
VERSLAG VERGADERING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG AVELGEM   19/04/2016 

 
Aanwezig : Eddy Vanhuysse, zelfstandig kinderdagverblijf Pinokkio, voorzitter LOK 

Isabelle Forêt , zelfstandig kinderdagverblijf 
Tine Vermeersch, stafmedewerker kinderopvang h-hart 
Ann Verhulst, kinderopvang KAV 
Annicq Verschuere, Schepen van welzijn 
Lindsey Debu, kinderopvang Zonnetje 
Sandra Platteau, Sp.a 
Lieve Kindt, CD&V 
Franciska Pottie, maatschappelijk werker OCMW(project kinderarmoede) 
Ann Schellaert, diensthoofd sociale dienstverlening OCMW 
 

Verontschuldigd : Trees Vandeputte, Christine Debeurme, Mark Deweer, Steven Verplancke  
 

Overlopen vorig verslag. 
Geen opmerkingen. 

Cursus ‘levensreddend handelen baby – kind’(VIVES Roeselare): evaluatie. 
De cursus ging door op zaterdag 30 januari. Er waren in totaal 13 deelnemers. De 
aanwezigen waren heel enthousiast. Er wordt voorgesteld om dit volgend jaar opnieuw te 
organiseren, idem als dit jaar. 

Alle opvanginitiatieven hebben ook een attest brand blussen nodig wat 1x om de 5 jaar 
vernieuwd dient te worden. De vraag wordt gesteld om dit ook vanuit het LOK te 
organiseren. Ann Verhulst kent een organisatie die dit doet. Zij zal de gegevens van deze 
organisatie overmaken aan Ann S. 

"Dag van de onthaalouder/kinderopvang"(vraag van Ann Verhulst) 
Op 12 oktober 2016 is het "Dag van de onthaalouder/kinderopvang". Ann Verhulst merkt op 
dat op die dag in de meeste gemeenten een attentie wordt gegeven aan de onthaalouders. 
Momenteel gebeurt dit nog niet in Avelgem. De leden van het LOK vinden het belangrijk om 
iets te doen voor de onthaalouders. Er wordt voorgesteld om vanuit het LOK een passend 
kaartje te sturen naar alle kinderopvanginitiatieven. Eddy en Ann zullen dit verder 
uitwerken. 

Folder + website Kinderopvang in Avelgem(wijzigingen) 
Alle wijzigingen worden onmiddellijk aangepast op de website. Op de website vind je dus de 
meest recente gegevens. Van zodra er een nieuwe druk komt van onze folder zullen de 
wijzigingen hierin ook opgenomen worden. 
 
 
 
 
 



Kinderarmoedeproject ZOHRA: stand van zaken 

� GEBOORTEBEZOEKJES 
• Er is een nieuwe flyer in opmaak. Begin mei zal die af zijn. Dan kunnen we concrete 

afspraken maken met Kind en Gezin, zodat zij de flyer kunnen afgeven aan kwetsbare 
gezinnen. 

 
� PAMPERBANK 

• Aantal pakketjes maandelijks verdeeld : 
• Februari ‘16: 25 pakketjes voor 14 gezinnen, maart ’16: 19 pakketjes voor 11 gezinnen, 

april ’16 : 26 pakketjes voor 13 gezinnen 
• Aantal verkoopmomenten : 
• Hebben we van 2 naar 3 gebracht : telkens als er Babbelhoek is (1ste 

woensdagvoormiddag, 3de woensdagnamiddag en voor de werkenden: 2de 
dinsdagnamiddag). 

• Nieuwe flyer + affiche : 
• Voor het ontwerp werd een beroep gedaan op de medewerking van de kleuterscholen 

waarbij de kinderen van de derde kleuterklas een tekening mochten maken waar o.a. 
een kindje met een luier op moest staan. Reeds de tekeningen van De Toekomst, SJB 
Kerkhove en SJB Outrijve ontvangen.  

• De tekeningen worden ingediend tegen ten laatste 2 mei. De winnende klas krijgt een 
gezond tussendoortje als beloning. 

• In de loop van de maand mei zullen we de nieuwe flyers bezorgen. Als er meegegeven 
worden in de boekentas met de kinderen, zorgen we voor een aangepaste 
hoeveelheid. 

• Pamperinzameling 
• In maart hebben 2 vrijwilligers een 500-tal ingezamelde luiers gesorteerd. 
• Pamperboxen: 
• In Outrijve mag de pamperbox nu in de slagerij “Wittouck”(Sint-Pieterstraat 9) staan in 

plaats van in de school.  
• Belangrijk blijft om de inzamelpunten “actief” te houden in de zin dat de boxen op een 

goed zichtbare plaats staan en de inzamelpunten zelf actief “publiciteit” blijven maken. 
• Pamperkaarten ter waarde van €5 
• 1 verkocht in 2016. 

 
� DE BABBELHOEK  

• Intussen is er al 23 keer een Babbelhoek doorgegaan. Het maximum aantal deelnemers 
is 22 geweest.  
In 2016 zijn er gemiddeld  6 mama’s aanwezig en 8 kinderen in de babbelhoek. 

