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                VERSLAG Ouderenadviesraad   

Datum 16 januari 2017 

Uur en duur 9.30 uur tot 11 uur 

Plaats Dienstencentrum Het Sluisken  

Verslaggever Bart Neefs 

Datum verslag 20 januari 2017 

  
 

                                                                     Aanwezigheidslijst 
 

Naam en tel. 
 

Vereniging Mailadres  Aa
n 

Ver Afw 

Couchier Elvire 
0486 93 33 23 

BG St-Job 
 

 
x   

Lauwers Johnny 
0486 93 33 23 

BG St-Job  
x   

Van Gutschoven Jean 
03 313 71 36 

NEOS residentie.boshoeve@skynet.be 
x   

Hooyberghs Rita 
03 313 80 09 

NEOS 
 

ritahooyberghs@telenet.be  
x   

Schrijvers Jos 
03 313 94 45 

OKRA Brecht 
 

 
x   

Mertens Roger 
03 313 90 69  

OKRA Overbroek 
 

roma.mertens@skynet.be  
x   

Van Ginneken Leon 
03 313 01 22 

OKRA Overbroek 
 

 
x   

Braet Guy 
03 636 49 18 

OKRA St-Job 
 

guy.braet@telenet.be  
x   

Wilmsen André 
03 636 27 96 

OKRA St-Job 
 

andre-wilmsen@hotmail.com 
x   

Gorrens Leo 
03 313 07 04 

OKRA St-Lenaarts 
 

leo.gorrens@proximus.be  
x   

Resseler Ben 
03 313 05 83  

OKRA St-Lenaarts 
 

ben.resseler@telenet.be 
x   

Neefs Bart 
03 330 11 21 

Ouderenconsulent 
CL LDC Het Sluisken 

bartneefs@ocmwbrecht.be  
x   

Van Menxel Liesbeth                     
03 667 14 00 

CL LDC De 
Lindeboom 

liesbethvanmenxel@ocmwbrech
t.be  

x   

Van Dyck Annemie 
0476 752 109 

Schepen soc. zaken 
Voorzitter OCMW 

annemie.vandyck@brecht.be  
x   

Van Dijck Kris 
03 660 25 88 

Welzijnsconsulente 
 

kris.vandijck@brecht.be  
x   

De Voeght Bertha Ervaringsdeskundige 
Klavertje 4 

 
 x  

Carina Moortgat 
03 637 52 52 

Directrice 
Klavertje 4 

info@klavertjeviervzw.be 
 x  

Marcel Bastiaens Ervaringsdeskundige 
De Kleine Kasteeltjes 

mag.bastiaens@gmail.com 
x   

Nancy Boven Zorgcoördinator 
De Kleine Kasteeltjes 

 
x   

Piet Van Eekelen Ervaringsdeskundige 
Sint-Maria 

 
x   
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Voor de vergadering aan te vangen, staan we even stil bij het overlijden van Jac Verschueren. Jac 

overleed op 27 december 2016. Geruime tijd was hij voorzitter van OKRA Brecht-centrum en in die 

hoedanigheid was hij lid van onze ouderenadviesraad. 

Vanuit onze raad werd een steunbetuiging overgemaakt aan de familie van Jac. 

 DAGORDE  

 
1.   opmerkingen / goedkeuring vorig verslag 

2.   punten toe te voegen aan de agenda 

3.   financieel verslag 

4.  doorlopende punten vorige vergadering(en) 

5.  adviezen 

6.  verkeersraad Brecht / Sint-Lenaarts en werkgroep verkeer Sint-Job 

7.  MyTrustO 

8.  volgende vergadering 

9. nieuwjaarsdrink 

 

1. opmerkingen / goedkeuring vorig verslag   

 
Het verslag van de ouderenadviesraad dd. 19.12.2016 wordt gelezen en goedgekeurd, mits volgende 
correctie: 
 
In het financieel verslag werd bij het cashgeld de uitgevoerde verrichtingen niet in rekening gebracht 
tussen beginsaldo en eindsaldo. Het correcte eindsaldo is € 2145,88. 
   

 

2. Punten toe te voegen aan de agenda 

 
- Nancy Boven van De Kleine Kasteeltjes vraagt waarvoor het geld van de ouderenadviesraad dient. 
De financiële middelen, die we krijgen vanuit het gemeentebestuur, dienen om de dagelijkse werking 
van de raad te verzekeren: het opstellen van een brochure voor onze ouderen, het organiseren van 
activiteiten, het aanbieden van vorming aan onze leden en zo meer. 
Daarnaast voorziet het gemeentebestuur jaarlijks nog een subsidie voor de Brechtse 
ouderenverenigingen, om ook hun specifieke werking te ondersteunen. 
 
- Jean Van Gutschoven meldt dat in 2017 het 40-jarig bestaan van de fusie van Brecht gevierd wordt 
over de verschillende deelgemeenten heen. Er wordt een oproep gelanceerd naar de verenigingen 
en raden om bij het organiseren van hun activiteiten dit 40-jarig jubileum in de kijker te zetten. Jean 
stelt voor om onze activiteit drie-op-een-rij aan dit thema te koppelen. 
Kris Van Dijck vult aan dat er nog een aantal gemeentelijke initiatieven zullen plaatsvinden onder het 
thema '2960' met een duidelijke link naar gezondheid: samen 2960 kilometer wandelen, samen 2960 
kilo afvallen en zo meer. 
 
