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               1 juni 2021 
 
 

 
 
 

Aanwezig: Hannelore Storms (voorzitter),  
Brigitte Verstrepen, Jan Martens, Barbara Specht (Logo-Oost Brabant), Kathleen Vaesen 
(Familiehulp), Marie-Jeanne Schoofs (Kind&Gezin), Piet De Bruyn (schepen) 
en Peggy Puttemans (secretaris) 
 
Verontschuldigd: Mara Cox (GBS Heikant), Luc Broeckaert, Kelly Van Meldert, Roos De Fraine, 
Greet Vandenbosch, Geert Stas 
 

1.Goedkeuring verslag gezondheidsraad 
De leden keuren het verslag van 10 september 2020 goed. 

2. Kennisname ontslag ondervoorzitter  
De leden nemen kennis van het ontslag van Ria Nys als ondervoorzitter van de gezondheidsraad. 

3. Oproep kandidaturen ondervoorzitter 
Alle leden worden via e-mail opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor de functie van 

ondervoorzitter. Bij deze oproep wordt een korte omschrijving van deze functie gevoegd. 

4. Kennisname financieel verslag 2020 
De leden nemen kennis van het financieel verslag 2020.  

5. Werking gezondheidsraad: ledenlijst en toekomstige aanpak 
Aan de hand van de bijgevoegde PowerPointpresentatie bespreken de aanwezige leden de 

toekomstige werking van de gezondheidsraad. 

6. Kennismaking Sofie Fruyt, intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiewerker 

H2KR  
Aan de hand van de bijgevoegde PowerPointpresentatie stelt Sofie Fruyt de intergemeentelijke drugs- 

en alcoholpreventiewerking voor. 

Sofie Fruyt engageert zich om de gezondheidsraad op de hoogte te houden van geplande activiteiten. 

Dit biedt ook de mogelijkheid voor de gezondheidsraad om aan te sluiten bij bepaalde acties. Ook 

andere partners zoals de huisartsen van de Eerstelijnszone Leuven-Noord kunnen betrokken worden, 

zoals bijvoorbeeld voor het onder de aandacht brengen van de rookstopcursus. 

7.Voorstelling en bespreking projecten mentaal welzijn 
Van 1 tot 10 oktober vindt de 10-daagse van de geestelijke gezondheid plaats. Tijdens deze week 
kunnen acties georganiseerd worden die kaderen binnen de doelstellingen van Warme William / Warm 
Rotselaar. De vooropgestelde doelgroepen zijn de scholen, de jeugdbewegingen en/of gezinnen met 
jonge kinderen (tot en met secundair onderwijs). Een aantal voorstellen worden besproken: 

- Een oproep gericht naar jeugdverenigingen om in te tekenen op een van de voorgestelde acties. 
Voor de uitvoering van een activiteit, die kadert binnen de aangeboden keuzes, ontvangt de 
jeugdvereniging dan een budget van 250 euro. De vraag is wel hoe de jongeren te motiveren om deel 
te nemen aan een dergelijke oproep. De leden zijn het erover eens dat een activiteit alleszins 
zichtbaar, zinvol en eenvoudig moet zijn. Een aantal voorstellen zijn: 



 

✓ ‘Pinatas – stoom aflaten’: de jeugdverenigingen kunnen zelf pinatas maken en ze op een 
bepaalde plaats monteren om ze vervolgens daar ook figuurlijk te gebruiken om stoom af te 
laten. In de voorgestelde activiteit moet de verwijzing naar de doelstelling dan duidelijk vervat 
zitten.  

✓ ‘Complimenten geven’: een dergelijk activiteit kan eenvoudig en spontaan tot stand komen en 
tegelijkertijd een doelgericht effect hebben. Een aantal voorbeelden zijn het organiseren van 
een wedstrijd, het inrichten van een complimentenmuur, het ophangen van een vlaggenlijn, 
het ontwikkelen van digitale complimentenkaartjes, complimenten buttons, …  

 
- De leden stellen voor om tijdens de zomermaanden een ‘Warme William wandeling’ te organiseren 
voor gezinnen met jonge kinderen. De organisatie gebeurt in samenwerking met Sofie Fruyt 
(intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiewerker), Om de wandeling aantrekkelijk te maken, 
voorziet de gezondheidsraad ook een aantal fun-factoren, bijvoorbeeld spreuken aan de bank, een 
klaagmuur, …Daarnaast geeft de gezondheidsraad een goodiebag (met bijvoorbeeld een stressbal, 
een mocktail, lokale gezonde producten,…) aan elke deelnemer die de wandeling heeft voltooid. Een 
aantal leden engageert zich om de wandeling uit te stippelen en om een QR-code te voorzien. 
 

8.Volgende gezondheidsraad 
De volgende vergadering vindt plaats op 7 september 2021 om 19u30. 

 


