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Aanwezig: Hannelore Storms (voorzitter),  
Brigitte Verstrepen, Jan Martens, Roos De Fraine, Jan Martens, Greet Vandenbosch, Marie-Jeanne 
Schoofs (Kind&Gezin), Kathleen Vaesen (Familiehulp), Laure Vermeulen (intergemeentelijke 
preventiedienst H2KR), Barbara Specht (Logo-Oost Brabant), Piet De Bruyn (schepen) 
en Peggy Puttemans (secretaris) 

Verontschuldigd: Kristof Wuyts, Annemie Joly, Mara Cox (GBS Heikant), Jolien Van Den Berghe 

(Vrije basisschool De Klinker)  

1. Verwelkoming 
De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden. 

2. Goedkeuring verslag gezondheidsraad 
De leden keuren het verslag van de gezondheidsraad van 1 juni 2021 goed. 

3. Evaluatie Warme William wandeling 
Ondanks het slechte weer namen 41 gezinnen deel aan de wandeling. Een aantal aandachtspunten 

worden toegelicht: 

- heen & terug niet langs hetzelfde pad! (door de wateroverlast op de initieel uitgestippelde 

route kon het nu niet anders) 

- ‘vochtig rijk’ traject ➔ muggen 

- wekelijkse controle van de wandelroute is nodig (pancarten losgesneden, pijltjes gedraaid of 

verdwenen) 

- de wandeling werd via de infoborden, sociale media en een persbericht aangekondigd en ze 

werd ook opgenomen in de gemeentelijke nieuwsbrief. Desondanks kan de publiciteit voor 

een volgende editie van de wandeling zeker nog ruimer worden verspreid.  

- Warme William is ondertussen wel gekend bij ouders en kinderen. 

 

De leden bespreken de mogelijkheid om deze wandeling volgend jaar te herhalen. Een andere 

deelgemeente kan dan aan bod komen. De gemeente kan nog bijkomend ondersteunen, zoals 

bijvoorbeeld een voorstelling op de kindergemeenteraad. 

4.Winnaars Warme William wandeling 
Uit de doos met ingediende wedstrijdformulieren trekt Jan 10 winnaars. Laure zal deze winnaars 

contacteren met de mededeling dat ze hun prijs (gezelschapsspel) kunnen afhalen in het LDC Oude 

Pastorie. 

5. Kennismaking met Laure Vermeulen  
Laure Vermeulen vervangt Sofie Fruyt, intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiewerker H2KR, 

die met zwangerschapsverlof is. De projectopvolging is hiermee verzekerd. Zo wordt bijvoorbeeld de 

bankentour Warme William gecontinueerd. De Warme William-bank zal tijdens de maand oktober in 

het Montfortcollege staan. De opblaasbare pop is dan niet beschikbaar, maar er kunnen ook andere 

attributen worden ingezet. 



 

6. Voorstel thema week van de senioren 
De seniorenraad heeft de vraag gesteld om tijdens de seniorenweek een activiteit te organiseren rond 

het thema ‘kopzorgen verdient zorgen’. 

De volgende thema’s worden besproken: 

• Eenzaamheid 

o Erover durven praten 

o Inzetten op sociaal contact (activiteiten) 

• Bewegen (de beweegroute werd al opgenomen in de planning van de seniorenweek) 

• Slaap 

• Valpreventie 

• Medicatie 

• ELP  

o Via sociaal huis 

• Welzijn van mantelzorgers 

• Informatiedoorstroming (zodat zo veel mogelijk mensen weten welke diensten er allemaal zijn) 

Een aantal topics zijn zeker interessant om samen met de seniorenraad verder uit te werken. 

Ondanks de acties om senioren te bereiken, zoals de belrondes, de seniorengids, blijkt dat herhaling 

van informatieve boodschappen belangrijk is. Tijdens de coronaperiode werden belrondes naar 

senioren georganiseerd. Mede door deze acties wordt de stertelefoon nu bemand door een 15-tal 

vrijwilligers die wekelijks senioren, die hierom hebben gevraagd, opbellen. Maar er is dus zeker nog 

ruimte om meer senioren te bereiken en om meer vrijwilligers in te zetten. 

Hannelore contacteert de voorzitter van de seniorenraad om dit verder te bespreken. 

7. De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid  
De leden bespreken de mogelijkheid om een activiteit te organiseren tijdens de 10-daagse van de 

Geestelijke Gezondheid.  Het belang van goed in je vel zitten en de bespreekbaarheid van psychische 

kwetsbaarheid kunnen tot uiting komen in spreuken die aan de gemeentelijke zitbanken worden 

bevestigd. Deze actie ‘bankenhangers’ kan in samenwerking met het Logo Oost-Brabant verder 

worden uitgewerkt. Barbara, Laure en Hannelore bespreken dit ook verder met Jolien Minnen (LDC 

Oude Pastorie).  

Ter voorbereiding van deze werkgroep bezorgt de gemeente het overzicht van de zitbanken in elke 

deelgemeente. Deze actie zal ook via de digitale infoborden en sociale media zoals facebook onder 

de aandacht worden gebracht. 

8.  Actieplan 2022   
Aan de hand van de kalender - internationale themadagen bespreken de leden de mogelijke acties die 

in 2022 kunnen worden gepland. Door aan te sluiten bij deze thema’s kunnen acties ook ingezet 

worden om nieuwe leden voor de gezondheidsraad te werven. Ook de samenwerking met partners 

zoals de seniorenraad, seniorenverenigingen, de buurtcomités, vrijwilligers, is belangrijk. Zo zijn er 

bijvoorbeeld tijdens de voorbije coronaperiode ook spontane acties ontstaan van buurtcomités. 

Vrijwilligers zijn ondertussen ook een vast partner van het lokaal dienstencentrum om senioren aan 

huis te bezoeken en signalen op te vangen. 

Het actieplan kan worden voorbereid op basis van de volgende invalshoeken: 

- Geestelijke gezondheid blijft behouden als groot thema.  

- Het aanbod reanimatie wordt verdergezet. 

- Binnen het kader van geestelijke gezondheid kunnen ook buurtgerichte acties worden 

georganiseerd. 

- Inwoners informeren is een belangrijk onderdeel. Zo kan worden ingezet op de bekendmaking 

van de tools m.b.t. geestelijke gezondheid en/of de informatieverstrekking over aanverwante 

thema’s, zoals geneesmiddelengebruik. 



 

Tegen volgende vergadering wordt een voorstel van actieplan voorgesteld.  

9. Volgende vergaderingen 
De leden leggen de data van de volgende vergaderingen vast: 

16 november 2021 om 19u30 

18 januari 2022 om 19u30 

22 maart 2022 om 19u30 

14 juni 2022 om 19u30 


