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                VERSLAG Ouderenadviesraad   

Datum 21 januari 2019 

Uur en duur 9.30 uur tot 10.30 uur 

Plaats LDC Het Sluisken 

Verslaggever Stijn Vrints 

Datum verslag 23 januari 2019 

  
 

                                                                     Aanwezigheidslijst 
 

Naam en tel. 
 

Vereniging Mailadres  
Aa
n 

Ver Afw 

Couvreur Peter 
 

BG St-Job  X   

Lauwers Johnny 
 

BG St-Job  X   

Van Gutschoven Jean 
 

NEOS  X   

Hooyberghs Rita 
 

NEOS  X   

Schrijvers Jos 
 

OKRA Brecht  X   

Floren Rosa 
 

OKRA Brecht   X  

Mertens Roger 
 

OKRA Overbroek  X   

Bertha Cools 
 

OKRA Overbroek  X   

Bosmans Lode 
 

OKRA St-Job   X  

Wilmsen André 
 

OKRA St-Job  X   

Gorrens Leo 
 

OKRA St-Lenaarts  X   

De Prins Jef 
 

OKRA St-Lenaarts  X   

Neefs Bart 
 

Ouderenconsulent 
CL LDC Het Sluisken 

 X   

Van Menxel Liesbeth                      CL LDC Het Sluisken  X   

Vrints Stijn 
 

CL LDC De 
Lindeboom 

 X   

Aerts Luc Schepen soc. zaken  X   

Van Dijck Kris 
 

welzijnsconsulente   X  

Arnouts Marie-Louise 
 

welzijnscampus   X  

Ria De Pauw 
 

Ervaringsdeskundige 
De Kleine Kasteeltjes 

 X   

Nancy Boven /  
Vicky Struyfs 

Zorgcoördinator 
De Kleine Kasteeltjes 

 X   

Piet Van Eekelen 
Ervaringsdeskundige 
Sint-Maria 

  X  

Luc Griep 
 

Directie Sint-
Lenaartshof 

  X  
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 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. Dansnamiddag de Toverfluit / busvervoer 

 
7. Herinstallatie ouderenadviesraad legislatuur 2019 – 2024 / overhandiging memorandum 

 
8. Optimalisering ouderenadviesraad: inhoud / frequentie / … 

 
9. Jubilea dienstencentra 

 
10. Volgende vergadering 

 

 

1.   opmerkingen / goedkeuring vorig verslag 

 
Het verslag van de OAR dd. van 17.12.2018 wordt goedgekeurd. 
 

 

2. punten toe te voegen aan de agenda 

 
Er werden geen extra punten toegevoegd aan de agenda. 
 
We verwelkomen Bertha Cools (OKRA Overbroek), Jef de Prins (OKRA St. Lenaarts) en Luc Aerts 
(schepen sociale zaken) als nieuwe leden van de ouderenadviesraad. Van harte welkom! 

 
 

3 financieel verslag 

Spaarrekening 
 

 
vorig saldo: € 1.286,20 
 
- roerende voorheffing: - € 0,11 
- creditintresten: + €  0,03 
- bonus: + € 0,33 
 
huidig saldo: € 1.286,45 
 

Zichtrekening 
 

 
vorig saldo: € 4.103,10 
 
- betaling Telenet: - € 51,49 
- Bankkosten Belfius: - € 17,55 
- Onkosten Debattle: - € 371,57 
 
huidig saldo: € 3.662,49 
 

Cash 
 

 
vorig saldo: € 1.994,26 
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- onkosten nieuwjaarsreceptie: - € 35 
 
huidig saldo: € 1.958,26 
 

TOTAAL 
 

€ 6.943,20 

 

4 doorlopende punten vorige vergadering(en) 

4.1 cultuurdienst 

 
Op zaterdag 19 januari vond het nieuwjaarsconcert plaats, dewelke werd ingekleed door Gène 
Bervoets ( & Fidelio). De meningen waren verdeeld, maar een gegeven is dat het optreden 90 
minuten zou duren wat in praktijk slechts een 70-tal minuten bleken te zijn. 
 

