
Centrumraad 25 februari 2019 14u te Skala  

 

Aanwezigen: Gerda Bogaert – Maria De Geest – Hilde Nobels – Martine Poppe – Rita Jacobs – Linda 

Van De Putte - Lindsay Heggerick – Sarah Baek – Nathalie Van Achte 

Verontschuldigd: Dirk de Wilde 

- Oproep nieuwe leden centrumraad, zeker 1 à 2 nieuwe leden nodig 

- Voorstelling Hilde Nobels: nieuwe schepen sociale zaken en zorg, 1e keer aanwezig op 

centrumraad 

- Korte uitleg centrumraad: 4x per jaar minstens, adviesraad, verslagen naar vast bureau, er moet 

iets gebeuren met de adviezen die gegeven worden en er moet teruggekoppeld worden  

- Goedkeuring vorig verslag: 

o Verbouwingswerken 

o Integratie ocmw/gemeente 

o Nieuwjaarsreceptie 

 geslaagde editie, veel ambiance 

 bobtail was op, hapjes vielen in de smaak 

 volgend jaar iets vroeger starten (15u) indien zelfde concept want sommige 

mensen willen vroeger naar huis => eerder koffie en gebak en bij dansfeest dan 

alcohol 

o Warmste Week 

 1465euro (mooie opbrengst)  

 enige opmerking: beertjes waren te duur 

- Werken rond dementie / mantelzorg 

o Project Luc Pauwels rond dementerenden: film 

 gelijkaardig project opstarten met mensen van zorgcentrum kalken?  

 hier ook uitvoerbaar?  

 Luc contacteren 

o Toneel rond mantelzorg: met Patrick bekijken want hij had interesse 

o Dienstoverschrijdend werken  

o Taboe doorbreken, bespreken van dementie 

- Nieuwe locatie Skala:  

o Veel mensen die mee overgekomen zijn, ook eters  

o An Declercq contacteren, drempel om naar hier te komen? 

o Busje wordt goed gebruik van gemaakt, wel veel tijdsverlies voor Nathalie om met busje 

rond te rijden, oplossing voor chauffeur op komst 

o Schoolbus vragen om niet voor de ramen te staan 

o Aankleding vragen want nu ruimte vrij kaal 

 volgens Nathalie mag dit niet van dienst cultuur (Stefanie) 

 Hilde Nobels stelt voor om dit toch te bekijken: zal het op de agenda zetten 

 opmerking Hilde Nobels: vanaf 1 januari niet meer ocmw en gemeente: samen! 

- Nieuwe mensen (vanuit Kalken) aantrekken 

o Gerda wil volledig Kalken bedienen met Palto maar dat is niet haalbaar, dan moet je ook 

in Laarne volledig de Palto in elke bus steken 

o Nieuwe locatie van dienstencentrum: voorpaginanieuws op infoblad optie? (Hilde Nobels 

neemt dit mee) 



o Eerder algemene werkingsbrochure ipv Palto over 6000 brievenbussen verdelen 1x/jaar 

(met vrijwilligers), drukwerk kan vrij goedkoop zijn 

 zie voorbeeld Kattenheye (mooi formaat, soort krantje, veel foto’s gebruiken), 

Linda bezorgt exemplaar 

 aanvraag doen in VB, werk van maken in maart en verspreiden in april 

o Aanspreekpunt Nathalie valt een beetje weg, sommige mensen geraken niet meer tot bij 

haar, andere manier van werken zoeken, soms huisbezoeken ingeval van nood    

o Idee om tijdelijk gratis koffie te geven bij wafel 

- Veel nieuwe activiteiten die nog goedgekeurd moeten worden door VB 

o Workshop bloemschikken, 2 nieuwe vrijwilligers hebben zich aangediend 

o Harmonie in je hart, rust in je hoofd 

o Intervisie buurtzorg: 25 april 

o Voorstel vrijwilligersvergadering: ontbijt zaterdag 11 mei  

 Fairtrade-dag, eventueel link leggen, koffie en choco edm …) 

 vrij basic houden 

o Linda 

 leren omgaan met pijn, leer jezelf helen: 6 mei 

 cursus lichaams- en gelaatsverzorging met budgetvriendelijke producten: 13 mei 

o Paasmaaltijd: 5 april 

 daarna bingo of muzieknamiddag organiseren? -> Bingo 

 linedance verzetten 

 vorige Bingo was tof (producten van Spar en Action), liefst minder prijzen maar 

mooie prijzen, sponsoring vragen? 

- Buurtfeest dit jaar?  

o Nathalie wou dit niet doen maar misschien toch het moment om omliggende straten uit 

te nodigen maar volgens Hilde Nobels moeilijk 

o Centrumfeest op zaterdag 13 juli? 

- Lotgenotengroep ism vzw ConTempo 

o 1x/maand, 1e maandag van de maand van 16u-18u 

o Rouwconsulente en Nathalie begeleiden dit 

o Uniek dat dit hier kan doorgaan 

o Al een aantal inschrijvingen 

o Iedereen welkom, dierbare verloren (partner, kind, …), om het even hoe lang geleden 

- Zorgnetwerk 

o Beloningssysteem (waardering) wordt bekeken of dit ook mogelijkheid is in Laarne 

o Centen van K Boudewijnstichting 

o Koffiekar/bakfiets zal aangekocht worden, bedoeling bestaande buurten te bezoeken (tip 

Hilde: garage Haeghens Steentjesstraat) 

- Volgende centrumraad: 17 juni om 14 u 

 

 


