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Beste lezer, 

Voor U ligt het jaarverslag van de werking van LDC Sprankel!  

  

2020 was een jaar, zoals we er nog geen hebben gehad.  Tot 10 maart 

was het een gezellige en drukke bedoening in Sprankel!… en toen viel 

alles stil.  We dachten voor een maand, twee maanden, misschien wat 

langer…   

 

Maar bij de opmaak van dit jaarverslag in voorjaar 2021 is er nog steeds 

geen enkel vooruitzicht van herstart van activiteiten en dorpsrestaurant.  

En dat is toch wel slikken… Voor de vaste gebruikers van het LDC, 

vrijwilligers, bewoners van de serviceflats en ook voor ons als personeel.  

 

-De personeelsgroep werd in 2020 door elkaar geschud. 

We waren sinds enkele jaren met 4 medewerkers: 2 vaste medewerkers 

en 2 wijkwerkers.  Met al onze uren samen waren we slechts 2 voltijdse 

equivalent. Hiermee hielden we een drukbezet LDC draaiende en een 

serviceflatgebouw van 22 flats. We stonden onder druk en enkel met een 

nauwe samenwerking en briefing onderling, liep het meeste goed.  

 

Bij de start van de coronacrisis in maart 2020 moesten de wijkwerkers 

meteen stoppen.  We bleven nog met 2 medewerkers over voor de 

werking van de serviceflats en de nieuwe taken voor het LDC. De 2 

wijkwerkers zouden later dat jaar allebei op pensioen gaan, maar dit 

werd een erg abrupt einde, zonder echt afscheid… In augustus 2020 

kwam een medewerker van het gemeentehuis zich inwerken en zij werkt 

nu 2 dagen in ons gebouw.  In deze uren, coördineert zij ook de minder-

mobiele centrale (MMC) die sinds maart 2020 onder de hoede van het 

lokaal bestuur valt..  

 

-De vrijwilligersploeg kraakte: de drukbezette dorpsrestaurants driemaal 

in de week, het hele jaar door, samen met de activiteiten gaf een grote 

werkbelasting op de ‘vrijwilligers’.  We werden erg afhankelijk van hen. 

Onvoorziene of langdurige afwezigheden, moesten opgevangen worden 

door het personeel, wat niet altijd zo gemakkelijk is in de praktijk.  Dit gaf 

veel druk in het verzekeren van de ondersteuning van het 

dorpsrestaurant en cafetaria.  
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In de maanden na de sluiting van het LDC, gaven ook enkele vrijwilligers 

aan dat ze gingen stoppen met hun (soms jarenlange) vrijwilligerswerk in 

Sprankel!  

 

-Het dorpsrestaurant kende de eerste 2 maanden van 2020 opnieuw een 

grote opkomst. Door de coronacrisis lag daarna alles stil tot 5 oktober.  

In het najaar kregen we toestemming om het dorpsrestaurant op een 

veilige manier te herstarten, met een beperkt aantal bezoekers… maar 

na slechts 2 weken, zaten we terug aan een lockdown en moesten we 

opnieuw sluiten…  

 

 

-We startten 2020 met 2 goedgevulde activiteitenkalenders in januari en 

februari…. We keken ook erg uit naar het nieuwe project ism 

Vormingplus.  Een 12 tal babbelvoormiddagen ‘met zestigers en 

tachtigers van hier’.  Dit onder leiding van een vormingbegeleidster van 

buitenaf.  We kenden een goede start met een mooie groep zestigers en 

anderzijds een actieve groep tachtigers.  Van half maart tot september 

lag alles noodgedwongen stil.  Toen starten we terug op, maar 19/10 

moest alles opnieuw stilgelegd worden.  Toch bleef het een erg intens en 

mooi parcours met deze 2 groepen, maar heel hobbelig ! De 

gezamenlijke sessies met de 2 groepen zijn noodgedwongen 

verschoven naar september 2021.. 

   

-De zalen van het LDC werden dit jaar logischerwijs minder gebruikt voor 

activiteiten, maar de grote zaal/cafetaria van het LDC was gegeerd 

omdat er toch nog coronaproof kon vergaderd worden…  Dit door zowel 

diensten van OCMW en gemeente, als externe samenwerkingspartners 

en door de thuiszorgdiensten.  

 

-We hebben dit jaar meer tijd kunnen maken voor onze 

serviceflatbewoners, maar gezien de zware en vooral langdurige 

maatregelen voor hen, was dit ook echt noodzakelijk om het klimaat in 

huis leefbaar te houden.  We zorgden voor extra sfeer in huis door 

bloemen, collages, gedichten, en sfeerverlichting in de wintermaanden. 

We schreven brieven aan de bewoners en verduidelijkten elke keer de 

nieuwe maatregelen.  
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Een accordeonist kwam buiten muziek spelen, kinderen van het tweede 

leerjaar zongen kerstliedjes in de binnentuin, een vrijwilliger maakte een 

verwenbordje met lekkers dat we coronaproof rondbrachten…  

 

-We probeerden ook contact te houden met onze gebruikers.  

Alleenstaande 80 plussers werden opgebeld, mantelzorgers en 

coronavrijwilligers werden bevraagd naar hun noden…  We hielden 

contact met onze groep vrijwilligers via mailtjes, gedichtjes, positieve 

spreuken… Hun mailtjes aan ons, deden er de moed in houden ! Het 

motto van het LDC en serviceflats is dan ook altijd geweest: 

 

WE KOMEN HIER SAMEN DOOR !  

 

In dit jaarverslag leest u er meer over…  Veel plezier! 

 

 

 

Ilse Stessens 

Centrumleider LDC Sprankel! 
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1. Identificatiegegevens lokaal dienstencentrum 

 

Lokaal dienstencentrum: Sprankel ! 

Adres: Nieuwstraat 13 2290 Vorselaar 

Erkenningsnummer: CE 2828 

Erkend sinds: 13 maart 2013 

Beheerd door: OCMW Vorselaar 

Verantwoordelijke lokaal dienstencentrum: Ilse Stessens 

Tel: 014/50 71 87 

.E-mail: ilse.stessens@vorselaar.be 

 

2. Missie en visie van dienstencentrum Sprankel ! 

 

Missie: 

Het Lokaal Dienstencentrum van het OCMW Vorselaar staat open 

voor de hele bevolking, met bijzondere aandacht voor specifieke 

doelgroepen. 

Het stelt zich hierbij neutraal op en heeft respect voor de diversiteit 

van de gebruikers en is een neutraal en centraal aanspreekpunt 

binnen de gemeente. Er worden op een laagdrempelige wijze tal 

van activiteiten ter ondersteuning en ontplooiing van de gebruiker 

georganiseerd.  Mensen worden gestimuleerd om sociale 

netwerken terug op te starten of verder uit te bouwen. 

Het Lokaal Dienstencentrum tracht dit alles te verwezenlijken in 

een aangename en ontspannen sfeer, zowel voor de gebruikers 

als voor de medewerkers.  

