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Aanwezig
Claeys Jeanine
De Bel Petra
De Vriese Wis
Goeminne Kristien
Janssens Heidi
Moons Wim
Verontschuldigd
De Coster Raymonde
Deno Claire
Geets Michèle
Gevers Geert
Nathalie Vanaudenhaegen
Thienpont Alexandra
Van Boven Louiza
Van de Casteele Ann
Vandeven Lia
Van Overmeire Hendrika
Vrijens Jan
Afwezig
Adriaensen Maria
Brumagne Mia
Dierckx Tony / De Coster Myrna
Fruyt Sofie
Moerenhout Wilfried
Noppe Magda
Trappeniers Willy
Van Hamme Gerda
Van Heffen Monik

Geïnteresseerde burger
Ons/Landelijke Thuiszorg
Geïnteresseerde burger
Schepen welzijns- en gezondheidszorg
Welzijnshuis
Voorzitter welzijnsraad/Apotheker

Seniorenraad
55 plus
Gezondheid en zorg
Geïnteresseerde burger
Familiehulp
Voorzitter OCMW
Apotheker
OCMW Vast bureau
Huisarts
LOGO Oost-Brabant

CD&V Kortenberg
Groen!
Geïnteresseerde burger
Drugs- en alcoholpreventie
Rode Kruis Kortenberg
55 plus
Gemeenteraadslid – Politieraadslid
Ziekenzorg
Kind en preventie

Algemene vergadering van de Welzijnsraad – 12u30 – 14 september 2017

Agendapunten :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Goedkeuring agenda
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Aankoop AED-toestellen
Lezing Dr. Colemont
Plantjesweekend
LOGO projecten
Overzicht rekening welzijnsraad
Project “buren voor buren”
Week van de armoede
Opendeurdag 10 jaar serviceflats
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1.

Goedkeuring agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
Er zijn 2 bijkomende variapunten.

2.

Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
Jan Vrijens wil wel graag volgende opmerking toevoegen:
In het verslag van de vorige welzijnsraad wordt er onder LOGO-projecten bij “opgelet voor teken!” verwezen
naar www.stopdeteek.be. Dit is geen campagne van het LOGO, maar van Care Plus, een producent van een
antitekenproduct. De nadruk in die campagne van ligt op het voorkomen van een tekenbeet (oa. Door het
gebruik van hun product). In onze campagne (een project van het Agentschap Zorg en Gezondheid) wordt de
nadruk gelegd op het controleren en verwijderen van teken omdat het heel moeilijk is om tekenbeten te
vermijden. Over hoe te controleren en hoe teken te verwijderen staat er meer informatie op de website
www.tekenbeten.be.

3.

Aankoop AED-toestellen
Er is nog voldoende budget om 3 bijkomende AED-toestellen aan te kopen. Deze zullen geplaatst worden in
Everberg, Meerbeek en Erps-Kwerps, de exacte locatie wordt later nog bepaald in overleg met het Rode
Kruis.

4.

Lezing Dr. Colemont
Titel van de lezing: “Geef darmkanker geen kans”.
Deze zal doorgaan op 22/02/2018 om 19u in het administratief centrum, Raadzaal (3de verdieping), Dr. V. De
Walsplein 30, 3070 Kortenberg.
De lezing is open voor iedereen en zal ook nog gecommuniceerd worden via zoeklicht, facebook en de
website. Er zullen ook affiches en flyers gedrukt worden.
De kostprijs van deze lezing bedraagt 350 € (excl.BTW en verplaatsingskosten)

5.

Plantjesweekend
Dit gaat door van 11/09/2017 t/m 17/09/2017.
Gedurende deze periode worden er op verschillende locaties doorheen Groot-Kortenberg plantjes verkocht.
Bedenking:
 Op basis van wat worden de locaties gekozen?
 Opletten dat er geen handelaars overgeslagen worden.
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6.

LOGO projecten

www.4voor12.be
60% van de personen met psychische problemen, praten hier niet over en zoeken geen hulp. Daarom is het
belangrijk dat we alert zijn voor de signalen die aantonen dat het mogelijk niet goed gaat met iemand.
4 voor 12 werd ontwikkeld door Te Gek!?, het Vlaams Expertisecentrum voor Geestelijke Gezondheid, met de
steun van de Vlaamse Overheid.
Doelstelling van de campagne:
- Mensen bewust maken van de signalen van psychische problemen
- Mensen bewust maken van het belang van het herkennen en bespreekbaar maken van deze signalen,
en dit in de brede bevolking
- Handvatten aanreiken hoe in gesprek te gaan als er (mogelijke) signalen zijn bij iemand in de
omgeving
Meer info vind je op: www.4voor12.be
Tiendaagse Geestelijke gezondheid
10 oktober is Werelddag Geestelijke Gezondheid.
Dit jaar wordt er een tiendaagse gepland die start op 1 oktober en aftelt naar 10 oktober, de rode draad van deze
tiendaagse is “Samen veerkrachtig”. Het is de bedoeling dat er vanaf 1 oktober allerlei acties gehouden worden die
helpen om het taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken.
Internationale maand tegen borstkanker in oktober
Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen van 50 jaar. De Vlaamse overheid organiseert daarom een
bevolkingsonderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.
Zij kunnen elke 2 jaar gratis een screeningsmammografie laten nemen in een mammografische eenheid, dit is een
erkende radiologische dienst. Dat kan met de tweejaarlijkse uitnodiging van het CvKO of met een voorschrift van
de huisarts of gynaecoloog. Hierdoor kan borstkanker vroegtijdig opgespoord worden, wat de kans op genezing
vergroot. Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen zonder klachten en zonder sterk verhoogd risico op
borstkanker.
Dit jaar komt de mammobiel niet naar Kortenberg.
Meer info: https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be
Actieweek Gezond Binnen
Van 13 tot 17 november 2017 is er een herhaling van de actieweek ‘Woon gezond, samen naar een rookvrij huis!’
De campagne maakt rokende ouders bewust van de nadelige gezondheidseffecten van binnen roken voor hun
kinderen, en tracht hen ertoe te bewegen dit buiten te doen.
De actieweek valt opnieuw samen met sensibiliseringscampagne ‘Binnen roken is nooit oké’ van Kom op tegen
Kanker. Deze campagne bestaat uit televiesiespots op Eén en VTM, advertenties op Facebook en een
informatiefolder voor rokende ouders.
Meer info over passief roken vind je op: passiefroken.be

