
Verslag seniorenraad 21 januari 2014 
 

 
Aanwezig:  Karin Derua, Simonne Binst, Luc Gillis, Willy Van den Brande, Rita Van den Balck, 
Suzanne Rombauts, Gusta Hemeleers, Firmin Vacaet, Vital Op de Beeck, Nieke Baudet-
Deleebeeck, Marcel Boogaerts, Gerard De Vries, Jeannine Van Hoof, Verrijt Jacques, Georges 
Devroey, Crabs Jozef, Verschueren Jean, Tilly Heymbeeck. 
 
Verontschuldigd: Flor Gommeren, Godelieve Van den Acker, Maurice Van Herp, Willy 
Cornelis. 
Afwezig: Freddy Winnelinckx, Josée Naets. 
 
- Karin heeft enkele flesjes cava gekocht en biedt de seniorenraad een drankje aan om het 
nieuwe jaar goed in te zetten. 
 
1. Verslag vorige vergadering 
 
- Het verslag van de vergadering van 19 november 2013 werd goedgekeurd. 
 
2. Organisatie, animatie seniorenfeest 17 mei 2014 

 
- Karin heeft al verscheidene artiesten gecontacteerd i.v.m. de animatie op het seniorenfeest 
maar natuurlijk is er een beperking voor de kostprijs. De meesten vragen een pak meer dan 
Cliff van vorig jaar en ons budget is beperkt, en de vraag is dan ook gaat het goed zijn? Vorig 
jaar was iedereen heel tevreden van de animatie. Er wordt beslist om toch nog te proberen 
om Cliff te kunnen vastleggen voor 17 mei 2014. 
- Ook wordt er de vraag gesteld hebben we wel animatie nodig? De mensen komen om 
lekker te eten, in het gezelschap van hun vrienden/kennissen, en om zich te amuseren en bij 
te praten. De animatie is leuk, maar hier dient men zeker geen duizenden euro’s aan te 
besteden.  
- Er zijn een 7-tal traiteurs voor het seniorenfeest aangeschreven en die moeten nu hun 
offerte binnenbrengen.  
 
3. Ideeën seniorenreis 12 juni 2014 
 
- Tilly heeft al verscheidene malen contact opgenomen met de toeristische dienst van 
Brussel maar heeft tot op heden nog geen reactie gekregen. Er wordt eensgezind beslist om 
deze uitstap verder uit te werken, met en/of bezoek Marollen, biermuseum, rondrit door 
Brussel, Vlaams parlement, enz. Tilly verzamelt op de vergadering enkele nuttige tips, zoals 
tel. nummer van een gids in Brussel, een gids uit de Marollen, enz. Tegen volgende keer zal 
Tilly proberen een uitgewerkt voorstel voor te leggen zodat de busmaatschappijen kunnen 
aangeschreven worden voor deze opdracht.  
 
4. Opstart Neos 

 
- De startvergadering van Neos zal doorgaan op dinsdag 28 januari 2014 om 10.30 uur in het 
schepenlokaal van Boortmeerbeek. Nadia De Peuter heeft zo’n 40 tal personen uit 
Boortmeerbeek uitgenodigd.  



- Ze willen dus geen concurrentie voor de OKRA’s zijn, hun doelgroep ligt iets anders, 
namelijk een meer cultureel gericht programma. Zij kunnen deze activiteiten aanbieden 
omdat ze goede sponsors hebben. 
- Eventueel kunnen later leden van Neos lid worden van de seniorenraad. 
-Iedereen van de seniorenraad wordt trouwens vriendelijk uitgenodigd op de 
startvergadering. 
- Vrijwilligers en geïnteresseerden mogen zich nog steeds bij Tilly melden, zij zal de gegevens 
centraliseren.  
- contactgegevens NEOS, Nadia De Peuter, Diestsevest 52-54, 1e verdieping, 3000 Leuven, T 
016/24 41 06 – 0498/24 91 88 Nadia.depeuter@neosvzw.be.  
 