 

Visie: 

We zien het Lokaal Dienstencentrum als een 

ontmoetingsmogelijkheid voor Vorselaar.  Het centrum wordt 

zodanig ingebed binnen de gemeenschap dat het een begrip 

wordt, een centraal en permanent aanspreekpunt.   

Een veelheid aan activiteiten waarop iedereen welkom is en ruime 

infoverspreiding moeten ertoe leiden dat specifieke doelgroepen 

een bijzondere aandacht krijgen.  Het ondersteunen van senioren 

om langer in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen, net zoals 

mailto:ilse.stessens@vorselaar.be
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het creëren  van sociale netwerken voor mensen in eenzaamheid, 

vormt hier een onderdeel van. Naast een eigen uitgebreid aanbod 

wordt, waar mogelijk, doorverwezen naar diensten en organisaties 

waarmee wordt samengewerkt. 

Werken aan een zo breed mogelijke toegankelijkheid en een zo 

ruim mogelijke communicatie is essentieel.  Inspraak en 

betrokkenheid van zowel de gebruikers als de medewerkers is van 

belang om het dienstencentrum eigen te maken waardoor een 

aangename ontmoetings- en werksfeer ontstaat. 

Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in binnen de werking van 

het Lokaal Dienstencentrum.  Zij zijn een onontbeerlijke schakel op 

de personeelsgroep en door hun inzet dragen zij bij tot de 

ontwikkeling van het centrum. 

Kortom, het Lokaal Dienstencentrum is een open huis, 

klantvriendelijk, behulpzaam, aangenaam.  Iedereen is welkom en 

wordt ontvangen met respect voor de ideologische, filosofische & 

godsdienstige overtuiging en persoonlijke levenssfeer van de 

gebruiker.  Het unieke van ieder persoon wordt ten volle 

gerespecteerd.    

 

3. Algemene informatie activiteiten 

3.1. Plaats waar de vormings- en ontspanningsactiviteiten 

plaatsvinden    

Vormingsactiviteit Waar vindt de 
activiteit plaats ?  

  

Engelse conversatie  
(1 groep) 

Polyvalente zaal  

Franse conversatie 
(1 groep) 

Leslokaal  

Praatpunt anderstaligen Polyvalente zaal 

Line dans (3 groepen) Polyvalente zaal  

Budgetcursus ism de sociale 
Dienst  

Leszaal  

Computerlessen (verschillende) In een aansluitende 
lokaal in de bib 
naast het LDC.   
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Ontspanningsactiviteit Waar vindt de  
activiteit plaats ? 

Rosies breiclubje, het brei- en 
haakcafé, gedichtendag, crea, 
alleenstaandengroep Solomio, 
eetactiviteiten, kwis, kaarten, 
bingo, film, De Zingerij, 
muziekoptredens,lezingen… 

Polyvalente zaal 
 

 

Infomomenten  Waar vindt de 
activiteit plaats ?  

Afhankelijk van de inhoud van 
het infomoment en aantal 
deelnemers kiezen we voor de 
grote zaal of de kleinere leszaal  

Wisselend  

 

3.2. Wijzigingen in cursusaanbod  

• In 2020 hadden we een spreekgroep Engels en een 

conversatiegroep Frans, een Praatpunt voor anderstaligen en 3 

groepen line dans.  Er zijn geen wijzigingen geweest, gezien de 

korte duur van de opening van het LDC in 2020 

 

3.3. Wijzigingen in aanbod dienstverlening 

Er zijn twee wijzigingen in 2020:  

• Vanaf maart 2020 is de MMC coördinator aanwezig op maandag 

en woensdag in het LDC.  De dienstverlening zelf is elke 

voormiddag in de week telefonisch aan te vragen. 

• Vanaf mei is er in het LDC wekelijks een samenkomst van de 

verslavingskoepel.    

• Daarnaast is er (in gewone tijden) is het dorpsrestaurant, we halen 

mensen op met de bus, er is een thuiszorgrek met info en een 

vitrinekast met hulpmiddelen voor thuis… Er zijn de mogelijkheden 

rond het vrijwilligerswerk. Er is de BOV coach, er is een Fietsbieb 

er is pedicure en het wassalon in de serviceflats staat open voor 

externen.   
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3.4. Registratie van de gebruikers 

• De registratie van de cursisten (van betalende vormingsactiviteiten)  

en van de gebruikers van het dorpsrestaurant gebeurde de 

voorbije jaren in Excel.  Op dit moment zijn er 3 

conversatiegroepen die gratis zijn.  De line dance was in 2019 nog 

in handen van de Kardinaaldansers.  Vanaf 2020 nam Okra de line 

dance groep over en zij betalen ook huur voor de zaal.  

• Vanaf 2014 werd gestart met registratie van losse gebruikers van 

ontspannende activiteiten en infosessies.  We doen dit via een 

excelfiche die we regelmatig bijwerken. We registreren enkel 

gebruikers die reeds verschillende keren naar het LDC kwamen en 

kunnen gezien worden als regelmatige gebruiker.  
 

 

3.5. Samenwerkingsverbanden in het kader van de activiteiten 

In 2020 werkten we voor een keer weinig samen met organisaties 

van Vorselaar en daarbuiten. 

o LOGO Kempen (Lokaal Gezondheidsoverleg) in het kader 

van het project Gezonde Gemeente: door corona geen 

projecten in 2020 

o Vormingplus Kempen: we startten het project 

‘babbelvoormiddagen met 60’ers en 80’ers van hier’ op in het 

voorjaar van 2020. 

o De secundaire school KVRI Vorselaar: in 2020 geen stages 

en geen activiteiten. 

o De bachelorstudenten electriciteit van Thomas More      

Vorselaar: geen repair café in 2020 

o CM Vorselaar en thuiszorgcentrum CM: geen organisatie 

van infosessies in 2020  

o De verslavingskoepel komt vanaf mei 2020 met haar leden 

in het LDC samen.  

o Een beperkt aantal activiteiten i.s.m. socio-culturele 

verenigingen en ouderenverenigingen: Femma, Okra, 

Moedergroep, ’t Kiertje, Beweging.net (zie tabel hieronder) 
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Datum Omschrijving deelnemers ism met 

30/01/20 Gedichtendag 30 Femma en Okra en KVRI 

10/02/20 Quiz en verwenkoffie 27 KVRI 

27/02/20 
Positief denken door Erna 
Claes ism Okra Academie 57 Okra 

    
Maandelijks vanaf 

7/08/19 De Zingerij (2x) 30 Okra en Cultuurraad 

Maandelijks Fietsbieb (5x) 8 Ism Beweging.net  
Wekelijks van okt-
april Breicafé (9x) 15 Ism Kiertje en de Moedergroep  

 

 

3.6.  Gratis gebruik van de leszaal door thuiszorgdiensten 

o Verschillende thuiszorgdiensten maken tijdens de 

openingsuren van het LDC gratis gebruik van de leszaal om 

te vergaderen met hun werknemers (verzorgenden, 

poetshulpen)   

o Zij kregen ook de eerste keer allen een toelichting over de 

werking van het LDC, dit om toeleiding van cliënten van hun 

dienst naar Sprankel! te faciliteren.  Wanneer de verzorgende 

of poetshulp de werking van Sprankel! kent, kan dit 

drempelverlagend werken naar de zorgbehoevende toe.  

