
Verslag vergadering centrumraad 17 juni 2019  
 

 Verslag vergadering centrumraad 17 juni 2019 

 

Aanwezigen:  

 Marie De Geest 

 Christiane De Praetere 

 Martine Poppe 

 Rita Jacobs 

 Dirk De Wilde 

 Hilde Nobels 

 Björn Verhoeven 

 Lindsay Heggerick 

 Sarah Baeck 

 Nathalie Van Achte  

Verontschuldigd: 

 Ria Artois 

 Linda VD Putte 

 

Nieuw lid: 

 Christiane Depraetere: gebruikt vele diensten/activiteiten van DC dus geschikte persoon 

 vergaderingen 4x/jaar, bedoeling vaste groep 

 

Overlopen verslag vorige vergadering: 

 opmerking Hilde Nobels:  

o wat met werkingsbrochure? nog niet gemaakt, wel reeds flyer 

o nodig om herhaaldelijk te werken aan de naamsbekendheid, werkingsbrochure dient overal 

verspreid te worden 

o bedoeling dat er in elk infoblad iets vermeld wordt over dienstencentrum, activiteiten en 

opleidingen 

 vb. artikel over de vrijwilligers 

 vb. opleidingen (nieuwe opleidingen zijn nog maar net bevestigd, kenbaar maken, nieuwe 

naam CVO Focus) 

 

Cijfers BLDA 

 1786 deelnemers 

 912 unieke gebruikers (zonder anonieme gebruikers) 

 pannenkoekenbak: minder deelnemers maar terug in stijgende lijn 

 896 unieke gebruikers voor recreatieve 

 99 unieke deelnemers bij pedicure 

 8 unieke gebruikers bij diëtiste (veel mensen gaan bij haar thuis) 

 92 verschillende eters (buurtrestaurant) 

 29 actieve vrijwilligers 
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 164 unieke gebruikers (deel schrijft zich niet in) voor ontmoetingsnamiddagen mantelzorgers 

 52 verschillende gebruikers voor bloeddrukmeting 

 269 unieke gebruikers voor de vormingen 

 177 unieke gebruikers voor de infonamiddagen 

 896 recrea-activiteiten 

 geen onthaal dus niet iedereen zit in het systeem 

 zitten niet in het systeem: mensen die Nathalie en Sarah ontvangen 

 

 

Bekendmaking Skala 

 samenwerking met andere partners is belangrijk om mensen te lokken, niet gebonden aan 

woonzorgcentrum (voordeel want mensen linken dit aan oude mensen, ander publiek) 

 grote en meeste activiteiten geen probleem 

 nieuwe mensen komen niet binnen, DC op nieuwe locatie heeft tijd nodig 

 spandoek of borden mogelijk? (borden verkiezingen) 

 vervoer / mobiliteit:  

o vraag om bus De Lijn lus langs Kalken te laten maken  

o belbus is er maar niet altijd een succes (mensen die soms niet opgehaald worden) 

o er kunnen oplossingen gezocht worden maar Nathalie moet er weet van hebben (eventueel met 

busje naar Skala en met particulier terug naar huis), vermelden op folder 

 

Zomer 

 kalmere periode, sommige activiteiten liggen 2 maanden stil 

 elke di en vrij wafels met vers fruit 

 bingo: valt goed in de smaak, Patrick Teirlinck (17 juli en 21 aug om 14u) 

 BBQ: 19 juli (ipv gewoon middagmaal) 

 Zomermaaltijd: 30 aug  

 mosselsouper in sept (nog geen datum) 

 terras aanleggen (parasols nodig): mag dit? 

 

Renovatie STAVAZA: 

 werken liggen stil, heel veel zaken moeten bekeken worden, horrorverhaal, geduld … 

 

Varia 

 computercursussen 

o CVO Leerstad ziet dit niet zitten want geen lokaal met computers 

o in verleden: SeniorenNet (zorgen voor laptops en mensen kunnen eigen laptop meebrengen, goede 

lesgevers, op maat en traag tempo) 

 Basiseducatie 

o  richten op kwetsbare mensen, theoretisch rijexamen voor mensen met leerproblemen, wordt 

verder bekeken 

 Hilde: waar voorheen toiletten waren, komt een keuken (aanrecht, dampkap voor traiteurs edm) 

 aquarel schilderen in nieuw dienstencentrum (lavabo edm nodig) 

 Lokaal DC:  
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o woonzorgvoorziening, verbinden, preventief, laagdrempelig, nabije omgeving van gebruiker 

o mantelzorgers meer centrale plaats: wordt nu al veel voor gedaan, onze ontmoetingsnamiddagen 

zijn groot succes 

 doen we iets voor Warmste Week? -> volgende vergadering bekijken 

 Gerda:  

o wil graag activiteiten voor jongere mensen ’s avonds, zijn er al maar op andere locaties 

o gespreksavonden edm maar verenigingen zijn niet mee verhuisd, Samana Kalken eventueel in 

toekomst 

 23 september volgende vergadering 


