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LOKAAL OVERLEG OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

20 oktober 2016 - 13.30 u. raadzaal 
 

Aanwezig: 

Hilde Vlamynck, De Nieuwe Poort; Karen Nys, Atheneum De Vierboete; Jan Willems, 

Sint-Bernarduscollege; Jeroen Hillewaere, Stella Maris; Ann Peel, De Pagaaier; Annemie 

Segaert, CAW; Tine Vandecasteele, K&G; Hanne Van den Berg, De Marientjes; Martine 

Desiere, OCMW; Shana Poley, jeugddienst, opvoedingscoördinator; Ilse Cranskens, 

Infopunt Welzijn, opvoedingscoördinator 

 

Verontschuldigd: 

Els Filliaert-Vanlandschoot, schepen gezinsbeleid; Evelyn Vyvey, sportdienst; Eveline 

Denorme, dienst Cultuur; Ilona Evrard, project Domino; Marie Ange Loones, 

kinderboerderij; Phaedra Eggermont, preventiedienst; Wendy Samyn, CLB GO; Peter 

Leuridan, vzw Elora; Els Degrande, Gezinsbond Ramskapelle 

 

 

1. Te gast 
Opdat we de gezinnen beter zouden kunnen informeren, nodigen we op elk lokaal overleg 

een organisatie uit, die kort hun werking komt verduidelijken. Dat kunnen ook leden van 

het overleg zelf zijn, zoals deze keer het geval was. Suggesties voor tijdens een 

volgend overleg zijn welkom! 

 

Annemie Segaert gaf meer uitleg over het CAW Centraal West-Vlaanderen. Zie ppt en 

nieuwsbrief in bijlage. Het volgende kwam ook ter sprake: 

- Het CAW in Veurne gaat verhuizen naar een pand in de Noordstraat, bij de markt. 

- Tot december kunnen geen nieuwe dossiers voor individuele psychosociale begeleiding 

(d.i. opmaak begeleidingsplan) opgestart worden, maar deze mensen krijgen 

ondertussen wel de nodige ondersteuning via het onthaal. 

- Verschil met CGG Largo: Het CGG is een tweedelijnsdienst, specifiek voor de 

behandeling van mensen (ook kinderen) met psychische problemen. (Er is een wachtlijst, 

maar bij een crisissituatie - bv. kans op zelfdoding - kan men er wel meteen terecht. 

Andere optie in zo een situatie: spoedgevallendienst EPSI van AZ Sint-Jan.) Wie het ‘op 

een normale’ manier’ moeilijk heeft door het verlies van een geliefde of met een nieuwe 

levenssituatie moet leren omgaan, kan beter naar het CAW doorverwezen worden. 

- In bepaalde omstandigheden kan het CAW ook aan huis gaan.  

 

CAW in Nieuwpoort: 

- Volgend schooljaar zal er een Rots en Water-training voor leerlingen van de eerste 

graad secundair in Nieuwpoort worden georganiseerd.  

- Het CAW zal op termijn ook permanentie in Nieuwpoort voorzien, voor inwoners van de 

Westkust. De precieze doelgroep is nog te bepalen op basis van ervaren noden. Dit wordt 

verder uitgewerkt in samenspraak met Koksijde en De Panne. 

 

  

2. Opvolging vorig overleg 
2.1 Subsidie scholen 

Alle Nieuwpoortse scholen kunnen een aanvraag voor subsidie indienen als ze iets 

organiseren in kader van opvoedingsondersteuning (in ruime zin) en bedoeld voor 

kinderen, jongeren, leerkrachten, ouders, enz. De subsidie bedraagt 800 EUR per 

kalenderjaar. Scholen kunnen ook samenwerken. 
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OONIE stuurt regelmatig ideeën door, maar ook voor hulp bij het zoeken naar een 

bepaalde spreker of lesgever kan je bij ons terecht. 

 

Er werden nog geen aanvragen ingediend, twee scholen hebben wel al advies gevraagd. 