  

Familiehulp 22 

’t Gerief  4 

Landelijke thuiszorg  6 

Totaal aantal samenkomsten 32 
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3.8. Gratis gebruik van de polyvalente zaal of leszaal tijdens de 

openingsuren (diensten van OCMW/gemeente) 

Nieuwjaarsreceptie (grote zaal ma 
6/1) 

1 

Overleg bib (leszaal 9/1) 1 

Gesprek inspectie SF (leszaal wo 
15/1) 

1 

Brainstorm ‘zorgzame buurten’ 
samen met dienst RO (4/2 leszaal) 

1 

Overleg LDC met bestuur ivm 
buurtgericht werken (5/3 en 12/8) 

2 

Overleg met buurtverenigingen 
(ma 28/9) 

1 

Overleg kinder- en 
jongerencampus (30/1 leszaal) 

1 

Beleidsgroep vrije tijd (leszaal wo 
vm 19/12) 

1 

Samenkomst vrijwilligers MMC 
(grote zaal 10/2) 

1 

Beleidsgroep welzijn (grote zaal di 
24/11) 

1 

Proeven maaltijden nieuwe 
aanbesteding dorpsrestaurant 
(grote zaal 10/11) en overleg 
traiteur (leszaal 22/12) 

2 

Vergadering Gezinszorg 
Welzijnszorg Kempen  
(zaaltje boven di 29/9) 

1 

Diensthoofdenoverleg sociale 
diensten OCMW (grote zaal 19/6) 

1 

Overleg maatschappelijk werkers 
met cliënten of gezinnen/diensten.  

4 

Praatpunt LOI (grote zaal op wo 
vm) 

3 

Nele Vleugels ‘overleg 
hemelwaterplan’(10/6) 

1 

Nele Vleugels Vergadering 
Tuinfluiter (26/2 grote zaal) 

1 

Duurzaamheidsoverleg (grote zaal 
20/1) 

1 
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Reservatie grote zaal door Elly 
Vrijdag 26/6 nm  

1 

Examens in leszaal: poetsdienst, 
technische dienst, BKO 

3 

Overleg tewerkstelling met 
ondersteuning (leszaal 14/12) 

1 

Overleg LOGO en LDC/schepen 
gezondheid (leszaal di 8/9) 

1 

Samenkomsten Welzijnsplatform 
-Kerngroep 2x 
 

2 

BCSD  4 

  

TOTAAL  37 
 

o Enkele partnerorganisaties gebruikten de leszaal om overdag 

of ‘s avonds te vergaderen of cursus te geven. 

 

Verslavingskoepel  14 

BOV coach  2 

GVT De Troon, dienst individuele 
ondersteuning (leszaal) 

6 

’t Kiertje (leszaal op ma vm) 3 

Speelbabbels (grote zaal 21/9) 1 

Zonnige Kempen (leszaal 20/1 nm) 1 

Totaal 27 

   

 

o Door de drukke bezetting van de grote zaal ’s avonds is er 

(in gewone tijden) weinig verhuur mogelijk.   

Regelmatig doen we een activiteit ism een vereniging, maar 

heel soms wordt de grote zaal ook nog verhuurd.  

 

Vergadering wereldwinkel  
(grote zaal vr 28/8) 

1 

Vergadering Natuurpunt (grote zaal 

do 3/9) 

2 

Totaal 2 
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3.8. Voorwaarden betreffende hulp- en dienstverlening 

 

1. Preventieve functie voor personen met een beginnende 

zorgbehoevendheid 

i. Een aangepast aanbod 

o Maandelijkse muziekoptredens  

o Bewegingsoefeningen van op een stoel  

o Woord- en geheugenspelletjes/gedichtendag 

o Kaarten/Rad van fortuin/Hoger lager/Bingo 

o Crea: kleuren voor volwassenen, papieren bloemen 

maken, decopatch…  

o Voetbadjes en voetmassage/workshop hoofdmassage 

o Aangepaste folderrek rond thuiszorg  

o Vitrinekast met hulpmiddelen voor thuiswonende 

senioren  

o Pedicure 

 

ii. Werken aan vereenzaming en netwerkvorming  

(zie ook verder bij buurtgericht werken en buurthulp) 

o Dorpsrestaurant 

o Vrijwilligerswerk 

o Mogelijkheid thuis ophalen minder-mobiele 

gebruikers  

o Repair café als buurtinitiatief 

o Praatpunt anderstaligen, gespreksgroepen Frans 

en Engels  

o Breicafé ’s avonds en Rosies breiclubje overdag  

o Maandelijkse muziekoptredens met oa. 

Nederlandstalige muziek, lage inkomprijs  
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2. Activiteiten van algemene – informatieve aard 

i. Uitnodigen tot vragen van advies en informatie via: 

o Activiteitenkalender met op de achterzijde 

aanbod van de dienstverlening 

o Mondeling 

o Affiches & flyers/staanders op tafels/ 

Website/Lichtbord/facebook 

o Vanaf september 2019 konden we onze eigen 

TV gebruiken als lichtbord, waar we terugkerend 

info mee kunnen verspreiden ivm activiteiten en 

dienstverlening.  

o Bewonersraad/Vrijwilligerssamenkomst/Centrum

raad geïntegreerd in WZP (=Welzijnsplatform) 

o Ideeënbus  

o Aangepast folderrek en vitrinekast met 

hulpmiddelen  

 

ii. 10 activiteiten per jaar  

(niet meer verplicht in het nieuwe woonzorgdecreet) 

 

Datum Omschrijving Detail Deelnemers ism 

27/02/20 Gezondheid Positief denken door Erna Claes ism Okra Academie 57 Okra 

 

iii. Andere wijzen om info aan te bieden 

o Regelmatig artikels in gemeenteblad ‘Info 

Vorselaar’ 

(Geen artikels in 2020) 

o Artikels in het parochieblad (elke keer 

verschijnen de relevante activiteiten daarin) 

o Affiches standaard in LDC en buurthuis 

o Activiteitenkalender wordt uitgehangen in de bib  

o Gerichte verspreiding in de gemeente van 

affiches bij  bijzondere projecten en infosessies 

bv. Repair Café 
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o UIT kalender/Website/Lichtkrant buiten aan het 

gemeentehuis/Facebook 

o Activiteitenkalenders worden maandelijks aan 

huis geleverd bij een aantal mensen die gezins- 

en bejaardenhulp ontvangen via het OCMW. De 

mensen zelf geven aan of ze er behoefte aan 

hebben.  

o We hebben een mailinglist van gebruikers en 

organisaties die de activiteitenkalender 

maandelijks wensen te ontvangen per mail: 55 

personen.  Toch nemen de meeste mensen de 

kalender en menu graag mee op papier.  

