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Tafelronde 

- Er wordt gevraagd aan de verenigingen om hun activiteitenprogramma tijdig door te geven aan Maud om 

dubbele activiteiten te vermijden. 

- De Seniorendienst vraagt aan de dienst communicatie om de seniorenverenigingen toe te voegen aan de 

mailing list voor de deadlines van de Berchem News. 

- Problemen om de Seniorendienst te bereiken. 

- Om hygiënische redenen, wordt er gevraagd om de inhoud van de broodjes door te geven tijdens de 

vergaderingen/festiviteiten. 

- OCMW - project Tuk Tuk : Nieuwe dienst van mobiliteit en van sociale cohesie die wandelingen voorstelt in 

Sint-Agatha-Berchem vanaf 1 juni 2020. Ook Sociaal professionele integratie Actie. Een meer uitgebreide 

voorstelling zal plaats hebben tijdens de volgende CSR. 

De Schepen vraagt aan Christel HENDRICX of alle senioren die in Bloemendal verblijven wel degelijk de 

Sen’News ontvangen. 

- « Semper Virens » vraagt om de informaties betreffende de gepensioneerde ambtenaren beter te 

ontvangen: 

- OCMW: Contact opnemen met de secretaris van het OCMW. 

- Gemeente: een artikel voorstellen in Berchem Insight via de Seniorendienst. 

 

Goedkeuring van het PV van 18/11/19 

Het PV wordt goedgekeurd. 

De CSR vraagt om meer aandacht te besteden aan de inrichting van de stoepen voor mensen met beperkte 

mobiliteit. Een aanbeveling van de CSR zou moeten gedaan worden bij het College alsook een diagnose van de 

belangrijkste zwarte punten en de door de senioren meest gebruikte wegen. 

Idee: een bvba contacteren die ons zou helpen om een diagnose of routebeschrijving op te stellen. 

 

Bernavette: De Seniorendienst stuurt een mail aan de secretaris en voorzitter van het OCMW om de opmerkingen 

van de CSR betreffende de administratieve organisatie van de Bernavette door te geven. 

Echter, Christel HENDRICX laat weten dat er momenteel een onderhandeling is bij het OCMW betreffende een 

mogelijke betaling online. 

 

Komende activiteiten 

De activiteiten tot augustus worden uitgegeven in de Sen’News 2.  Nummer 3 zal de activiteiten publiceren van 

september’20 tot januari’21. 

 

Voorstel in verband met de activiteit van september:  

Reis georganiseerd volgens 2 formules: 

10€ voor het transport en de personen zijn vrij ter plaatse 

30€ voor de All-in formule  

Plaatsen die voorgesteld werden tijdens de vorige CSR: 

Redu: ver, EuroSpaceCenter is gesloten dus weinig activiteitenmogelijkheden  

Durbuy: weinig bezoeken mogelijk, slecht PMR 

Andere ideeën: Ciney – restaurant + bezoek 



Aalst, Gent, Antwerpen: carnaval museum + preiboerderij + maaltijd 

 

De definitieve keuze van de CSR gaat naar de stad Gent : bezoek van de stad, boottocht op de Leie, het Gravensteen, 

museum Jean Van Eycken, bezoek van St-Martens-Latem maken deel uit van de mogelijkheden. 

 

De Schepen stelt voor om een terugkerende naam te geven aan de "Reis" – de voorstellen mogen per mail naar 

Maud doorgestuurd worden.  

 

Conferentie cursussen: De Schepen stelt een universitaire conferentie cursus voor in Sint-Lambrechts-Woluwe. De 

thema's zijn nog nader te bepalen en we zoeken naar een Nederlandstalig equivalent.  

 

Garance : bewustzijn van zelfbescherming van de 55+, hun toelaten om verschillende vaardigheden te ontwikkelen 

tegenover agressiviteit (verbaal/fysiek, huishoudelijk/openbare ruimte).  De Seniorendienst zal een sessie 

organiseren. 

 

Dansnamiddag: Voorstel om een show te voorzien i.p.v. het gewoonlijk concert. 

 

Christel HENDRICK stelt voor dat de dienst activiteiten organiseert waarbij de evenementen worden gepromoot in 

Sint-Agatha-Berchem.  Dit zou toelaten om de plaatselijke initiatieven naar voor te brengen en te ondersteunen. 

 

Volgende vergadering : maandag 11 mei 2020 van 11u30 tot 14u 

 


