommuniceerd. 

• CM-kantoor 
Maria De Belder licht toe dat het CM-kantoor door de coronamaatregelen nog steeds 
op afspraak werkt. 

• Opstanding: Gebruik Huis van het Kind 
Monique Van den Bogaert vraagt of er andere seniorenverenigingen of senioren in het 
algemeen ook een nood ervaren tot een extra mogelijk wijklokaal. Er kwam een 

positieve reactie van OKRA gewest Schoten en Opstanding. De werkgroep 
communicatie zal daarom een advies uitwerken gericht aan het college van 

burgemeester en schepenen & schepen Iefke Hendrickx in kopie. 
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6. Week van de valpreventie 19-25 april 2021 
Laura vertelt dat er een bezorgdheid heerst over het verlies  van spierkracht bij senioren in 
deze moeilijke tijden. Om deze reden zal de Seniorenadviesraad een artikel in de Bode van 
Schoten publiceren ter sensibilisatie. Jammer genoeg kunnen we omwille van de huidige 
coronamaatregelen geen infosessies, beweegmomenten en dergelijken organiseren.  
 

Walter Saeys bezorgt Laura Kerkhofs informatie die reeds door Opstanding werd gebruikt per 
mail.  

7. Varia 

• Martin Van Hulle (RPH): Fotozoektocht met RPH, SAR en gemeente Schoten 
Martin Van Hulle legde de werking van de activiteit uit. Er werd alsook een oproep 
gedaan om dit bekend te maken onder jullie kennissen en leden. Opstanding wenst 
graag 10 exemplaren. OKRA gewest Schoten zal dit digitaal verspreiden. 

• Robert De Muyt (OKRA St-Filippus): Vrijwilligersverzekering leden SAR en “toevallige 
vrijwilliger” 
Op de volgende vergadering zal de vrijwilligersverzekering verder toegelicht worden. De 
leden van de Seniorenadviesraad zijn automatisch verzekerd, anderen dienen een 
vrijwilligerscontract te ondertekenen. 

• Louis Nuyts (Recrea+3): Vaccinatiestrategie 
Zie agendapunt 2. 

• Monique Van den Bogaert (Opstanding): Brief Opstanding Huis van het Kind en 
wijklokalen  
Zie agendapunt 5. 

• Jossy Van Peteghem: Petanque Schoten is niet langer actief – zetelt vanaf heden 
onafhankelijk 
Aan te passen in ledenlijst. 

• Hoe gaat het met jullie? 
De seniorenverenigingen geven aan dat het moeilijk is om in deze omstandigheden in 
contact te staan met hun leden. Zij gingen duidelijk op zoek naar alternatieven en 
nieuwe methoden. Er worden belrondes naar leden georganiseerd, nieuwsbrieven 
verzonden, beperkte wandelingen wanneer mogelijk georganiseerd etc. 

 
 

 