 

3. Activiteiten van recreatieve aard 

i. Ontmoetingsruimte met vrijblijvend aanbod:  

o Kaartspel, rummicup, boggle...tijdschriften, boeken.  

o Elke voormiddag (ma-za) kunnen gebruikers van 9u-

12u de krant en tijdschriften gaan lezen in de leeszaal 

van de bib, die via de interne gang bereikbaar is vanuit 

het LDC.  Op dinsdag- en donderdagnamiddag liggen 

de kranten in de cafetaria van Sprankel!  

o Kinderhoek in het LDC voor (klein)kinderen van 

gebruikers van het LDC en bewoners van de 

serviceflats. 
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ii. Overzicht ontspanningsactiviteiten 

 

Rijlabels 
Aantal 
sessies Gemiddeld aantal  

    Deelnemers 

Bingonamiddag 2 12  

Breicafé 9 12  

Eenmalige activiteiten 2 6 

klankschalen met Michel Blaton 1 4 

16/01/2020 1  
Workshop enveloppen maken 1 7 

18/02/2020 1  
Film 1 10 

Pretty Woman met een glaasje cava 1 10 

5/03/2020 1  
Kaartnamiddag 10   

Rosies Breiclubje 10   

Muziekoptredens 1 30 

Anneke 1 30 

20/02/2020 1  
Verteluurtje 1 5 

   

Eten en drinken 3 27 

Verloren maandag 1 29 

13/01/2020 1  
pannenkoeken Lichtmis 1 25 

3/02/2020 1  
Hartenwafeltjes met krieken 1 28 

10/03/2020 1  
Activiteiten ism KVRI 1 27 

Quiz en verwenkoffie 1 27 

10/02/2020 1  
Fietsbieb 5  8 

Alleenstaandengroep 3 6 

Praatpunt Nederlands 6 4  

Jaarlijks terugkerende 1 30 

Gedichtendag ism Femma en Okra en KVRI 1 30 

30/01/2020 1  
De Zingerij 3 30 

8/01/2020 1 20 

5/02/2020 1 30 

4/03/2020 1 41 

Woord en geheugenspel 1 12 

6/02/2020 1 12 

Eindtotaal 59 19 
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4. Activiteiten van vormende aard en cursussen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Aantal 
samenkomsten  

Gemiddeld 
aantal 
deelnemers 

Engels spreekgroep 10 12 

Franse conversatie  10 5 

Praatpunt 
anderstaligen  

3 5 

Line dance (3 
groepen) 

10 20 

Totaal 33 11 

 2016 2017 2018 2019 2020 

-Aantal 
computerinitiaties 
(van 3u) op 
jaarbasis    
(In een aansluitend lokaal 

in de bib) 
-Vrije 
inloopmomenten 
per week  
 
-Totaal aantal 
deelnemers 
 

67 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
301 
 
 

56 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
196 
 

56 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
195 
 
 

Cijfers zijn 
gelijklopend als in 
2018, maar 
registratiesysteem 
ging stuk in 2019.   

37 
 
 
 
 
 
Van 
maart-
september 
2020 
 
 
 
67 
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➢ Hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven 
 

 

 

o De pedicure gebeurt door een professionele pedicure 

(een zelfstandige in bijberoep) 

o Dinsdagnamiddag kunnen afspraken ingepland 

worden.  De pedicure gaat door in de leszaal. 

o Gebruikers betalen vanaf 2018 23 € per beurt 

o Documenten voor terugbetaling van het ziekenfonds 

worden in orde gebracht 

 

 

ii. Wassalon 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Verkochte 
wasjetons  

674 715 943 1010 1194 1276 

Verkochte 
droogjetons  

846 647 1034 820 1192 978 

            

Was- en droogjetons kosten vanaf september 2015 3,5 

euro en worden aangekocht bij de centrumleider of 

medewerker van het LDC.  

o Er was in 2020 opnieuw een stijging van het gebruik 

van de wasmachine en dit jaar een kleine daling van 

het gebruik van de droogkast !  

o Het wassalon bevindt zich in het gebouw van de 

serviceflats 

Pedicure 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal unieke 
gebruikers 
Pedicure 

18 16 10 9 8 10 

Aantal nieuwe 
gebruikers  
tgo het vorige jaar 

1 2 2 2 0 4 
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o Buitenstaanders kunnen, na afspraak, gebruik 

maken van het wassalon.  Zij worden begeleid door 

een medewerker van het LDC. 

In 2020 was er slechts 1 externe gebruikers, omdat 

we tijdens corona weinig externen binnenlieten in de 

serviceflats.    

 

a. Warme maaltijden en dorpsrestaurant 

o Het OCMW verdeelt reeds geruime tijd warme 

maaltijden aan huis, maar einde 2020 stopt de 

maaltijdbedeling vanuit het OCMW.  

o In het lokaal dienstencentrum kan iedereen van 

Vorselaar een warme maaltijd komen eten op 

maandag, woensdag donderdag om 12u.   

o Een maaltijd kost vanaf 1 januari 2014 6,5 euro. 

o De maaltijden (aan huis en voor het dorpsrestaurant) 

werden vanaf januari 2016 bereid door de nieuwe 

traiteur Laeta Mensa (Groep Aramark).  Zij koken in 

het klooster van Vorselaar, op 5 minuten afstand van 

het LDC.  Dit is handig als er naleveringen moeten 

gebeuren. Na een openbare aanbesteding in het 

najaar van 2017, werd opnieuw het contract aan 

Laeta mensa toegewezen en dit voor de periode van 

3 jaar.    

o Reservaties moeten 1 werkdag vooraf gebeuren 

voor 10u.   

o De bediening aan tafel gebeurt door vrijwilligers.  

o Betaling gebeurt via maandelijkse facturatie. 

o Naast de serieuze stijging in 2016, 2017 en 2018, 

zijn er in 2019 nog vaker mensen naar het 

dorpsrestaurant gekomen! Het aantal unieke 

gebruikers steeg ook.  Vele mensen komen 

meerdere keren per week eten. In 2020 mocht het 

dorpsrestaurant slechts iets meer dan 2 maanden 

geopend zijn. 
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Welke mensen bereiken we met het dorpsrestaurant 

- Alleenstaanden, weduwnaars en weduwen, koppels  

- Bewoners serviceflats & familieleden  

- Vrijwilligers die op hun beurt vrienden meebrengen 

- Mensen met een mentale en/of fysieke beperking 

- Personeel en bestuur OCMW en gemeente 

 

b. Hulp bij boodschappen 

 

➢ Samen boodschappen doen 

In het najaar van 2013 heeft het OCMW een liftbus aangekocht 

(met ondersteuning van de provincie) voor het LDC.  