5. Varia 
 
- Firmin heeft een mail van PIVO gehad i.v.m. kandidaten voor vrijwillige buren- en 
buurtbemiddelaars. Iedereen heeft hiervan een kopie gekregen. Geïnteresseerden voor dit 
initiatief kunnen zich inschrijven via de link, zie de kopie, of via telefoon T 016/267801. 
- In de Lievekensbossen is er een tijd geleden een soort van bewakingsinitiatief opgestart en 
dit wordt toch als positief beschouwd.  
- De brievenbus aan het tennisterrein in de Lievekensbossen is weg, wordt deze nog 
teruggeplaatst, heeft het gemeentebestuur hier enige controle over, of moeten zij verwittigd 
worden hiervan? Vraag aan wie? 
- De lijn is momenteel onder meer bezig met diverse veranderingen van buslijnen, en ook 
dat nieuwe gepensioneerden nu moeten betalen voor hun vervoersbewijs. Karin heeft al 
regelmatig aan De Lijn gevraagd waarom er geen halte meer voorzien is aan het ziekenhuis 
van Bonheiden i.p.v. zoals nu op de grote baan, aangezien de afstand tussen het ziekenhuis 
en de grote baan toch redelijk lang en donker is. 
- Nieke vraagt of het niet mogelijk is om op donderdag 24 april 2014 tijdens onze jaarlijkse 
seniorensportdag “ sporteldag” ook iets te doen rond de week van de valpreventie. We zijn 
dit zeker van plan en we hebben ook al geïnformeerd naar de valbus, maar die was niet 
meer beschikbaar op donderdag. 
- Het perron van Boortmeerbeek is absoluut niet gebruiksvriendelijk voor de senioren, het 
perron is veel te laag, en bij het instappen zijn de treinen te hoog.  
- Op de lijn Mechelen – Leuven zijn er weinig bushokjes voorzien, is dit bewust? Karin gaat 
tegen de volgende seniorenraad de kostprijs van een bushokje opzoeken. 
- Nieke heeft uitnodigingen bij voor dinsdag 18 februari 2014, dan gaat er in de namiddag in 
de sporthal van Boortmeerbeek een gezellige namiddag door met meer informatie over een 
gezonde slaap voor een beter welzijn. Iedereen is van harte uitgenodigd. 
- Op donderdag 13 maart 2014 wordt er door OKRA een shownamiddag in de stadsfeestzaal 
van Aarschot georganiseerd. De inkom bedraagt voor OKRA-leden 18,00 euro en voor niet-
leden 22,00 euro inclusief 2 broodjes & 1 koffie. Onder meer Arthur Cardini, De Melando’s, 
Bobby Prins, Marjan Berger en Frank Galan zullen optreden. Kaarten kunnen via de lokale 
OKRA vereniging besteld worden: 
OKRA BMB: 015/514709 
OKRA Hever: 015/520912 
OKRA Schiplaken: 0476/350373 
- OP 22 & 24 april 2014 gaat in het sportpaleis van Antwerpen “houden van Griffelrock” 
door, met onder meer Bart Kaëll, Barbara Dex, Johan Verminnen, De Romeo’s en Bart 
Herman. Karin heeft 50 kaarten hiervoor gereserveerd, info zie Karin. 
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- Indien er leden van de seniorenraad punten hebben voor de dagorde van de volgende 
seniorenraad mag dit steeds aan Tilly gemeld worden.  
- Karin vraagt aan de OKRA’s om het volgende voorstel voor te leggen: het OCMW zal bij elke 
OKRA een uitleg over de werking van het OCMW willen doen, duur ongeveer 1 à 1.5 uur, 
afwisselend in Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken, gekoppeld aan een activiteit van OKRA. 
De verantwoordelijken zullen dit voorleggen aan hun leden en zo vlug mogelijk iets laten 
weten, aan Karin of Tilly.  
 
Volgende bijeenkomst: De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 25 maart 2014 om 
18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang langs de hoofdingang. 

   

  
 

 