 

Het Sint-Bernarduscollege wil Prof. Dirk De Wachter of Peter Adriaenssens voor een 

voordracht uitnodigen, maar beide heren zijn druk bezet. Tip voor een goed alternatief: 

Dr. Singh, bekend van het VTM-programma ‘Het geheime leven van 5-jarigen’. Haar 

lezing over de neurobiologische ontwikkeling tijdens de verschillende levensfasen 

(aangepast aan het doelpubliek) en de invloed ervan op het gedrag is erg boeiend. Het 

wordt op een toegankelijke en aangename manier gebracht. Ook het thema veerkracht 

kan aan bod komen. 

 

2.2. Zindelijkheid 

Er wordt aan het LOP gevraagd hier een gezamenlijk project met de scholen, K&G, 

eventueel secundaire scholen met richting kinderzorg, enz. uit te werken. Dit wordt door 

Ilona op de volgende vergadering van het LOP geagendeerd. 

 

2.3. Picknick in het park 

Ondanks dat de zon ontbrak was de eerste editie toch een succes. Het concept wordt dus 

zeker herhaald (komt verder nog aan bod). 

 

 

3. Algemene info 
3.1. Gezinsgids 

In januari verschijnt een nieuwe editie, die opnieuw aan alle partners zal worden 

bezorgd. Er wordt gevraagd om de huidige versie nog eens na te lezen en 

opmerkingen, onjuistheden, e.d. uiterlijk tegen eind november naar 

oonie@nieuwpoort.be door te mailen. 

 

3.2. K&G 

Het consultatiebureau van K&G is midden oktober van het jeugdcentrum naar het Sociaal 

Huis (2e verdieping) verhuisd. De aanleiding was de geplande (maar intussen 

uitgestelde) verbouwingen van het jeugdcentrum. Het consultatiebureau is in het Sociaal 

Huis beter bereikbaar voor bepaalde gezinnen en er is meer ruimte, dus zal K&G er 

blijven. 

 

Via het consultatiebureau worden de babypakketten en bonnen voor de peuterpakketten 

van ‘Boekbaby’s’ verdeeld. De bibliotheek merkt op dat er nog maar weinig ouders met 

een bon zijn langs gekomen. De verdeling verliep een tijdje minder goed, maar wordt nu 

weer beter opgevolgd.   

 

3.3. Infozuilen 

Omdat er de laatste tijd opmerkingen kwamen rond de OONIE-zuilen werd per mail een 

korte bevraging gestuurd naar alle diensten en scholen waar er één staat. Samen met de 

schepen en de technische dienst zal er gekeken worden of een ander ontwerp 

nodig/mogelijk is. Een wandrek of een minder logge zuil met meer plaats voor folders is 

bv. een optie. Meer nieuws tegen het volgende overleg.  

 

De vraag wordt gesteld of Huis van het Kind - OONIE wel voldoende gekend is bij de 

bevolking. Doordat we onder de naam OONIE zijn gestart, daarna ‘verplicht’ Huis van het 

mailto:oonie@nieuwpoort.be
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Kind zijn geworden, maar elke gemeente daar een eigen invulling mag aan geven, is het 

inderdaad verwarrend. In mei volgend jaar (Week van de Opvoeding) wordt nog eens 

een persmoment gepland en een nieuwe flyer uitgegeven. 

 

3.4. De zwerfbib 

Uitleg door Evelyne De Pauw (bibliothecaris) en Karen Nys (Atheneum De Vierboete). 

Het ontwerp werd uitgewerkt door een student van het Atheneum, in kader van zijn 

geïntegreerde proef. Er werden weersbestendige materialen gebruikt. Het wordt een 

‘kast’ in cortenstaal met een plexiglazen deur. De oplevering is voorzien rond 15 

december 2016. 

 

De zwerfbib komt in Nieuwpoort-bad te staan, precieze locatie nog niet gekend. Men zal 

er boeken kunnen uitnemen, ruilen of zelf boeken kunnen achterlaten. Het project zal na 

een tijdje geëvalueerd en eventueel uitgebreid worden. 

 

3.5. Week van de Opvoeding 2017 (16-23 mei 2017) 

Het zou leuk zijn indien er via de leden tijdens die week een gezinsactiviteit, interessante 

lezing of dergelijke in Nieuwpoort zou doorgaan. De scholen kunnen hiervoor de subsidie 

gebruiken. Misschien zijn er ook bij de Gezinsbond plannen?  