• We hebben een afspraak met Kind en Gezin dat 1 van de regioverpleegkundigen om de 
3 maanden aanwezig is tijdens de Babbelhoek in de voormiddag.  
Op de Babbelhoek van 3 maart werd het belang van “bewegen met baby’s en peuters” 
door een osteopaat uitgelegd, met veel aandacht voor individuele vragen.  



We hebben de deelnemers achteraf bevraagd wat ze er van vonden en wat ze nog 
wensen in de toekomst. Heel wat mama’s willen graag geïnformeerd worden over 
“eerste hulp bij ongevallen bij kleine kindjes”. 

• Tijdens de  zomermaanden zullen we bij mooi weer altijd de activiteiten buiten houden 
en ook eens naar het speelpleintje gaan bij Spikkerelle. 

• Het blijft nodig om de mensen persoonlijk (of telefonisch) aan te spreken om naar de 
Babbelhoek te komen. Anderzijds vragen de deelnemers zelf naar de flyer met de 
activiteiten voor de komende weken en plannen aan de hand van de flyer hun 
deelname aan de Babbelhoek. 

• Kinderkledij: 
Er wordt een éénmalige opruim van kinderkledij gehouden, gekoppeld aan de 
voedselbank, op 24 mei. De ouders met kinderen kunnen een bepaald aantal stuks per 
kindje meenemen. Hierbij zal een vrijwilliger helpen.  

 
� ERKENNING HUIS VAN HET KIND 

• Dertien diensten hebben hun medewerking toegezegd om mee te stappen in de 
erkenning van het Huis van het Kind. Op het volgend overleg, laten we dit door deze 
partners ondertekenen. Dit zijn de 13 diensten: K&G, Gezinsbond, huisarts  d. Lietaert, 
CLB Go, CKG Glorieux, CAW Z-W-Vl., Ubuntu, De  Toekomst, SJB Avelgem, SJB Outrijve- 
Kerkhove, kleuterschool Bossuit, kleuterschool Rugge en OCMW Avelgem. 

• We plannen een nieuw overleg in juni. 
 
� CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN 
 
De tweede reeks is gestart van mei tot en met 13 juni. De deelnemers zijn enthousiast en 
werken goed mee. In totaal zijn er 20 deelnemers ingeschreven. Er zijn vorige week twee 
nieuwe deelnemers bijgekomen (1 via Sociaal Huis, 1 op eigen initiatief). Van de 20 zijn er 
twee gestopt (werken) en drie zijn een aantal weken gestopt. Van deze laatste is nog niet 
zeker dat ze de draad opnieuw zullen opnemen.  
 
�PRAATGROEP VOOR ANDERSTALIGEN 
 
Op 29 april is de eerste praatgroep van start gegaan van 9.30 tot 12.00. Dit zal telkens de 
laatste vrijdagvoormiddag van de maand zijn (27/05 en 24/06) in het Sociaal Huis onder 
begeleiding van een leerkracht. Bedoeling is om het spreken te bevorderen. Er waren 9 
deelnemers en 2 vrijwilligers aanwezig. Het niveau van de aanwezigen moet nog groeien om 
in kleinere groepjes te kunnen werken zodat hier voor de vrijwilligers voorlopig nog niet echt 
een taak weggelegd is.  
  



UiTPas 
Op vandaag zijn er 244 UiTPASsers in Avelgem, waaronder 68 MIA’s. We merken duidelijk een stijging 
n.a.v. de gepersonaliseerde brief die via het sociaal huis en de mutualiteiten zijn verstuurd.  
Een brede communicatie omtrent UiTPAS en specifiek de MIA korting(80% korting voor de doelgroep) 
is van cruciaal belang. We moeten daar blijvend op inzetten.  
We merken dat de drempels nog hoog zijn en dat het niet evident is om de stap te zetten naar 
Spikkerelle/sportcentrum. Binnen de werkgroep participatie wordt hieraan gewerkt. 
 
Avelgemse Volkstuintjes 
De volkstuintjes werden officieel geopend op dinsdag 22 maart. De naam is OEZE LOCHTING. Er zijn 
reeds 11 van de 15 privétuintjes in gebruik. Momenteel wordt de berging verder afgewerkt en 
ingericht. Er is een startdag voorzien op zaterdag 14 mei. 

 
Varia 

• Tine Vermeersch stelt zich voor. Zij is de vervangster van Els Maenhout. 
• Ann Verhulst vraagt of ook de andere kinderopvanginitiatieven merken dat het 

aantal kwetsbare gezinnen in de gemeente Avelgem stijgt. 
• De kinderopvangzoeker van Kind en Gezin werd niet verder uitgewerkt. OCMW 

Kortrijk is momenteel zelf een kinderopvangzoeker aan het ontwikkelen. Er bestaat 
eveneens een Meldpunt kinderopvang: www.kinderopvangwijzer.be, die een aantal 
gemeenten reeds gebruiken(bv. Anzegem, Deerlijk, Waregem, …) 

 
Datum volgend LOK. 

Dinsdag 18 oktober 2016 om 19u30 in het Sociaal Huis. 

 
 


