4 augustus 2017

De nieuwe Actueel is er!
Hoeveel kunnen gepensioneerden sparen, hoe maak je je huis brandveilig en
hoe wordt de eerstelijnszorg hervormd? Op die vragen krijg je een antwoord
in de nieuwe editie van Actueel. Ook ontdek je 7 speerpunten voor een
leeftijdsvriendelijk lokaal ouderenbeleid en kom je te weten wat lokale
ouderenraden zoal bezighoudt. Bovendien krijg je tips mee over hoe
woonzorgcentra en cultuurcentra een samenwerking kunnen opzetten.
Daarnaast lees je meer informatie over de nieuwe huisstijl en locatie van de
Vlaamse Ouderenraad.

Vlaams kennis- en expertisecentrum voor Vrijwilligerswerk in de steigers
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz en minister-president Geert Bourgeois hebben de
Vlaamse Regering een stand van zaken overgemaakt over de uitvoering van het actieplan voor een
gecoördineerd vrijwilligersbeleid. In het actieplan voorzien Gatz en Bourgeois in een centraal kennis- en
expertisecentrum om de duizenden vrijwilligers in Vlaanderen beter te ondersteunen.

Bel 1722 bij storm of wateroverlast
Vanaf 1 augustus 2017 bel je het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig
hebt, maar er niemand in levensgevaar is. Dat nummer moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet
overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten. Het
Europese noodnummer 112 en de noodnummers 100 en 101 blijven bestaan voor levensbedreigende
situaties.

Week van de Mobiliteit: 16-22 september 2017

Tijdens de Week van de Mobiliteit gaan we met z’n allen mee(r)
autominderen. En wie meer stapt, trapt, het openbaar vervoer neemt of de
wagen met anderen deelt, voelt zich opvallend beter. Jawel, wie tijdens de
week van 16 tot 22 september de overstap maakt, mag rekenen op een
extra portie geluk!

Werelddag Dementie: 21 september 2017
Donderdag 21 september 2017 organiseert de Alzheimer Liga Vlaanderen
de Werelddag Dementie 2017, met als thema 'Dementie in beweging'.

Week van Verbondenheid: 23 september tot 1 oktober 2017
Samenlevingsopbouw en Bond zonder Naam roepen op tot meer verbondenheid en samenhorigheid in de
strijd tegen vereenzaming. Ze willen het taboe doorbreken en zoeken naar manieren om eenzaamheid te
voorkomen en op te lossen. De initiatiefnemers sensibiliseren burgers, bedrijven, verenigingen en

gemeenten om tijdens deze week activiteiten te organiseren waarbij mensen samenkomen, samen eten,
samen praten of ervaringen delen.

Werelddag voor Geestelijke Gezondheid: 10 oktober 2017
De Werelddag voor Geestelijke Gezondheid nodigt iedereen uit om stil te
staan bij zijn of haar geestelijke gezondheid en die van anderen. Omdat er nog
altijd te veel over gezwegen wordt. En spreken net een deel van de oplossing
kan zijn...

Symposium ‘De Stem van ons Geheugen’: 27 oktober 2017
In samenwerking met Koor&Stem, het Expertisecentrum Dementie
Vlaanderen, het woonzorgcentrum Den Olm en het VSPW Mol, organiseert
De Stem van ons Geheugen een symposium rond zingen en dementie.
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