➢ Op de achterzijde van elke maandelijkse kalender staat de dienst 

boodschappenhulp vermeld.  We krijgen hier geen vragen rond. 

➢ Elke gebruiker betaalt vanaf april 2019 1 euro voor een heen- en 

terugrit binnen Vorselaar. 

➢ Er werden in 2020 geen uitstappen georganiseerd vanuit het LDC, 

een combinatie van boodschappen doen & ontspanning. De prijs 

van deze busritten wordt berekend op basis van de kilometers.  

➢ Verzorgenden van de dienst gezinszorg van het OCMW 

(Administratieve, huishoudelijke, persoonlijke boodschappen) 

➢ Verzorgende doet boodschappen voor de cliënt of doet 

boodschappen samen met de cliënt 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal unieke 
gebruikers 
dorpsrestaurant 

185 170 357 318 273 328 162 

Maandelijks 
gemiddeld aantal 
maaltijden 

199 168 287 300 364 477 Gn 
cijfers 
dr 
corona 

Jaarlijks aantal 
maaltijden 

2385 2021 3448 3609 4364 5722 Gn 
cijfers 
dr 
corona 
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➢ Via de minder mobiele centrale 

Tot en met februari 2020 was dit geen dienst van het 

OCMW, maar een privé-initiatief in Vorselaar.   

Aantal leden op 31/12/2020: 105 

Aantal ritten in 2020: 527 

Aantal vrijwillige chauffeurs: 10 waarvan er 7 op 

regelmatige basis kunnen rijden  

 

 

➢ Info: algemene busritten vanuit het LDC  

➢ Een aantal minder-mobiele gebruikers van het 

LDC werd opgehaald voor het dorpsrestaurant 

of een activiteit: 39 ritten in 2020, 105 ritten in 

2019 tegenover 46 ritten in 2018, tegenover 11 

ritten in 2017 

➢ Er werd in april 2019 een nieuw reglement 

uitgewerkt voor het gebruik van onze bus door 

socio-culturele verenigingen in Vorselaar.  Zo 

leende SAMANA onze bus 3x in 2019. 

➢ Er is een samenwerking met Rolmobiel die de 

liftbus van het OCMW mag gebruiken. 

Rolmobiel kocht recent eigen busjes bij en in 

2020 werd de bus van  het OCMW hierdoor 

niet meer gebruikt.   

➢ Eigen OCMW & gemeentediensten gebruikten 

de bus ook: 8x mensen van het Margrietje 

ophalen voor vrijwilligerswerk in de bib. Minder 

mobiele gebruikers ophalen voor het 

dorpsrestaurant.  De kinderopvang gebruikte 

de bus heel veel om kinderen op te halen op 

school, omdat hun ‘stint’ stuk was en niet meer 

kon gerepareerd worden.  
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a. Buurtgericht werken en buurthulp 

Buurthulp is het organiseren, ondersteunen en opvolgen van 

activiteiten die het sociale leven, de communicatie en het 

veiligheidsgevoel versterken. 

In het nieuwe woonzorgdecreet wordt buurtgericht werken 

belangrijker voor een LDC. 

Er wordt gevraagd om de diensten en organisaties die bezig 

zijn met welzijn, preventie van eenzaamheid, ondersteuning 

van kwetsbaren… beter te leren kennen, beter met elkaar te 

communiceren en samen te werken. Faciliterend werken en 

samen werken waar mogelijkheden zijn.  Ook in het kader van 

 Vrijwilligers 
Margrietje 
ophalen 

Ritten 
Rol 
mobiel 

Uitstappen 
Sprankel! 

Minder 
 mobiele 
gebruikers 
ophalen 

Eigen diensten 
OCMW & gemeente 

2016 40 42 5 8 30 

2017 39 23 11 11 14 

2018 39 7 8 46 19 

2019 39 2 7 105 25 
 

2020 8 0 0 39 133  
(120 BKO) 

Totaal ritten in 2020: 180 ritten   
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de ontwikkeling van de eerstelijnszones zijn deze doelstellingen 

belangrijk.   

 

Algemene zaken, in gewone tijden:  

 

➢ Het dorpsrestaurant in Sprankel ! brengt 

laagdrempelige ontmoeting teweeg.  Mensen uit het dorp 

komen elkaar op regelmatige basis tegen.  Ze eten 

lekker, goedkoop en toch gezond.  

 

➢ Verschillende leeftijden ontmoeten elkaar in het 

dienstencentrum dmv de aangeboden activiteiten.  

Bv. Leerlingen KVRI doen ontspanningsactiviteiten samen 

met senioren.  Dit verkleint de generatiekloof en vergroot 

het veiligheidsgevoel. 

 

➢ Gebruikers leren omgaan met mensen met een 

mentale en/of fysieke handicap en/of psychische 

problemen omdat deze mensen actief zijn als gebruiker 

of vrijwilliger in het dienstencentrum. Deze manier van 

werken brengt heel verschillende mensen bij elkaar en 

maakt sommige drempels kleiner.  

 

➢ Gebruikers leren omgaan met verschillende culturen.  

Er is een Praatpunt voor anderstaligen in het LDC. De 

gewone gebruikers leren zo ook omgaan met 

anderstaligen en het wantrouwen wordt kleiner.  

‘Onbekend is onbemind’ is ook waar in een LDC. Het 

samenbrengen van culturen maakt drempels kleiner. 

 

➢ Door bv. een initiatief als een breicafé op 

dinsdagavond ism ‘t Kiertje en de Moedergroep 

komen heel verschillende sociale groepen met elkaar 

in aanraking. Vrouwen met heel verschillende 

achtergronden vinden elkaar in het samen breien en 

leren dat er minder verschil is tussen hen dan ze denken.   
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➢ Sprankel! kent een uitgebreide, gedifferentieerde 

vrijwilligersploeg van ongeveer 30 vrijwilligers.  Ook 

hier maakt het samenwerken van buurtbewoners met 

heel verschillende achtergrond, in combinatie met de vele 

gebruikers in het dorpsrestaurant, dat er positieve 

verbindingen ontstaan. 

 

➢ Ism de sociale dienst van het OCMW is er in 

Sprankel! in 2020 opnieuw een budgetcursus 

georganiseerd.  Het is erg moeilijk om cliënten van het 

OCMW naar het LDC te krijgen, maar door te werken in 

kleine groep, wordt het veiliger voor deze groep en 

komen ze terug voor andere activiteiten of 

dienstverlening.  Er is dan ook nauwe 

begeleiding/toeleiding van een vertrouwde 

maatschappelijk werker. Ook bij een bingo en sinds 2019 

ook bij het dorpsrestaurant lukt het om cliënten van het 

OCMW aan te trekken.   