7.

Overzicht rekening welzijnsraad
Er staat nog 6.886,99 € op de rekening.
Er worden nog facturen verwacht van het Rode Kruis voor de opleiding AED.
De werkingssubsidies moeten nog aangevraagd worden.
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8.

Project “buren voor buren”
Het project “buren voor buren” bestaat al langer binnen het welzijnshuis, maar wordt opnieuw leven
ingeblazen.
De bedoeling van het project is om een vrijwilliger in te schakelen voor kleine taken zoals een vuilbak buiten
zetten, rolluik optrekken, …
Mensen die hierbij hulp willen of vrijwilligers mogen doorverwezen worden naar het welzijnshuis.

9.

Week van de armoede
Van 16 tot 20 oktober vindt de ‘Week van de armoede’ plaats. Het Welzijnshuis Kortenberg wil tijdens deze
week armoede en sociale uitsluiting onder de aandacht brengen. Daarom organiseert het Welzijnshuis samen
met zijn partners tijden deze week verschillende activiteiten rond het thema armoede. Deelname aan deze
activiteiten is geheel kosteloos.
Vrijwilligerscafé
Het Welzijnshuis wil huidige en toekomstige vrijwilligers samenbrengen om elkaar in een gezellige omgeving
te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Kent u iemand die geïnteresseerd is om vrijwilliger te worden? Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom!
Tijdens het vrijwilligerscafé zullen de verantwoordelijken van de vrijwilligers en de vrijwilligers zelf meer
informatie verstrekken over al onze vrijwilligersprojecten.
Waar, wanneer?
Maandag 16 oktober 2017.
Doorlopend tussen 19u en 20u30 in de ontmoetingsruimte van het Lokaal dienstencentrum Berkenhof
Ervaringsdeskundige aan het woord
Christel Augustijnen is een alleenstaande mama die in armoede leeft. Zij komt vertellen over (over)leven in
armoede en wil de vooroordelen rond armoede ontkrachten. Haar getuigenis is geen roep om medelijden,
maar een indringende confrontatie met de manier waarop te veel mensen, ook in België, moeten leven.
Waar, wanneer?
Dinsdag 17 oktober 2017.
Vanaf 19u in de ontmoetingsruimte van het Lokaal dienstencentrum Berkenhof
Inschrijven kan tot en met zaterdag 14 oktober 2017 aan de UiTbalie in de Bib. Deelnemen is kosteloos.

Belevingsspel rond kinderarmoede Uit de boot
‘Uit de boot’ is een spel voor groepen kinderen vanaf 9 jaar. Het doel van het spel is om groepen kinderen
spelenderwijs een beter inzicht te leren krijgen in kansarmoede en sociale uitsluiting. Volwassenen zijn
eveneens welkom.
Waar, wanneer?
Woensdag 18 oktober 2017.
De activiteit zal starten om 14u in de Bib Kortenberg.
Inschrijven kan tot en met zaterdag 14 oktober 2017 aan de UiTbalie in de Bib. Deelnemen is kosteloos.
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Actie “Soep op de stoep”
Tijdens de markt zullen wij samen met de dames die de voedselbedeling organiseren voor het Welzijnshuis
soep verkopen ten voordelen van “Samen tegen armoede”. De opbrengst zal volledig doorgestort worden aan
deze organisatie.
“Samen tegen armoede” maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. Zij doorprikken
vooroordelen, activeren en ondersteunen ruim 100 lokale projecten.
Dankzij deze activiteit zal de gemeente Kortenberg zijn steentje bijdragen tot dit initiatief.
Waar? Wanneer?
De stand van “Soep op de stoep” kan je terugvinden van 10u tot 12u op het Dr. V. De Walsplein.
Soep kan je aankopen aan 0,50 € per kommetje.
Meer info: www.samentegenarmoede.be

10. Opendeurdag 10 jaar serviceflats
Deze zal doorgaan op zaterdag 30/09/2017 van 13u tot 17u.
Er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden, zoals:
 3 rondleidingen
 Olliebollen- en wafelkraam
 Drankstand
 Vlaamse kermis
 Kindergrime
 Snoepbrochetten maken
 Drankstand NOAH

Varia
-

Dinsdag 03/10/2017 om 19u worden de resultaten van charter enquête bekend gemaakt aan de
adviesraad. Wis Devriese zal aanwezig daarbij aanwezig zijn.
De gegevens voor de erkenning van de welzijnsraad moeten nagekeken worden

Volgende data voor de welzijnsraad werden vastgelegd, we starten om 12.30u in Berkenhof
7 december

Verslag : Kim Vancuynebroeck
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