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Goedkeuring verslag 15 mei
Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.
2
Toelichting Els Weckers en Isabelle Brosens – vroedvrouwen
Zie PowerPoint in bijlage.
3
Praatgroep en praatbank
*Jef Jacobs is 5 jaar geleden gestart met een praatgroep. Elke 2 maanden komen een 10-tal volwassenen
met een beperking samen in het Sluisken. Ze praten er over allerhande thema’s, maar organiseren ook wel
eens een quiz of gaan een terrasje doen.
*Door de praatgroep beseft Jef dat praten enorm belangrijk is. Communiceren tussen mensen wordt echter
moeilijker door de opkomst van o.a. smartphones, waardoor men overal bereikbaar is en overal op internet
kan. Jef wil daarom een praatbank opstarten, waarbij men op die bank een praatje kan doen met eender wie.

4
•
•
•

Gezonde Gemeente
Aanbod ’10 daagse Geestelijke Gezondheid’ – fit in je hoofd > zie bijlage
BOV: Bewegen Op Verwijzing
o Brecht start dit project op, in samenwerking met de huisartsenkring van Brecht.
Opvoedingspunt Brecht = in 2018 zijn er reeds 37 gesprekken geweest met mensen uit Brecht, het
gaat over 21 verschillende gezinnen die geholpen werden (soms meerdere gesprekken per gezin). 9
gesprekken vonden plaats in de welzijnscampus, 5 gesprekken via de Speelbabbel, één via e-mail en
6 telefoontjes met een (pedagogische of informatieve) vraag voor het Opvoedingspunt. In het najaar
van 2018 komt er een algemene flyer van de Opvoedingspunten in de verschillende gemeenten van
het samenwerkingsverband ‘Huis van het Kind Voorkempen’.
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Financieel verslag
Huidig saldo = 7.384,89 euro
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Kalender
Filmavond ‘dementie’ – 21 september – Kleine Kasteeltjes en het Sluisken – info KK
Goesting in Gezond - lezing Steffi Vertriest (chef bij kookkanaal Njam) – donderdag 4 oktober – Brecht
Symposium Borstkliniek Voorkempen – zaterdag 6 oktober – Ekeren
Hartcoherentie, blijven ademen – lezing Katrien Geeraerts – dinsdag 9 oktober – Wijnegem (SIGO)
Opendeur Kleine Kasteeltjes – 13 oktober – optreden Torsten
Schaarste en (on)gezondheid – lezing Geerdt Magiels – dinsdag 16 oktober – Zoersel (SIGO)
Niet alles tegelijk hé – lezing Erna Claes, dr. in de psychologie – donderdag 25 oktober – Malle (SIGO)
Infoavond ‘Wat als ik er morgen niet meer ben?’ – dinsdag 6 november – Brecht (SIGO)
Kennismaking met mindfulness – workshop – donderdag 15 november – Zandhoven (SIGO)

7
Volgende vergadering
Dinsdag 13 november – 19.30 uur – het Sluisken