 

➢ Repair Café: Een gratis en toegankelijke bijeenkomst 

waar mensen elkaar op vrijwillige basis helpen met het 

herstellen van allerlei voorwerpen. Het is een 

laagdrempelige manier om mensen te ontmoeten en is 

een oplossing voor de huidige wegwerpmaatschappij. Dit 

project organiseren we meestal tweemaal per jaar in het 

lokaal dienstencentrum, in samenwerking met enkele 

leerlingen van de lerarenopleiding elektriciteit van 

Thomas More Hogeschool, de gemeente en Repair Café 

Zuiderkempen. 

 

➢ Er zijn jaarlijks In mei/juni zitdagen van de FOD 

belastingen in Sprankel! waar mensen hulp kregen 

bij het invullen van de belastingen.  Vroeger ging dit 

door in het gemeentehuis.  
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➢ De receptie voor de nieuwe inwoners in Vorselaar 

gaat door in Sprankel! Vroeger was dit in het 

gemeentehuis.  

 

➢ Met behulp van de liftbus van Sprankel! halen we 

regelmatig minder-mobiele mensen op die graag 

naar onze activiteiten of dorpsrestaurant komen. (105 

ritten in 2019) 

 

➢ Na het ouderenbehoeftenonderzoek in Vorselaar de  

voorbije jaren, kreeg in 2017 een concreet buurtproject 

vorm: een ZIN project (Zorg Informatie Netwerk) in 

de naburige Veldstraat, met subsidies van de Koning 

Boudewijnstichting. Via enkele infoavonden in het LDC, 

een gratis buurtontbijt in het LDC, huisbezoeken in de 

straat, maandelijkse samenkomsten in de zomer bij de 

buurtbank, kwam het buurtleven weer tot leven.  De 

buurtbewoners organiseerden op eigen houtje een 

heus buurtfeest met 67 aanwezigen !  Het LDC heeft 

daar samen met de sociale dienst van het OCMW een 

trekkersrol in. In 2018 kreeg het gemeenschappelijk 

speelplein tussen Veldstraat en Merelstraat meer vorm 

en organiseerden ze zelf in Sprankel! een buurtontbijt. 

Ook in 2020 stond een buurtontbijt door de Veldstraat 

in Sprankel!  ingepland…   

 

➢ In 2020 werden de zalen druk gebruikt door allerlei 

interne diensten en externe partners. (Zie eerder in 

het jaarverslag) De vele samenwerkingsverbanden, de 

mooie locatie en het vriendelijk onthaal maakt dat de 

weg naar Sprankel! snel gevonden is als partners een 

plek zoeken om samen te komen met 

mensen/medewerkers.  

 

➢ De thuiszorgdiensten die actief zijn in de regio, 

komen graag vergaderen met hun medewerkers in de 

vergaderzaal van Sprankel! 
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➢ We verzamelen regelmatig kleine materialen voor 

bepaalde groepen.  Bv. Oude batterijen voor de 

school, plastic dopjes voor de Blindenliga, gebruikte, 

nog goede kleding wordt binnengebracht  voor 

Welzijnsschakel ’t Kiertje…   

 

Door de coronacrisis veranderde (tijdelijk) het takenpakket van het LDC, 

de sociale dienst, het lokale bestuur…   

Hieronder vindt u kort de belangrijkste punten van aanpak:  

 
✓ In het voorjaar werd een hulpplatform opgericht waarbij men  

aangeboden hulp van vrijwilligers probeerde de matchen met de 
hulpvragers.  Dit gebeurde via een whatsappsgroep en mail. 
 

✓ In het najaar van 2020 werden alle corona vrijwilligers opgebeld 
met aan hen een 5 tal vragen. (Evaluatie van de werking, hoe vaak 
kunnen helpen, zin in helpen in de eigen buurt ? … ) 

  
✓ Een vrijwilliger heeft al de 65 plussers opgebeld en gevraagd of 

ze hulp nodig hadden, een dagstructuur hadden, nog contacten 
hadden met vrienden en familie…  

                                                                                                                                                             
✓ Twee medewerkers van het LDC hielpen mee om de maaltijden 

rond te brengen aan huis..  
 

✓ Het LDC : heeft al haar gebruikers opgebeld, sommige meerdere 
keren..  
 

✓ Het LDC hield contact met haar groep vrijwilligers: via mail, een 
gedichtje, eens bellen…  
 

✓ LDC: Wanneer het mocht en de maatregelen het toelieten gingen 
er heel beperkt enkele zaken door in het LDC:  
 

o samenkomsten met de 60/80 groep 
o de Fietsbieb bleef bereikbaar voor noodgevallen 
o de verslavingskoepel gaf aan dat er een grote nood was bij 

hun leden om fysiek samen te komen in het LDC… Omdat 
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we een over een grote zaal beschikken, kon er soms toch 
nog coronaproof worden samengekomen.  

 

✓ Het LDC leidde de eerste online samenkomst met het 
Welzijnsplatform in november 2020.  
 

✓ Het LDC was aanwezig op de samenkomst met de 
buurtverenigingen in september 2020.   
 

✓ Bij de serviceflatbewoners ging het personeel van het LDC 2 x 
per week even langs (op de gang) 
(Er werden kleine attenties voorzien: De bewoners werden getrakteerd 
op biscuit, ijs, tomatensoep...  Jan Vervoort kwam buiten aan de flats een 
keer zingen.  Er werden bemoedigende spreuken opgehangen, 
kindertekeningen…. Regelmatig werden brieven gestuurd aan de 
bewoners en familieleden met uitleg over de maatregelen.) 
 

✓ De sociale dienst van het OCMW werd ingeschakeld in de SPOC 

werking van Neteland zorg en welzijn. Dit houdt in dat men de 
lokale opvolging van de covid 19 besmettingen doet. De bedoeling 
is dat de besmette personen worden gecontacteerd en bevraagd 
worden.  Is er nood aan hulp? Werksituatie? Thuissituatie? 
Hoelang moeten zij in quarantaine ? Hoelang moeten huisgenoten 
in quarantaine blijven? Kennen ze de inhoud van de quarantaine? 
Wanneer moet men zich laten testen? Recente contacten?.... 

       
✓ De mantelzorgers van mensen die een mantelzorgpremie 

ontvangen werden in de tweede golf allemaal opgebeld door een 
maatschappelijk werkster van de sociale dienst en bevraagd in 
welke mate zij ondersteuning nodig hebben. 