 

OONIE kan de activiteiten helpen bekendmaken via de website van Nieuwpoort, de 

vernieuwde regionale website www.opvoedenindewesthoek.be en de OONIE-zuilen. 

 

‘Picknick in het park’ valt dit jaar niet in de Week van de Opvoeding, maar de zondag 

erop: 28 mei 2017 - Dag van het Park. Als er leden zijn die daar willen aan  

meewerken, bv. door een gratis workshop of creatieve activiteit voor gezinnen 

te voorzien, mogen die dat zeker (liefst zo snel mogelijk) aan Shana laten 

weten: jeugd@nieuwpoort.be. Op die manier kan je je organisatie ook meer bekend 

maken! 

 

 

4. Kinderarmoede 
4.1. Domino 

Op 17/10 is het jaarlijks Verzetdag Tegen Armoede. Er werd een oproep gedaan om voor 

die gelegenheid iets te knutselen met gratis of wegwerpmateriaal. Wie dit binnen bracht, 

kreeg in ruil een boekje met nieuwe knutselideetjes. De dag zelf werden de werkjes in 

het Sociaal Huis tentoongesteld en was er gratis koffie en soep voor al wie langs kwam.  

 

Op zaterdag 22 oktober wordt er van 10 tot 16 u. opnieuw een tweedehandsbeurs 

kinderkledij in het Sociaal Huis georganiseerd, enkel toegankelijk op uitnodiging.  

Vanaf januari wordt er gestart met een permanente tweedehandswinkel kinderkledij, 

enkel voor de doelgroep en gerund door vrijwilligers. Het zal één keer per week open zijn 

(moment nog te bepalen). Domino zoekt hiervoor (en voor de andere activiteiten) 

nog extra vrijwilligers. Interesse? Neem contact op met Ilona: domino@nieuwpoort.be 

of 0498 92 92 55. 

 

Domino krijgt binnenkort het ‘Goed Bezig’- label. In kader van de opleiding 

tweedekansonderwijs van Cervo Go moeten die cursisten een organisatie kiezen en daar 

een actie voor inrichten. Domino werd door een studente uitgekozen; zij zal een 

inzamelactie voor de tweedehandswinkel organiseren. 

 

 

http://www.opvoedenindewesthoek.be/
mailto:jeugd@nieuwpoort.be
mailto:domino@nieuwpoort.be
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4.2. Domino + 

Net voor de zomer kon er een nieuwe subsidie aangevraagd worden, dit keer specifiek 

voor acties die deelname van kinderen in armoede aan sport en jeugdwerk stimuleren. 

 

De extra subsidie bedraagt 48.850 EUR. Daarmee zullen volgende acties uitgewerkt 

worden: 

 Vanaf de krokusvakantie busvervoer van/naar het jeugdcentrum, voor wie 

deelneemt aan speelpleinwerking of een sportkamp. Er komen vijf 

opstapplaatsen: Ramskapelle, Sint-Joris, Hendrikaplein en Sint-Bernardusplein in 

Nieuwpoort-bad en aan de achterkant van het stadhuis. De busrit zal gratis zijn 

voor wie een voordeelpas met code heeft. In eerste instantie is het aanbod ook 

enkel voor deze gezinnen bedoeld, maar dat wordt tegen de zomervakantie 

geëvalueerd.  

 Het activiteitenaanbod voor kleuters wordt uitgebreid met sessies kleuterdans in 

Nieuwpoort-bad op woensdagnamiddag en een omnikamp in de paasvakantie. 

Hiervoor wordt met de bestaande Nieuwpoortse verenigingen samengewerkt en er 

wordt ook telkens een onthaalmoment voor ouders voorzien. Dringende oproep: 

we zoeken nog iemand die de kleuterdans wil begeleiden. Dat hoeft geen 

professional te zijn, maar wel iemand die met een groep jonge kinderen 

overweg kan. 

 Nieuwpoortse verenigingen, die kunnen aantonen dat ze inspanningen doen om 

de doelgroep te bereiken, zullen een extra subsidie kunnen aanvragen.  

 Er wordt tenslotte ook extra ingezet op communicatie, bekendmaking van het 

bestaande aanbod en bewustmaking rond de problematiek. 

 

 

 


