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Goedkeuring verslag 17 januari 2017
Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.
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Huis van het kind
De stuurgroep van ‘Huis van het Kind’ bereidt momenteel de infobeurs voor. De beurs vindt plaats op dinsdag
30 mei in Zandhoven en is specifiek voor professionele actoren en partners. Verder werkt de stuurgroep aan
de lancering van de website www.huisvanhetkindvoorkempen.be. Intern bekijken we hoe het ‘Huis’ meer
bekendheid kan krijgen in Brecht zelf. Vanuit de stuurgroep werd het perinatale netwerk opgericht, waaronder
Isabele Brosens zetelt.
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Gezonde Gemeente
Logo Antwerpen biedt Brecht een kadermethodiek om te werken aan gezondheidsacties. De werkgroep
(Liesbeth Van Menxel, Jos Matheeussen, Kris Van Dijck en Hannelore Vleugels-LOGO) evalueerden op 27
april ‘Gezonde Gemeente’. Een interessante vergadering, waarbij een aantal zaken naar boven kwamen:
-in Brecht wordt veel gewerkt rond ‘gezondheid’, maar iedereen werkt op zijn eigen ‘eilandje’, binnen zijn eigen
takenpakket en dienst;
-gezondheidsbevorderende acties lijken vaak losse activiteiten op zich en vormen geen geheel;
-een ruimer kader ontbreekt om samen te werken aan ‘gezondheid’.
De werkgroep besluit om in 2018 te werken rond het thema ‘eenzaamheid’, waarbij we heel breed kunnen
gaan. Voorgesteld wordt om ook de sportdienst te informeren over het thema en uit te nodigen tijdens het
volgende overleg in juni. Wordt vervolgd …

Zowel Samana (Ziekenzorg) en het Rode Kruis werken al rond dit thema, waarbij o.a. zieke (oude) mensen
bezocht worden. Ook de Schakel biedt met het project ‘Jobtuin’ een activiteit aan om elkaar te ontmoeten en
samen groenten te kweken. Een laagdrempelige activiteit waarbij mensen in armoede naar buiten komen.
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Dag van de buren – vrijdag 26 mei
Vrijdag 26 mei 2017 viert Vlaanderen ‘de dag van de buren’. Gemeente
Brecht wil alle gebuurten, wijken en straatcomités aanmoedigen om de
stoel buiten te zetten en er een gezellige avond van te maken. Nodig al je
buren uit en geniet samen van een onderonsje in je eigen straat. Ook zin
om mee te vieren?
We koppelen dit jaar een wedstrijd aan ‘dag van de buren’. Bezorg ons je
leukste, grappigste anekdote over je straat of gebuurt en overtuig ons
waarom het gezellig vertoeven is in jouw buurt. Elke gebeurt dat deelneemt
aan de wedstrijd, ontvangt gratis een feestpakket: feestversiering, Fairtrade
fruitsap en Fairtrade chips. Een geschenk van de gemeente om alvast jullie
‘dag van de buren’ te pimpen.
En het winnend gebuurt … die krijgt een cadeaubon ter waarde van 150
euro om samen met de buren een leuk feest te bouwen.
Gebuurten konden inschrijven tot 3 mei. Momenteel noteren we 15
deelnemende gebuurten, comités en straten.
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Varia
-info wordt gevraagd over de lichtborden > info via bart.vancamp@brecht.be
-een actie van Music For Life leverde heel wat centen op die geschonken worden aan de Speelbabbel,
hiervan zal nieuw speelgoed voor in de tuin aangekocht worden
-Emelie vraagt of er vervoer geregeld kan worden naar de Speelbabbel voor de vluchtelingen die momenteel
in Brecht verblijven (Kris neemt op met sociale dienst van OCMW)
-Luc Van Looveren (Samana Brecht) meldt opnieuw de problemen van de dubbele deur in het GC + het
ontbreken van een leuning aan het nieuwe podium (Kris geeft door aan Jasper Posson)
Evaluatie valbus – Week van de valpreventie
De begeleiding op de valbus was ideaal. Op een interessante, boeiende manier werd de info overgebracht
aan de aanwezigen. Vooral residenten van het woonzorgcentrum (De Kleine Kasteeltjes) waren aanwezig (35
+ familie). Vanuit de gemeente werden 5 personen genoteerd.
De vier woonzorgcentra in Brecht zullen doorheen het jaar samen meer activiteiten organiseren.
Activiteiten die openstaan voor de inwoners van de gemeenten
- vrijdag 19 mei: modeshow, cafetaria (Confectie Myriam) van 15 u tot 16.30 u
- woensdag 14 juni: Victoria juwelen om 15 uur
- woensdag 21 juni: tearoom
- vrijdag 30 juni: Zapatta shoes / aangepast schoeisel vanaf 15 uur
- woensdag 5 juli: tearoom vanaf 15 uur.
- donderdag 6 juli: zwemmen in het Gielsbos, vertrek om 13 uur (thuis 16 u), 5 euro
-vrijdag 11 augustus: optreden line dancers vanaf 15 uur in de cafetaria.
-vrijdag 25 augustus: Senior Fashion / kledij - vanaf 15 uur
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Volgende vergadering
Dinsdag 5 september – 19.30 uur – LDC Het Sluisken
Voorstelling O.C. Clara Fey – Koenraad Pierré

De volledige PowerPoint presentatie kan je opvragen bij dienst welzijn – Kris Van Dijck