 
✓ De alleenstaande 80+sers van Vorselaar (190 personen) werden 

in tweede golf opgebeld worden door een groep van vrijwilligers, 
en 2 medewerkers (LDC en sociale dienst) 

        
✓ De nieuwe projectmedewerker Eric Lathouwers heeft in 

november een project opgestart met kerstkaartjes. De bedoeling is 
dat inwoners in Vorselaar  nieuwe contacten leggen met elkaar op 
een creatieve manier om fysiek contact te vermijden en op een 
andere manier ontmoeting creëren.  17 mensen reageerden.  
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✓ Het OCMW heeft coronasubsidies die het kan toekennen aan 
mensen die het door de covidepidemie het financieel moeilijk 
hebben.                                    
Via verschillende kanalen werden deze subsidies bekend gemaakt.  
Het LDC verzorgde mee de communicatie.  
Via een eerdere mailing aan het WZP, info Vorselaar, website van 
de gemeente, via de nieuwsbrief, de buurtverenigingen werden 
gecontacteerd, huisdokters, thuisverpleging ea... Mensen die 
tijdelijk werkloos zijn geworden door Covid 19, burgers die een 
overbruggingskrediet hebben aangevraagd werden allemaal per 
brief gecontacteerd. 
Ook mensen met een budgetmeter voor gas en elektriciteit werden 
gecontacteerd en via de scholen is de info ook verspreid. 
 

✓ ‘2290 ZORGT VOOR ELKAAR #SAMEN2290’       
Vrijwilligers hebben in november 2020 bij alle inwoners een grote 
affiche met een hart gestopt. Op de affiche is witruimte voorzien: 
hier kan men zijn persoonlijke, warme boodschap aan buren, 
familie of passanten meedelen.  De bedoeling was om elkaar te 
motiveren door de affiche aan het raam te hangen en zijn 
verbondenheid met Vorselaar te tonen. ER KOMT EEN GROTE 
RESPONS OP DEZE ACTIE;  OVERAL HANGEN DE HARTJES 
OP MET BEMOEDIGENDE SPREUKEN ! 

 

✓ Actie ‘Planttroost’ (Gestart als een initiatief van FERM) 
Er wordt binnen het bestuur nagedacht om deze actie ook in 
Vorselaar vorm te geven. Het gaat over het creëren van een 
fysieke plaats waar er ruimte is voor rouw en troost. Bv.  Een boom 
versieren met linten, troostende woorden, bokalen met kaarsjes 
in… En een bankje erbij… 

 

b. Mobiliteit 

o Het dienstencentrum is centraal gelegen in het 

centrum van Vorselaar.  Vele bezoekers komen te 

voet of met de fiets. 

o Vanaf maart 2020 zit de dienst MMC bij het lokaal 

bestuur.   

o In 2013 is er een liftbus aangekocht door het OCMW 

om mensen op te halen aan huis. 
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o Omdat het OCMW van Vorselaar is aangesloten bij 

Rolmobiel (samenwerkingsverband tussen 

verschillende OCMW’s van Welzijnszorg Kempen) 

wordt onze liftbus tijdens de week en in het weekend 

voor hen beschikbaar gesteld. Zo kunnen alle 

inwoners van Vorselaar hier beroep op doen. 

Rolmobiel dient zelf wel een vrijwilliger en 

dispatching te voorzien. Het eigenlijke contract werd 

begin 2015 afgesloten. 

o In 2020 hadden we 3 chauffeurs die voor ons met 

het busje wilden rijden. 

o Eind 2014 werd er een functieprofiel opgesteld die 

van toepassing is op de vrijwillige chauffeurs. 

 

c. Uitlenen personenalarmtoestellen 

Het lokaal dienstencentrum organiseert geen uitlening van 

alarmtoestellen aan particulieren.   

De 22 serviceflats van de Schittering die verbonden zijn aan het 

lokaal dienstencentrum hebben elk een personenalarm.   

De centrumleider doet de opvolging wanneer er problemen zijn 

met de toestellen.   

 

➢ Voorwaarden voor de omkadering 

 

I. Personeelsbezetting in 2020 

Naam Taak VE 

Ilse Stessens Centrumleidster  
Verantwoordelijke 
serviceflats 

1 VE 
(vanaf mei 2015 80 % 
door ouderschapsverlof) 

Sandra Janssens 
(Vanaf september 
2018) 

Poetsdame 23 u per week 

Fons Van 
Beirendonck 

Vaste logistieke en 
administratieve 
medewerker  

0,50 VE 
Vanaf 8/2016 
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Ria Vets Administratieve 
en logistieke 
medewerker 

(Wijkwerken ) 

Vanaf nov 2015 tem 1 
april 2020 
(60u/maand= 1,5 dag per 

week)  

Marina Van Der 
Linden  

Administratieve en 
logistieke medewerker 
(Wijkwerken) 

Vanaf 1/3/2018 tem 1 
november 2020 
(40u/maand= +- 1 dag 
per maand) 

Manuella Vleminckx Administratieve en 
logistieke medewerker  

16u/week aanwezig in 
het LDC, op ma en wo, + 
takenpakket MMC in de 
vm 

 

 

o Van 2012-2016 had het dienstencentrum slechts twee vaste 

medewerkers, de centrumleidster en de poetsdame. 

Er was 4x tijdelijke tewerkstelling van artikel 60 gedurende 

telkens 1 jaar.  Ook was er reeds 2x een tijdelijke PWA 

medewerker.  Dit was nadelig voor de continuïteit in de werking.  

 

In augustus 2016 werd een halftijdse vaste kracht aangeworven.   

Naast de aanwezige wijkwerker vanaf november 2015, werd 

nog één wijkwerker bij aangenomen vanaf maart 2018.   

Samen met de centrumleider vormden we een stabiel team tot 

corona uitbrak in maart 2020.   

 

II. Vorming dienstencentrumleider (20u minimum per 2 jaar) 

2020 

Zorgzame dorpen ism Vonk 3  5 
samenkomsten, 
deels fysiek, 
anderen 
online..  

ROP LDC do 20/02/2020 9u-12u30 

Vorming over ‘Ouder worden’ in Hof 
Van Zevenbergen Ranst  
di 3/3/2020 

14u-16u30 
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III.Vrijwilligers 

o De waaier van activiteiten in het LDC geeft een variatie aan 

vrijwilligerswerk 

o In het jaar 2020 konden we op de inzet rekenen van 

gemiddeld 25 vrijwilligers.    

o We kiezen bewust om ook kwetsbare vrijwilligers op te 

nemen in onze ploeg: vrijwilligers die iets meer begeleiding of 

zorg nodig hebben.  (Vb. autisme, slechtziendheid, 

psychische problemen)  

o Er werd in 2013 een samenwerking opgestart met ’t Margrietje 

uit Lille: een organisatie die personen met een handicap 

begeleidt.  Concreet komt een jonge vrouw met een visuele 

beperking tweemaal per week als vrijwilliger meehelpen in het 

dorpsrestaurant.  Deze samenwerking loopt nog steeds. 

