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                VERSLAG Ouderenadviesraad   

Datum 18 maart 2019 

Uur en duur 9.30 uur tot 10.30 uur 

Plaats LDC Het Sluisken 

Verslaggever Bart Neefs 

Datum verslag 1 april 2019 

  
 

                                                                     Aanwezigheidslijst 
 

Naam en tel. 
 

Vereniging Mailadres  
Aa
n 

Ver Afw 

Couvreur Peter 
0475 96 63 20 

BG St-Job Ingrid_vangaver@hotmail.com   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   

Floren Rosa 
0473 44 24 39       

OKRA Brecht rosa.floren@telenet.be X   

Mertens Roger 
03 313 90 69  

OKRA Overbroek roma.mertens@skynet.be  X   

Bertha Cools 
03 313 74 72 

OKRA Overbroek romboutsjos@skynet.be X   

Bosmans Lode 
 

OKRA St-Job bosmanslodekm@hotmail.com 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   

De Prins Jef 
03 313 81 68 

OKRA St-Lenaarts jefdeprins@skynet.be X   

Neefs Bart 
03 330 11 21 

Ouderenconsulent 
CL LDC Het Sluisken 

bartneefs@ocmwbrecht.be  X   

Van Menxel Liesbeth                     
03 330 11 21 

CL LDC Het Sluisken 
liesbethvanmenxel@ocmwbrech
t.be  

X   

Vrints Stijn 
03 667 14 00 

CL LDC De 
Lindeboom 

stijnvrints@ocmwbrecht.be  X   

Aerts Luc 
 

Schepen soc. zaken luc.aerts@brecht.be  X   

Van Dijck Kris 
03 660 25 88 

welzijnsconsulente kris.vandijck@brecht.be   X  

Arnouts Marie-Louise 
03 660 25 50 

welzijnscampus marie-louise.arnouts@brecht.be  X  

Ria De Pauw 
03 330 10 84 

Ervaringsdeskundige 
De Kleine Kasteeltjes 

depauw7@hotmail.com X   

Nancy Boven /  
Vicky Struyfs 

Zorgcoördinator 
De Kleine Kasteeltjes 

dkkbkine@ 
dekleinekasteeltjes.be 

 X  

Piet Van Eekelen 
Ervaringsdeskundige 
Sint-Maria 

 X   

Luc Griep 
03 500 50 70 

Directie Sint-
Lenaartshof 

luc.griep@wzcsintlenaartshof.be  X  
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8. Subsidies werkjaar 2018 

 
9. Volgende vergadering 

 

 

1.   opmerkingen / goedkeuring vorig verslag 

 
Het verslag van de OAR dd. van 21.01.2019 wordt goedgekeurd. 
 

 

2. punten toe te voegen aan de agenda 

 
Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda: 
 

- OKRA Sint-Job 

 Goorhof: verlichting podium lijkt niet optimaal te werken, OKRA heeft hier zelf al aan 
verholpen 

 Goorhof: buitendeur – slot hapert 

 LDC De Lindeboom: noodverlichting in trappenhal is nog steeds niet afgewerkt 

 De concessiehouder van het Goorhof geeft, via de ouderenadviesraad, een brief met 
herstellingen / werkpunten van de zaal voor het gemeentebestuur. Luc Aerts, bijvoegde 
schepen van onze adviesraad, nam de brief mee naar het Collega. Vanuit de 
ouderenadviesraad wordt een warme oproep gedaan aan de concessiehouder om het 
schrijven rechtstreeks naar de juiste contactpersoon te richten. 
OKRA Sint-Job erkent dit probleem, maar geeft ook duidelijk weer dat zij vaak het slachtoffer 
zijn van de manke communicatie van concessiehouder naar gemeentebestuur. In die 
hoedanigheid is het uiteraard onze taak om de vereniging te ondersteunen. 

 
- OKRA Brecht 

 Er wordt gevraagd naar de stand van zaken naar aanleg parking op terreinen van 
Gasthuisstraat 5 en 7. Luc Aerts deelt onmiddellijk mee dat de omgevingsvergunning in orde 
is, de uitbesteding uitgeschreven en eerstdaags zal er een aanstelling van een aannemer 
gebeuren. 
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3 financieel verslag 

Spaarrekening 
 

 
vorig saldo: € 1.286,45 
 
- geen verrichtingen 
 
huidig saldo: € 1.286,45 
 

Zichtrekening 
 

 
vorig saldo: € 3.662,49 
 
- betaling Telenet: - € 51,49 
- betaling Telenet: - € 51,49 
- Onkosten kunst- en hobby: - € 101.20 
 
huidig saldo: € 3.458,31 
 

Cash 
 

 
vorig saldo: € 1.994,26 
 
- geen verrichtingen 
 
huidig saldo: € 1.994,26 
 

TOTAAL 
 

€ 6.739,02 

 

4 doorlopende punten vorige vergadering(en) 

4.1 cultuurdienst 

 
De tweede helft van maart zullen de financiën omtrent het nieuwjaarsoptreden uitgevoerd worden. 
Voor onze adviesraad betreft het een nuloperatie. 
 
