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Aanwezig: Hannelore Storms (voorzitter),  
Greet Vandenbosch,  Brigitte Verstrepen, Geert Stas, Jan Martens 
en Peggy Puttemans (secretaris) 
 
Verontschuldigd: Barbara Specht (Logo-Oost Brabant), Ria Nijs, Evy Buelens (GBS Wezemaal),Luc 
Broeckaert, Kristof Wuyts, Kelly Van Meldert, Piet De Bruyn (schepen) 
 

1.Goedkeuring verslag gezondheidsraad 
De leden keuren het vorige verslag van de gezondheidsraad goed. 

1.Stuurgroep geestelijke gezondheid (stand van zaken) 
De voorstellen van Sofie Fruyt, preventiewerker, in het kader van Warme William (WW), werden 

toegelicht aan de leden van de stuurgroep: 

1.Warme William-bank 

De WW-bank kan bijvoorbeeld bij scholen en jeugdwerkingen te Rotselaar telkens 1 of 2 weken blijven 
staan. Aan het begin van de week geeft Sofie dan toelichting over het project en moedigt de 
deelnemers aan om rond veerkracht en mentaal welbevinden te werken.  
2. Spelkoffer GGZ (Geestelijke gezondheid) en TAD (tabak, alcohol en drugs) 
De preventiedienst beschikt over een koffer voor basisonderwijs en een koffer voor secundair 
onderwijs. Een leerkracht kan deze pakketten zelf in de les gebruiken. Aan deze spelkoffer kan ook 
het vragenspel Warme William worden toegevoegd. 
3. Workshop NOkNok  
De preventiedienst organiseert in samenwerking met het Logo Oost-Brabant workshops. 
Zo is deze workshop bedoeld voor mensen die in contact staan met jongeren en 
veerkrachtversterkend willen werken. NokNok is de methodiek om veerkracht bij jongeren te 
versterken. 
4.JENGA 
Via een JENGA-spel kunnen jongeren bekend worden met hulpbronnen waar ze terecht kunnen, 
zoals JAC, preventiedienst, jeugddienst, CLB, Awel, … 
5. Vorming voor ouders 
‘Als Kleine Kinderen Groot Worden' is een interactieve vorming voor ouders, ter preventie van tabak-, 
alcohol- en ander druggebruik bij jongeren. Deze vorming kan eventueel tijdens de week van de 
opvoeding aan bod komen en kan door Sofie zelf worden gegeven. 
 

Tijdens de stuurgroep werden ook de voorstellen van workshops besproken.  

- ‘Adaptieve intelligentie’ door Corinne Reynders, neurocognitieve trainer en coach 

Doelgroep: werkende ouders en gezinnen 

-‘Moeders, relax’ door Livia De Vos, psychotherapeute en coach 

Doelgroep: moeders 

- ‘Veerkrachtig aan de slag’ door Liv Leeman (auteur van het boek ‘Mijn leven als superheld’) 

 Doelgroep: iedereen die met kinderen omgaat (ouder, grootouder, begeleider of leerkracht) 

 

De leden van de stuurgroep willen sowieso een mogelijk stigmatiserend effect vermijden. De leden 

van de gezondheidsraad sluiten zich hier bij aan en besluiten om de workshops van Corinne 



 

Reynders en Liv Leeman te weerhouden. Binnen de stuurgroep wordt de omschrijving van deze twee 

workshops nog verder gefinetuned. 

2. Infosessie vaccinatie (voorstel) 
Het Logo Oost Brabant stelt voor om Marleen Finoulst te bevragen naar de interesse om een lezing te 

geven over het thema vaccinatie. Griep en het nut van een griepvaccin komen in deze lezing dan aan 

bod. Daarnaast kunnen ook fake news en mythes de revue passeren. 

Er kan ook een insteek zijn naar zorgprofessionals. Een korte opname van deze lezing kan 

bijvoorbeeld ter beschikking worden gesteld aan de WZC. 

Aan de leden van de gezondheidsraad wordt een warme oproep gedaan om voor deze lezing 

minimaal 2 vragen voor te bereiden. 

De workshop moet bekend gemaakt worden via de UiT-kalender, brief naar verenigingen of affiches 

bij bakkers, apotheken,…. 

Aan Barbara wordt gevraagd om een korte sensibiliseringstekst te bezorgen. 
  

3. Reanimatiecursussen voor jeugdverenigingen (organisatie) 
De aanwezige leden spreken af om de organisatie van reanimatiecursussen voor jeugdbewegingen 
opnieuw te overwegen vanaf 2021. 
 

4. Beweegroute  
De beweegroute werd op 10 september ingewandeld met de vertegenwoordigers van de 
seniorenverenigingen. Er wordt vastgesteld dat sommige borden al beschadigd zijn. 
Aan Hilde Maes, beweegcoach, wordt gevraagd om de beweegroute ook met de gezondheidsraad in 
te wandelen, bij voorkeur op zaterdag of zondag. 
 

5. Goed in je vel beurs 
Er wordt afgesproken om met een kleine werkgroep (Hannelore, Brigitte, Ria, Barbara) te 

brainstormen over het idee om een feel-good beurs te organiseren. De leden van de stuurgroep 

geestelijke gezondheid vragen ook in hoeverre de leden van de gezondheidsraad ondersteuning 

kunnen bieden en welk budget hiervoor door de gezondheidsraad dan ter beschikking wordt gesteld. 

Daarnaast moet er ook nagedacht worden over het concept van de beurs en de gewenste omvang 

van dit evenement. 

6. Mededelingen 
Het GBS Het Nest beschikt sinds begin van het schooljaar over een AED-toestel. Dit hangt buiten aan 

de turnzaal. 

7. Volgende vergadering 
De volgende vergadering vindt plaats op 8 december 2020. 

Het dagelijks bestuur vindt plaats op 2 december 2020. 

 