Hiernaast komen ook 2 gasten van ’t Margrietje na hun 

vrijwilligerswerk in de bib bij ons iets drinken.  

o Er is ook een samenwerking opgestart met ‘Team Langdurige 

Zorg’ (LZ team)  Turnhout in het kader van vrijwilligerswerk in 

Sprankel!  Zij begeleiden langdurig mensen met een 

psychiatrische problematiek. (Zie ook eerder) 

 

o De verschillende mogelijkheden binnen het vrijwilligerswerk: 

➢ Begeleiden van het dorpsrestaurant  

➢ Openhouden van de cafetaria overdag + donderdag en 

vrijdagavond  

➢ Begeleiden van een vormingsactiviteit/cursus 

➢ Begeleiden van een ontspanningsactiviteit  

➢ Administratieve ondersteuning van de centrumleider  

(1 vrijwilliger op do nm) 

➢ Seizoensdecoratie in het LDC (1 vrijwilliger) 

o Ophalen van minder-mobiele gebruikers met de liftbus  

Regelmatig een online overleg van 
een uurtje ivm corona wetgeving voor 
LDC en GAW 

 

Regelmatig een 
uurtje online 
overleg  
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Heel wat vrijwilligers combineren verschillende taken. 

o In 2020 hebben 3 personen hun vrijwilligerswerk beëindigd 

en zijn er door corona geen nieuwe vrijwilligers gestart.  

o Alle vrijwilligers ontvangen standaard een infomap ivm 

vrijwilligerswerk. 

o In 2015 werd een ‘autonoom agentschap vrijwilligerswerk’ 

opgericht vanuit de ISOM gemeentes.  Alle vrijwilligers vanuit 

deze OCMW’s ondertekenden éénzelfde nieuwe contract. 

o Er zijn 2 vrijwilligers van buiten Vorselaar (Wechelderzande 

en Lichtaart)  Zij ontvangen een kilometervergoeding voor 

maximum 10 km per enkele rit.  

o In 2020 organiseerden we voor de vrijwilligers voor de derde 

maal een kaas- en wijnavond.  

 

Leeftijdscategoriën Aantal vrijwilligers per categorie 

20-30 / 

31-40 2 

41-50 / 

51-60 7 

61-70 9 

71-80 6 

81-90 1 
 

 

➢ Voorwaarden voor de werking 

1. Openingsuren 

Lokaal dienstencentrum Sprankel ! is minstens 32 uur per week 

open als ontmoetingscentrum voor de gebruikers met een passende 

spreiding over alle werkdagen. 

o Openingsuren dienstencentrum Sprankel ! (33u/week) 

Maandag-donderdag: 9u-16u30   

Vrijdag: 9u-12u  

 

o Openingsuren cafetaria 
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De cafetaria is open vanaf 9u tot sluitingstijd.  Af en toe doet 

een medewerker de bediening, maar grotendeels gebeurt dit 

door vrijwilligers. 

 

 

2. Een permanent aanspreekpunt bieden tijdens de 

openingsuren 

o De voltijdse centrumleidster (vanaf mei 2015 tijdelijk 80 % 

tewerkgesteld) is het eerste aanspreekpunt tijdens de 

openingsuren.  Bij haar afwezigheid, neemt een medewerker 

van het lokaal dienstencentrum deze taak op zich.  Tijdens 

momenten van externe bijscholing en in ziekte- of 

verlofperiodes nemen een aantal medewerkers van het 

OCMW eventueel deze taak over in het dienstencentrum 

(administratieve medewerker OCMW, hoofd sociale dienst 

OCMW) 

o Heel wat vragen van bezoekers rond oa. zorg, wonen en 

maaltijden kunnen beantwoord worden door de 

centrumleidster of door een medewerker.   

o Soms wordt de bezoeker doorverwezen naar andere diensten 

van het OCMW waarmee er nauwe samenwerking is:  

de sociale dienst, de dienst warme maaltijden, de dienst 

gezinszorg.  Deze diensten liggen op éénzelfde site, binnen 

een straal van 50 meter.   

o Af en toe is een doorverwijzing nodig naar een andere dienst 

binnen de welzijnssector en worden contactgegevens gegeven 

aan de bezoeker, als antwoord op een vraag. 
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3. Centrumraad 

 

o Samenstelling centrumraad in 2020.   

We kiezen er opnieuw voor om de centrumraad op te nemen in 

het Welzijnsplatform.  Het LDC brengt daar elke keer 

verschillende agendapunten naar voren en verstuurt ook de 

agenda. In 2020 heeft de centrumleider ook de vergadering 

geleid. Heel wat leden die eerst in de aparte centrumraad zaten, 

zetelden al in het Welzijnsplatform.  Het Welzijnsplatform is veel 

ruimer qua soort verenigingen en welzijnsorganisaties.  

o Vergaderfrequentie  

Het Welzijnsplatform kwam omwille van corona 1x digitaal 

samen in november 2020 

o Agendapunten  

o Aanpak van de verenigingen en welzijnsorganisaties 

om contact te houden met hun leden en cliënten in 

corona. 

o Aanpak van het lokale bestuur in corona  

o Stopzetting van de warme maaltijden 

o Uitleg bij het nieuwe project Give a day.   

(Oa. het LDC volgt de opleidingen hierrond) 

o Uitleg bij het project ‘Gele dozen’.   

(De verdeling gebeurt vanuit het LDC)  

o  Project Stavaza 60/80 ism Vormingplus, in het LDC   
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➢ De infrastructuur 

Het Lokaal Dienstencentrum beschikt over lokalen welke gemakkelijk en 

zonder drempels toegankelijk zijn voor alle gebruikers: 

o Een polyvalente ruimte/cafetaria met standaard 75 

zitplaatsen.  Voor een lezing (rijen met stoelen) kunnen 

maximum 100 gebruikers binnen. 

o Een leslokaal met 20 zitplaatsen 

o Een apart bureau/gespreksruimte voor de centrumleidster 

o Een tweede bureau voor de medewerkers 

o Er zijn leuningen voorzien bij de inkom van het Lokaal 

Dienstencentrum 

o Een aangepast toilet voor mensen met een handicap 

o In 2015 is er een pamperbox geplaatst in het toilet voor 

mensen met een handicap 

o Er is een doorgang naar de bib waar het computerlokaal zich 

bevindt. 

o We beschikken over een mooie binnentuin met terras.  

In de nieuwbouw is er naast het Lokaal Dienstencentrum en 22 

serviceflats ook nog een kinderopvanginitiatief voor kinderen van 0 tot 3 

jaar (Nananinjoo).  Ook zij hebben een eigen terras en tuintje dat 

verbonden is met de binnentuin van het Lokaal Dienstencentrum.  De 

aanwezigheid van kleine kinderen in de nabije omgeving zorgt voor een 

extra dynamiek.   

Er is een Fietsbieb aanwezig op het terrein van het LDC.  Een systeem 

waar mensen kinderfietsen kunnen binnenbrengen en een grotere 

kinderfiets kunnen lenen. Dit steunt op vrijwilligers en is ism 

Beweging.net.  

Er is een verbindingsgang tussen het Lokaal Dienstencentrum en de Bib, 

dit maakt een nauwe inhoudelijke samenwerking mogelijk.  

Op 50 meter van het LDC is het gemeentehuis en het OCMW gevestigd.  

Dit geheel maakt dat LDC Sprankel! behoort tot een unieke welzijnssite 

in Vorselaar.   