4.2 aanlevering punten verkeersraad 

 
- Verzakkingen in de Dorpsstraat (St. Lenaarts): deze zijn reeds doorgegeven maar tot op 

heden is er nog niets aan gebeurd. Luc neemt dit verder op. 
- Gildelokaal (St. Lenaarts): de betonnen blokken die de weg afscheiden van de beek zijn 

terechtgekomen in deze laatste. Luc geeft dit door. 
 

 

5 doorlopende punten vorige vergadering(en) 

 
- Overkapping petanquebaan: het project wordt binnenkort ingediend bij Leader. Vermoedelijk 

zal dit ergens in juni/juli - hopelijk - goedgekeurd worden. (Voor meer info omtrent dit project, 
zie bijlage verslag OAR 17.09.2018). 

 

6 Dansnamiddag de Toverfluit / busvervoer 

 
Naar jaarlijkse gewoonte trakteren gemeente Brecht en de buurgemeentes op een dansnamiddag in 
Dancing de Toverfluit. Inkom en busvervoer is gratis, drank dient ter plaatse betaalt te worden. De 
bus voorziet (voor vertrek) volgende haltes: 
 

Kerk (St. Lenaarts): 13.00 uur 
Het Sluisken (Brecht): 13.10 uur 
De Lindeboom (St. Job): 13.30 uur 

 
Het vertrek naar huis wordt voorzien omstreeks 17.00 uur. 
 

 

7 Herinstallatie ouderenadviesraad legislatuur 2019 -2024 / overhandiging memorandum 

 
Bij het begin van de nieuwe legislatuur wordt ook de ouderenadviesraad opnieuw samengesteld. In 
het vorige verslag van de OAR werd de samenstelling van de Raad reeds voorgesteld. Ondanks dat 
er tot op heden zich nog niemand heeft opgegeven als voorzitter, zal de samenstelling van de Raad 
zoals ze nu is, voorgelegd worden aan het gemeentebestuur. Er zal overigens ook nagegaan worden 
wat de Raad dient te ondernemen om zich te kunnen rijmen met de vooropgelegde statuten. 
 
Het memorandum werd reeds voorgelegd aan het gemeentebestuur. In een volgende vergadering 
zullen we bekijken hoe we deze kunnen omzetten naar concrete actiepunten. 
 

 

 

 Brainstorm ’t Centrum Sint-Lenaarts 

- aanbieden van maaltijden: op bepaalde dagen; keuken Palethoeve vs. WZC Brecht 
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- zitdagen: informatie rond 80/20; pensioen; thuishulp (knowhow van de dienstencentra wordt 
hier aangewend) 

- prijszetting huur zalen: kan er een uniforme lijn komen tussen de verschillende 
gemeentelijke gebouwen 

 

 Brainstorm drie-op-een-rij 

Ideeën vanuit de groep: 
 

- terug jaarlijks, elke keer in andere deelgemeente 
- overaanbod / te veel voor de ouderen 
- bekende naam vs. budget 
- busvervoer inleggen – bereikbaarheid 
- Houden Van / Griffelrock (bestaat dit nog?) 
- zomerfestival WZC Sint-Maria 
- Parkhappening (inleggen vervoer, aanbieden van drankje, inschrijven via verenigingen, …) 

 
In groep wordt er beslist om vanuit OAR samen te werken met de Parkhappening van Brecht. Bart 
nam reeds contact op: op 26.02.2019 worden we uitgenodigd op de vergadering van de 
Parkhappening. 

 

 Brainstorm kunst- en hobbytentoonstelling 

De voorbije editie merkten we dat we veel bezoekers hadden op zaterdag, maar minder op zondag. 
Doorheen de jaren slankte de tentoonstelling af van drie, naar anderhalve dag. Er lijkt sleet te zitten 
op het gegeven. Zijn er nieuwe impulsen: 
 

- Workshop: repaircafe 
- Schatten op zolder 
- Volgende editie in 2020 
- Rommelmarkt 
- Bij-activiteiten creëren: workshops, … 
- Ambachten 
- eten (bv. iets als Burgemeester kookt) 
- …. 

 
 

7. volgende vergadering 

 
Het volgende dagelijks bestuur van de ouderenadviesraad vindt plaats op 14.01.2019 om 11 uur. 
 
De volgende vergadering van de ouderenadviesraad vindt plaats op maandag 21.01.2019 om 
9.30 uur. 
 

 

 

 


