
Verslag seniorenraad 27 mei 2014 
 

 
Aanwezig:  Simonne Binst, Marcel Boogaerts, Jozef Crabs, Francine De Becker, Karin Derua, 
Gerard De Vries, Georges Devroey, Luc Gillis, Augusta Hemeleers, Vital Op de Beeck, Firmin 
Vacaet, Rita Van den Balck, Willy Van den Brande, Maurice Vanherp, Jeanine Van Hoof, 
Jacques Verrijt, Jean Verschueren, Patrick Vissers, Freddy Winnelinckx. 
 
1. Verslag vorige vergadering 

 
Het verslag van de seniorenraad van 25 maart 2014 wordt goedgekeurd. 
 
2. Evaluatie sporteldag 24 april 2014 

 
Aan de sporteldag van 24 april 2014 namen een 70-tal personen deel, wat betekent dat het 
aantal deelnemers in vergelijking met de voorbije jaren ongeveer gelijk blijft. Gelet op het 
totale aantal senioren in de gemeente blijft dit echter toch een bescheiden opkomst. De 
oorzaak hiervan is niet meteen duidelijk. Mogelijk heeft het feit dat op dezelfde dag ook in 
Haacht een sporteldag werd georganiseerd hier een invloed op. Ook het feit dat OKRA Hever 
op de sporteldag zelf ook een fietstocht organiseerde, zal zijn invloed hebben gehad. Er zal 
worden nagegaan of deze activiteit van OKRA Hever eventueel in de sporteldag kan worden 
geïntegreerd. 
De aangeboden conditiemeting door BLOSO werd als erg positief ervaren en is zeker voor 
herhaling vatbaar. Wat de aangeboden sporten betreft blijven vooral het wandelen en 
fietsen populair. Het is dan ook opportuun om te onderzoeken of het wel nodig is dat er zo’n 
breed aanbod aan sporten wordt aangeboden. Bovendien zou het voor geïnteresseerden 
duidelijker moeten zijn of de aangeboden activiteit een initiatie betreft dan wel of er al een 
kennis van de aangeboden sport noodzakelijk is. 
Er wordt voorgesteld om na te gaan of het BLOSO-domein een rol kan spelen op een 
sporteldag. Eventueel kan zelfs worden onderzocht om deze dag in het domein te 
organiseren zodat meteen ook gebruik kan worden gemaakt van de volkssporten die er ter 
beschikking zijn. 
 
3. Evaluatie seniorenfeest 17 mei 2014 

 
Het voorbije seniorenfeest werd unaniem als zeer positief ervaren. De catering en het feit 
dat er ook wijn werd geschonken, het optreden van Cliff en de aanwezigheid van een 
dansvloer worden hierbij expliciet als positieve punten vermeld. 
Voor de seniorenraad mag voor de editie van 2015 alvast opnieuw een optreden van Cliff 
worden geboekt. Wat de datum van het seniorenfeest in 2015 betreft moet dit worden 
bekeken in samenhang met de andere gemeentelijke activiteiten die de gemeente in deze 
periode in de sporthal organiseert (bvb. huldiging sport- en cultuurlaureaat). Vermoedelijk 
zal de keuze vallen op zaterdag 16 mei of zaterdag 23 mei 2015. 
Opnieuw rijst de vraag of personen die lid zijn van de seniorenraad maar nog niet de vereiste 
minimumleeftijd van 65 jaar hebben bereikt, aan het seniorenfeest mogen deelnemen. Deze 
vraag zal aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. 
 
 
 



4. Voorbereiding busreis 12 juni 2014 
 

Momenteel zijn 124 personen ingeschreven voor de seniorenreis van 12 juni 2014 naar 
Brussel. Vooral het bezoek aan het parlement en de wandeling door de Marollen blijken erg 
in trek te zijn.  
Waarschijnlijk wordt nog een voorbereidende bijeenkomst met de begeleiders 
georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst kunnen dan de deelnemerslijsten aan de begeleiders 
worden bezorgd. Er wordt opgemerkt dat het van belang is dat de begeleiders voldoende 
zouden benadrukken dat er geen materiaal op de bus mag achterblijven. 
 