Medio april zal er een overleg zijn tussen Bart en cultuurdienst voor het nieuwjaarsconcert van 2020. 
 

4.2 aanlevering punten verkeersraad 

 
- verzakkingen in de Dorpsstraat (St. Lenaarts): dit is blijkbaar opgelost 
- Gildelokaal (St. Lenaarts): Luc Aerts nam dit op met technische dienst. Zij zullen dit verder 

opvolgen, maar de blokken werden reeds meermaals terug geplaatst, maar verdwijnen even 
vaak terug in de gracht. 

 

4.3 Dansnamiddag De Toverfluit / busvervoer 

 
Het vervoer werd opnieuw enthousiast onthaald. Voortaan tijdig de verenigingen op de hoogte 
brengen van de fuif en het vervoer. 
 

4.4 Herinstallatie ouderenadviesraad legislatuur 2019 - 2024 

 
Er kwam nog geen kandidatuur voor voorzitter ouderenadviesraad binnen. Kandidaten mogen zich 
nog steeds melden bij Bart. 
 

4.5 ’t Centrum Sint-Lenaarts 

 
De zoektocht naar uitbaters is volop bezig, allicht een definitieve aanstelling in juni 2019. In tussentijd 
zal de cultuurdienst de verenigingen rond tafel brengen voor het boeken van de zalen voor de 
verenigingen. 
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5 doorlopende punten vorige vergadering(en) 

 
- Overkapping petanquebaan: is aan het lopen. Moet nog rekening gehouden worden met 

gemeentelijke budgetten en dergelijke. 
- Luifels begraafplaatsen: nog geen werken in Overbroek en Sint-Job-in-‘t-Goor. Bart vraagt 

na. 
 

 

6 Drie-op-een-rij vs. Parkhappening 

 
Op 26 februari had Bart een onderhoud met de werkgroep van de Parkhappening. Het idee van de 
ouderenadviesraad om op de seniorennamiddag van de Parkhappening onze krachten te bundelen 
werd enthousiast onthaald. 
 
Voor dit jaar ligt de affiche zo goed als vast, maar zeker qua logistiek (busvervoer, helpende handen, 
ondersteuning dienstencentra, …) zagen beide partijen heel wat mogelijkheden. 
 
Bart zal jullie tijdig op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Geïnteresseerden mogen 
steeds deelnemen aan de vergadering van de Parkhappening. 
 

 

7 Infomomenten; infomoment cybercrime 

 
Op woensdag 15 mei vindt er een infomoment plaats rond cybercrime, georganiseerd door politie 
Voorkempen. In dit infomoment wordt toegelicht wat er allemaal mis kan gaan met mailverkeer, 
internet en dergelijke. 
 
Rond de Vlaamse, Federale en Europese Verkiezingen zal een bundel voor handen zijn om in te 
kijken. Op die manier kunnen we onze inwoners informeren. Verder zullen de stemcomputers terug 
opgesteld worden in de dienstencentra. Hou er rekening mee dat deze stemcomputers tot en met 
woensdag 22 mei gebruikt kunnen worden, nadien worden ze opgesteld in de kiesbureaus. 
 
Aankomende infomomenten: 

- Incontinentie (meer info bij Stijn) 
- Oncologie via AZ Sint-Jozef (meer info bij Stijn) 
- Hoorapparaat versus oordruppels (meer info bij Stijn) 

 
 

8 Subsidies werkjaar 2018 

 
Traditiegetrouw is het weer tijd voor de subsidieverdeling voor de ouderenverenigingen. Meer info 
in onderstaand tijdspad: 
 

- Indienen subsidies: ten laatste op 30.04.2019 
- Hulpmomenten voor invullen subsidies: 23 en 24.04 telkens van 9 uur tot 11 uur bij Bart in 

Het Sluisken 
- Verwerking subsidieaanvragen: 03.05.2019 
- Inkijken subsidiedossiers: vanaf 06.05.2019 
- Goedkeuring voor uitbetaling: 26.05.2019 

 
Het ingevulde subsidiedossier kan je binnenbrengen in Het Sluisken (Bart / Liesbeth) of in 
De Lindeboom (Stijn). Het dossier kan eveneens gemaild worden naar 
bartneefs@ocmwbrecht.be .  
Dossiers dienen ten laatste op 30 april 2019 voor 17 uur in ons bezit te zijn. 

 

9 volgende vergadering 
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Het volgende dagelijks bestuur van de ouderenadviesraad vindt plaats op 06.05.2019 om 11 uur. 
 
De volgende vergadering van de ouderenadviesraad vindt plaats op maandag 20.05.2019 om 
9.30 uur in dienstencentrum Het Sluisken. 
 

 

 

 