- Jean Van Gutschoven laat in naam van NEOS weten dat iedereen van harte welkom is op 
onderstaande activiteiten: 

 1 februari 2017 om 19.30 uur in GC Jan Vander Noot: De Goede Manierenshow.  
Kostprijs € 7 

 3 maart 2017 om 19.30 uu rin GC Jan Vander Noot: Allergieën  
Kostprijs: gratis 

 
- Guy Braet vraagt om de website van ouderenadviesraad Brecht up-to-date te houden. 
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- Annemie Van Dyck stelt voor om Peter Budts van gemeente Brecht milieudienst een toelichting te 
laten geven over het nieuwe DIFTAR-systeem van de restafvalcontainers. Kris Van Dijck zal contact 
opnemen met Peter om dit in orde te maken. 
 

  
  

3 financieel verslag oktober / november 

Spaarrekening 
 

 
vorig saldo: € 2884,21 
 
- naar zichtrekening: - € 1600 
- roerende voorheffing: - € 0,11 
- bonus: + € 0,32 
- interest:  + € 0,49 
 
huidig saldo: € 1284,50 
 

Zichtrekening 
 

 
vorig saldo: € 374,44 
 
- van spaarrekening: + € 1600 
- betaling telenet: - € 44,35 
- GC Jan Vander Noot (kunst- en hobby): - € 138,01 
- GC Jan Vander Noot (kunst- en hobby): - € 129,01 
- drukker brochure: - € 1155,40 
- bloemen begrafenis Verschueren J.: - € 44,35 
- onkosten bank: - € 17,54 
 
huidig saldo: € 440,13 
 

Cash 
 

 
vorig saldo: € 2145,88 
 
- geen verrichtingen 
 
huidig saldo: € 2145,88 
 

TOTAAL 
 

€ 3870,51 

 
 

4 doorlopende punten vorige vergadering(en) 

4.1 seniorenfuif 10.02.2017 

 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt een bus ingelegd door de ouderenadviesraad, ism dienstencentra en 
raad gezondheid en welzijn. Eveneens zal de Handicar het vervoer op zich nemen voor 
rolstoelgebonden personen. 
 

4.2 jeugdhuis 't Job 

 
We wachten het antwoord via formele en informele weg nog af.  
 

4.3 vertegenwoordiging WZC Sint-Lenaartshof 

 
Op 05.01.2017 vond een kennismakingsgesprek plaats tussen directie WZC Sint-Lenaartshof en 
OCMW Brecht. Bedoeling is om samenwerking met ouderenadviesraad te laten opstarten in maart 
2017. 
 

4.4 samenwerking met jeugdraad 
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We prikken een datum om aan de slag te gaan met onze samenwerking. 
 

4.5 memorandum 2018 

 
We overliepen kort het memorandum en daaraan gekoppelde projectfiches om alle leden nogmaals te 
informeren. 
 
Eveneens werd het startschot gegeven om aan de slag te gaan voor het memorandum van 2018. We 
proberen de focus te leggen op de verschillende subgroepen binnen de ouderen: personen die 
verblijven in een residentiële setting, ouderen die gebonden zijn aan het verenigingsleven en de niet-
georganiseerde ouderen. 
 
Op de raad van april 2017 bekijken we de mogelijkheden hoe we de ouderen van onze gemeente 
gaan bevragen naar hun wensen en noden naar het nieuwe bestuur van onze gemeente vanaf 2019. 
We bekijken welke methodieken haalbaar zijn, hoe we concreet aan de slag gaan en hoe we de 
wensen en noden kunnen vertalen in een praktisch en werkbaar document. Deze voorbereidende 
vergadering zou moeten resulteren in het op pad gaan voor de bevraging in het najaar van 2017 en 
voorjaar van 2018.  
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

5 adviezen 

5.1 Goorhof 

 
De aannemer moet nog aangesteld worden, maar de werken zullen zeker plaatsvinden. 
   

5.2 Plaspunten 

 
Project is lopende. 
 

5.3 Tafels Goorhof 

 
Advies is lopende. 
 

5.4 Luifels begraafplaatsen 

 
Annemie Van Dyck brengt op ouderenadviesraad van februari 2017 de plannen van de luifels mee om 
even in te kijken. 
 

 

6. verkeersraad Brecht / Sint-Lenaarts en werkgroep verkeer Sint-Job 

 
Op de ouderenadviesraad kan je problemen aangaande verkeer, wegen, ... aanbrengen bij toe te 
voegen punten. Bart zorgt dat deze informatie bij het CBS terecht komt. Guy en Jean zullen op hun 
beurt deze punten meenemen naar de verkeersraden om opvolging te verzekeren. 
 

 

7. MyTrustO 

 
Op de denkdag van de ouderenadviesraad in december 2016 werd bij de voorstelling van de 
provinciale activiteiten de dienst MyTrustO, inzake schuldbemiddeling, kort even aangehaald. Er 
kwamen heel wat geïnteresseerde reacties en vragen van de leden van onze adviesraad. 
 
Bart neemt contact op met Daniël De Kinder van sociale dienst OCMW Brecht om even een 
toelichting te geven over schuldbemiddeling via OCMW en de werking van MyTrustO. 
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8. volgende vergadering 

 
De volgende vergadering van de ouderenadviesraad vindt plaats op maandag 20.02.2017 om 
9.30 uur in dienstencentrum Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht. 
 
 

 

9. nieuwjaardrink 

 
Aan het einde van de raad namen we de tijd om even te klinken op het nieuwe jaar en elkaar het 
beste toe te wensen. We hopen op een mooie en geëngageerde samenwerking in 2017. 
 
 

 

Ouderenadviesraad – LDC Het Sluisken – Gasthuisstraat 11,  2960 Brecht – Tel. 03 330 11 21                                                                  

E-mail: bartneefs@ocmwbrecht.be   

mailto:dienstencentrum@ocmwbrecht.be

