GEMEENTELIJKE WELZIJNSRAAD – KORTENBERG
Verslag vergadering 05.09.2019

Aanwezig
Abeloos Erna
Claeys Jeanine
De Bel Petra
De Coster Marie-Jeanne
De Coster Myrna/Dierckx Tony
De Coster Raymonde
Demaerschalk Katrien
Devriese Wis
Gijssen Eric
Maes Roeland
Moons Wim
Peeters Véronique
Vanaudenhaegen Nathalie
Van Hamme Gerda
Van Overmeire Hendrika
Verbeyst Steven
Verloy Rita
Vrijens Jan
Wynants Chris

Lid bijzonder comité voor de sociale dienst
Penningmeester Welzijnsraad
ONS
Lid bijzonder comité voor de sociale dienst
Geïnteresseerde burger
Seniorenraad
Educatief medewerker Samana
Geïnteresseerde burger
Vier het Leven
secretaris Welzijnsraad
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst en zesde schepen
Opruimcoach
Familiehulp
Samana Everberg
Huisarts
Voorzitter Welzijnsraad
Geïnteresseerde burger
LOGO Oost-Brabant
Lid bijzonder comité voor de sociale dienst

Verontschuldigd
Fruyt Sofie / Van den Vonder Julie
Gevers Geert
Marcelis Rudi
Van de Casteele Ann
Vandeven Lia
Afwezig
Moerenhout Wilfried

Medewerker Drug- en alcoholpreventie
Geïnteresseerde burger
Apotheker
gemeente- en OCMW-raadslid
Rode Kruis Kortenberg

Agendapunten :
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
2) voorstellen + vragen
a. Jong en Chronisch (project Samana voor mensen met een chronische ziekte)
b. Vier het Leven
c. Struktuur (opruimcoach Veronique Peeters)
3) Toetreding nieuwe leden
4) Opvolging verslag erkenning ACUNAR
5) Opvolging goedgekeurde projecten Logo
6) Warmste kerstmarkt
7) Uitwerken beleidslijnen Welzijnsraad komende jaren
8) Opvolging Va is Koning
9) Varia
10) Volgende vergadering
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1.

Goedkeuring vorig verslag
Conform de afsprakennota wordt het verslag opgestuurd na de vergadering en wanneer er binnen
de week geen opmerkingen worden ontvangen, wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd.
Volgende personen hebben geen verslag ontvangen: Marie-Jeanne De Coster – Erna Abeloos –
Rika Van Overmeire – Wis Devriese: zij krijgen dit nog opgestuurd.
Het verslag van de vergadering van 13.06.2019 wordt unaniem goedgekeurd.

2.

Voorstelling en vragen: Jong en Chronisch – Vier het Leven – Struktuur
Jong en Chronisch
Samana wil mensen met een chronische ziekte (zowel psychisch als fysiek) of met nood aan
sociaal contact samenbrengen en versterken. We willen onze krachten bundelen door samen
te zijn, te begrijpen en begrepen te worden, samen bij te leren en te kunnen genieten.
Vier het Leven
Vier het Leven organiseert theater, film- en concertbezoeken met begeleiding door vrijwilligers
voor ouderen die niet alleen kunnen of willen gaan. Het doel is het om het sociaal isolement te
beperken onder ouderen door hen de kans te geven regelmatig deel te nemen aan een
culturele activiteit.
Struktuur
Hulp bij en aanleren van orde, overzicht en rust creëren.

Verenigingen hebben zich voorgesteld. Er zijn geen concrete plannen ondernomen omdat het
voornaamste doel van de voorstelling was om de vereniging voor te stellen. De Welzijnsraad
onderschrijft evenwel de nood en de bestaansreden van deze verenigingen.
3.

Toetreding nieuwe leden
Welzijnsraad gaat unaniem akkoord met de toetreding van het volgende lid:
- Christine Wynants, Lid bijzonder comité voor de sociale dienst (niet stemgerechtigd lid)

Aangezien Rudi Marcelis niet aanwezig kon zijn, zal de voorstelling en de goedkeuring van zijn
lidmaatschap worden uitgesteld tot de eerst volgende vergadering waarop hij aanwezig is.
4.

Opvolging verslag erkenning ACUNAR

Acunar heeft een tijdelijke erkenning van 6 maanden gekregen. In december koppelen we terug
om te kijken hoe de erkenningsvoorwaarden worden ingevuld.
5.

Opvolging goedgekeurde projecten Logo
Trekkers gevraagd per project

Nu nog open: beweegroutes – Wis en Steven bekijken dit en koppelen terug tegen de volgende
vergadering.
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6.

Warmste Kerstmarkt
Ideeën voor de Warmste Kerstmarkt:
1. Vogelpik in ballonen – in deze ballonen boodschap stoppen (armband) om aan iemand te geven
2. Blikjes gooien of eendjes vissen
3. Iets met beweging: beweegcoach, fietsen met 2, …
Oproep om voor te bereiden: (Jeanine, Rita en Steven)
Wie komt 13/12 naar Warmste kerstmarkt om stand mee te bemannen? Graag bericht aan Steven.

7.

Uitwerken beleidslijnen Welzijnsraad komende jaren
Dit is het voorstel voor 1 à 2 jaar
Kom op tegen kanker:
1.Mammobiel
2.Think Pink
Er wordt gemeld dat er nog een 10-tal vrijwilligers gezocht wordt voor het plantjesweekend om
plantjes mee te helpen verkopen. Kandidaten kunnen een mail sturen naar
komoptegenkanker.kortenberg@hotmail.com
Bewegen:
1. Bewegen op verwijzing
2. Beweegroutes
3. Valpreventie
Gezonde voeding:
1. Buurttuintjes (inspiratie bij buurgemeenten; VELT ondersteunt)
Oproep om hierover na te denken (bewegen algemeen – buurttuintjes specifiek)
Vermelding van mogelijke hulp Lions: hebben nu hun beleidslijn ‘armoede bestrijden’; bieden ook
hulp bij evenementen

8.

Opvolging Va is Koning
Het dienstencentum heeft volgende monoloog besteld: “Va is koning”
Locatie: GC Colomba
Datum: maandag 16 september 2019
Uren: 14 u. tot = 2x 45 minuten
Er is een nabespreking voor de monoloog “va is koning”. Deze zal worden opgevolgd door de
landelijke thuiszorg.

9. Varia
NOAH:
27/09: huldiging nieuwe locatie
05/12: feest 5 jaar NOAH
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10. Datum volgende vergadering
De geplande vergadering van 12 december 2019 wordt verplaatst naar donderdag 28 november
2019 om 19:30. Zo is er nog tijd voor afspraken rond de Warmste Kerstmarkt van 13/12/2019.
Plaats: in de ontmoetingsruimte Dienstencentrum, Beekstraat 25 te Kortenberg
Verslag : Roeland Maes
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