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                   De Bruyn, Roos De Fraine, Marie-Jeanne Schoofs , Kathleen Vaesen,  Siegrid 
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Verontschuldigd: Nico Lodewijks, Erwin Van Kerschaver, Jo Delabastita, Elise Hendrickx 

 

1. Verwelkoming  

 

2. Kennismakingsronde 

Piet De Bruyn 

Onze kersverse schepen licht toe waarom gezondheid als beleidsbevoegdheid voor hem 

een bewuste keuze was. De aandacht voor armoede, (geestelijke) gezondheid en 

verslaving. Voor kwetsbare mensen. Reeds vele jaren zette hij zich eerst vrijwillig in voor 

de zelfmoordlijn om nu zelf voorzitter te zijn van het centrum voor preventie van zelfdoding. 

Werk maken van geestelijke gezondheid is dan ook één van zijn ambities. Hij zou dan ook 

graag werk maken van de 6e doelstelling van het Vlaams actieplan suïcidepreventie, 

namelijk het informeren van het brede publiek via een algemene info- avond.     

Luc Broeckaert 

Deze arts is nieuw in de gezondheidsraad en komt net terug van een symposium waar 

aandacht werd gevraagd voor de mentale gezondheid van kinderen. Gezondheid is gewoon 

preventie. Armoedezorg is ook gezondheidszorg want arm maakt ziek en ziek maakt arm.  

Bernadette Vandebergh 

Bezige bij, mantelzorger, stratenopruimer, fietsster en ook geïnteresseerd en ervaren als 

het gaat over zorg en gezondheid.  

Sigrid Vrijsen 

Als directrice van onze gemeentelijke basisschool De Kameleon vertegenwoordigt ze onze 

4 gemeentelijke basisscholen in de gezondheidsraad. 

Kathleen Vaesen 

Zij is actief binnen familiehulp, thuiszorg en de kleinschalige dagopvang in het lokaal 

dienstencentrum te Werchter. 
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Marie- Jeanne Schoofs 

Vooral inwoner natuurlijk, maar beroepshalve ook actief binnen Kind en gezin, ondermeer 

rond kansarmoede en zwangerschap. Ook Kind en Gezin vindt ontmoeting en sociale 

cohesie erg belangrijk.  

Roos De Fraine  

Als vroedvrouw kreeg Roos de aandacht voor het medische van thuis uit al mee. Ook zij 

wijst op het belang van preventie. 

Annick Hirschböck 

Namens Logo Oost- Brabant (LOkaal GezondheidsOverleg). Voor Logo vormen de 

gemeentebesturen één van de belangrijkste te ondersteunen partners op het vlak van 

gezondheid. Heel belangrijk hierbij is de wetenschappelijke onderbouw.  

Grazia Rossi 

Onze penningmeester ook voorzitter van Samana Heikant. 

Brigitte Verstrepen 

Behalve onze ondervoorzitter ook financieel directeur van het zorgbedrijf Rivierenland.  

Wim Augustijns 

Onze secretaris en intergemeentelijk preventieambtenaar, actief op vlak van ondermeer 

gezondheid, tabak-, alcohol- en drugpreventie en burenbemiddeling. 

 

3. Goedkeuring verslag 27 februari en opvolging  

Het verslag wordt goedgekeurd. In de toekomst krijgt iedereen één week na de bijeenkomst 

om opmerkingen over het verslag over te maken. Zo zorgen we er voor dat de verslagen 

ook veel sneller op de website kunnen worden geplaatst.  

Cfr. financieel verslag boekjaar 2018.  

 

4. Stand van zaken en vooruitblik 

 

Afgelopen maanden  

 BOV: verderzetting, banners, bedankje 

 Reanimatie: seniorenweek 

 Week van dementie: theatervoorstelling MIST 

 Ik drink Slim (facturen + verdeling) 

 Financieel verslag boekjaar 2018 

 

 



Nabije toekomst 

 Kasverslag ter uitbetaling subsidie 

 Bedeling brochure oproep adviesraden (alvast een paar geïnteresseerden) 

 Nieuwe verkiezing dagelijks bestuur 

 Bedankt iedereen, en heel speciaal ook onze voorzitter 

 Dinsdag 16 april 14 tot 15 uur sessie leren vallen Sportoase 

 Hervorming intergemeentelijk drugpreventiewerk 

 Agenderen charter gezonde gemeente op schepencollege 

 Kaartje voor onze voorzitter die de fakkel doorgeeft 

 Het Huis van het Kind kon bij de start rekenen op een grote interesse bij diverse 

partners (kinderopvang, hulpverleners, …). Het is belangrijk dat we hieraan actief 

deelnemen en zorgen dat gezondheid voldoende aandacht krijgt.  

 Onder de loupe nemen van zorg en gezondheid in brede zin in Rotselaar. Zo kunnen 

we om werk te maken van geestelijke gezondheid (bv. gedurende 2 jaar, zoals in 

Haacht) gebruik maken van een matrix- model, waarbij verschillende doelgroepen en 

sectoren (onderwijs, zorg en welzijn) in kaart worden gebracht. Hiervoor kan best een 

werkgroep aan de slag gaan. Behalve kinderen en jongeren (meest primaire vorm van 

preventie) zullen senioren zeker ook een belangrijke doelgroep vormen als we werk 

maken van geestelijke gezondheid. Naast vormingen zal het vooral belangrijk zijn om 

te sensibiliseren en werk te maken van omgevingsinterventies. Om te werken rond 

veerkracht en weerbaarheid zijn er heel wat methodieken in ontwikkeling.   

 

5. Workshop mocktails maken 

Het is februari en dat betekent lol zonder alcohol, of ook Tournée minérale. Daarom leren we 

van Dave Aertgeerts heel wat bij over de risico’s van alcohol en nog meer over hoe je dan 

écht overheerlijke mocktails (alcoholvrije cocktails kan maken als alternatief).  

 