5. Varia 

 

 Verkiezingen: Bij de voorbije verkiezingen van 25 mei 2014 moesten voor het eerst alle 
stemgerechtigden hun stem in de sporthal uitbrengen in plaats van op vier verschillende 
locaties zoals dit tot dan gebruikelijk was. Alle aanwezigen zijn er het over eens dat dit 
erg vlot is verlopen. Informatief wordt nog wat toelichting gegeven over enkele 
organisatorische aspecten van de verkiezingen zoals de procedure voor het verlenen van 
een volmacht, enz. 

 Op 30 juni 2014 organiseert OKRA Hever om 14 uur in zaal Carpus een initiatie over 
elektrische fietsen. 

 Overlegcomité Foyer De Lork:  Om de werking van het Woon- en Zorgcentrum de 
Ravestein, beheerd door Foyer De Lork, te begeleiden bestaat er een overlegcomité met 
vertegenwoordigers van de gemeente, OCMW, seniorenraad, enz. dat tweemaal per jaar 
samenkomt. Thema’s die binnen dit overlegcomité aan bod komen zijn bijvoorbeeld het 
personeelsverloop, de evolutie van de bewoning, de stand van zaken van de 
wachtlijsten, enz.  
Momenteel wordt de seniorenraad in dit overlegcomité vertegenwoordigd door Georges 
Devroey en Flor Gommeren. Georges Devroey deelt evenwel mee dat hij dit mandaat 
niet langer wenst op te nemen. Van Flor Gommeren is niet geweten of hij zijn mandaat 
wenst verder te zetten. Karin Derua zal zich hierover informeren. Dit betekent dat de 
seniorenraad nieuwe vertegenwoordigers zal moeten aanduiden. Luc Gillis, Gerard De 
Vries en Vital Op de Beeck zijn alvast kandidaat om namens de seniorenraad in het 
overlegcomité te zetelen. Tijdens de volgende seniorenraad zal een keuze tussen de 
verschillende kandidaten worden gemaakt. De volgende bijeenkomst van het 
overlegcomité zal plaatsvinden op 18 november 2014. 
In het verlengde hiervan houdt de seniorenraad een gedachtewisseling over de werking 
van het woon- en zorgcentrum en over de bestaande noden, zoals dagopvang. Om een 
en ander te verduidelijken zal Karin Derua de directie van Foyer De Lork uitnodigen om 
op de volgende seniorenraad een toelichting te komen geven over de werking van Foyer 
De Lork. 

 Sporteldag Blankenberge: Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de sporteldag in 
Blankenberge zal plaatsvinden. Waarschijnlijk zal dit op donderdag 18 september 2014 
zijn. Zodra hierover uitsluitsel is, zal dit worden gecommuniceerd. 

 Rimpelrock: De formule van Rimpelrock werd dit jaar helemaal herwerkt. Niet alleen 
werd de naam veranderd in Summer Swing Hasselt, ook inhoudelijk is het concept 
veranderd en mikt men nu meer op een familiaal publiek in plaats van enkel senioren. De 
seniorenraad stelt voor om in 2014 geen bus in te leggen maar eerst af te wachten hoe 
de vernieuwde versie van Rimpelrock zal worden geëvalueerd. 



 Boortmeerbeek Feest! Karin Derua licht toe dat het gemeentebestuur op zondag 29 juni 
2014 aan de sporthal voor de eerste maal Boortmeerbeek Feest! organiseert. Met dit 
evenement wil het gemeentebestuur enerzijds aan de inwoners een prettige, 
ontspannende dag bieden maar anderzijds ook aan verenigingen een platform om zich 
beter bekend te maken. Boortmeerbeek Feest! start met een welkomstmoment voor 
nieuwe inwoners. Later is er een verenigingenmarkt, optreden van fanfares en 
muziekgroepen, kinderanimatie (met o.a. kinderdisco), enz. Silicon Carne, een 
coverband, zal dit evenement afsluiten vanaf 20 uur. Volgende week zullen alle 
verenigingen een brief ontvangen met meer informatie en een inschrijvingsformulier. 

 
 
Volgende bijeenkomst: De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 23 september 2014 
om 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang langs de hoofdingang. 
Agenda: - verslag vorige vergadering 
   - evaluatie busreis 12 juni 2014 
    - verkiezing vertegenwoordigers overlegcomité Foyer De Lork 
   - overleg Foyer De Lork 
 


