
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

1 Verwelkoming + goedkeuring verslag 21 oktober 2021     
Verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.  

2 Voorstelling PonyWijs  
Gitte De Meyer stelt PonyWijs voor, haar praktijk in Sint Lenaarts waarbij ze hippotherapie en coaching 
met assistentie van pony’s en paarden aanbiedt aan kinderen tussen 4 en 16 jaar.  
De presentatie en de flyer worden toegevoegd aan het verslag.  
 
Vragen vanuit de vergadering 
 

- Bestaat de mogelijkheid om met de pony’s en paarden ook op locatie te komen (scholen, 
Stekelbees, …)?  

Dit is moeilijk, wegens de drukke periode. Thuis heeft Gitte de ruimte om de therapie en de begeleiding 
aan te bieden.  
 

- Wordt hippotherapie terugbetaald door de mutualiteit?  
Op dit moment wordt deze soort therapie nog niet erkend en dus niet terug betaald.  
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3 Stand van zaken: vaccinatiecentrum Malle 
Het vaccinatiecentrum Voorkempen heeft tot op heden 241.000 vaccins toegediend, waarvan 167.000 
vaccins in de initiële campagne, 74.000 in de booster campagne.  
Daarnaast zijn er nog tal van vaccins toegediend via het WZC, ziekenhuis, collectiviteiten en huisartsen. 
Voor Brecht zijn er bijna 28.000 uitnodigingen verstuurd geweest. 
26.210 burgers van Brecht zijn deels of volledig gevaccineerd. 
= 89,06 % van de burgeres van Brecht zijn volledig gevaccineerd. Hiervan zijn ruim 85 % hun booster al 
komen halen of 92 % van de burgers 18+. De goedkeuring voor booster 12-17 jarige laat op zich 
wachten. 
Bij kinderen van 5-11 jaar heeft momenteel bijna 40 % hun eerste prik komen halen. Het 
vaccinatiecentrum is nu gestart met het toedienen van de 2de prik aan kinderen.  
De burgers met immuniteit problematiek zullen vanaf 8 februari hun uitnodiging kunnen verwachten 
digitaal of via het burgerprofiel, diezelfde dag worden ook de brieven aangeboden aan de Post dus 
vermoedelijk een week later in de brievenbus. Vaccinatiedagen zullen worden voorzien 14 dagen later. 
 

4 Stand van zaken: BOV en wandelcircuits  
Wandelcircuits  

 De vraag wordt gesteld om samen met de technische dienst de reeds uitgestippelde route te 
bewandelen.  

 Doel: nakijken waar er aanpassingen moeten gebeuren zoals verlagen van borduren, voetpaden 
verbeteren, …  

 We focussen ons op het centrum Brecht. Na evaluatie, nemen we Sint Job en Sint Lenaarts 
onder de loep. 

 De wandelcircuits gaan samen met het project ‘10.000 stappen’. We bekijken waar we in de route 
borden kunnen plaatsen voor beweegoefeningen en bordjes met x aantal stappen van punt a 
naar punt b.  

 
BOV – Bewegen Op Verwijzing  

 De vergadering informeert of leden van de Kar of de Schakel ook korting krijgen, indien ze geen 
recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming?  

 Bestaat de mogelijkheid om ook een zitting in Sint Job te organiseren?  

 Folder in bijlage  

5 Stand van zaken: Speelbabbel  
De Speelbabbel is een ontmoetingsruimte voor kleine kinderen en ouders, grootouders en 
onthaalouders. Iedereen is welkom! Samen met Annelies van de Opvoedingswinkel, bekijkt Kris de 
mogelijkheid om een 2de Speelbabbel te openen in Brecht.  
Er wordt opgemerkt dat de verplaatsing naar Sint Job niet altijd evident is voor ouders. Een 2de 
Speelbabbel in Brecht centrum is dus zeker welkom.  
 
Wanneer er een nieuwe flyer wordt gemaakt, is het belangrijk dat deze weinig tekst bevat maar toch, 
door o.a. symbooltjes of tekeningen, duidelijk is voor iedereen.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

6 Actieplan raad gezondheid en welzijn 2022 – 2023: samenwerking Logo Antwerpen  
In de aangepaste statuten van de raad gezondheid en welzijn (zie bijlage) wordt vermeld dat de raad 
jaarlijks een jaaractieplan en een jaarbudget opmaakt. Aangezien er te weinig tijd was voor het bestuur, 
wordt voorgesteld om in 2022 samen met Logo Antwerpen en de raad gezondheid en welzijn te kijken 
naar acties die vanaf 2023 opgestart kunnen worden.  
Luc merkt op dat Logo Antwerpen de focus vooral legt op gezondheid, en minder op welzijn. Dit 
aandachtspunt nemen we mee naar de besprekingen met Logo.  
 
Lieve Van Campfort wenst graag meer in te zetten op preventie rond roken. Ze werkt samen met een 
tabakoloog. Vanuit het lokaal bestuur werd eerder ook de vraag gesteld om tijdens het scholenoverleg 
de rookvrije ruimte rond de scholen te bespreken.  

7 Kalender  
- Opvoedingswinkel (alle info: www.brecht.be/opvoeden)  

a. Maandag 23 april: ‘Stresstraining voor mama’s van tieners’ (5 x op 
maandag)   

b. Woensdag 4 mei: ‘Ben ik dan een slechte mama?’  
- Sint Job Zomert: 3 – 4 september  

 
8 Kasverslag  

Saldo op 5.770 euro  
Er waren enkel bankkosten in 2021.  
 

9 Varia  
 

a) De AED opleidingen van het Rode Kruis (Brecht en Sint Job) kunnen na Pasen terug hervat 
worden. Concrete data worden verder afgesproken met Dominique Ceulemans.  

b) Aansluitend vindt de vergadering interessant om voor jonge ouders een infosessie te organiseren 
over het gebruik van medicatie bij baby’s en peuters. Wat moet je in huis hebben? Hoe en 
wanneer te gebruiken? Hierin kan Lieve Van Campfort in ondersteunen. Link met infoavond Pas 
Zwanger vanuit Huis van het Kind Voorkempen > het eerstvolgende infomoment in Brecht is 23 
februari 2023 (wordt elke 4 – 5 maanden georganiseerd in één van de gemeenten van Huis van 
het Kind).  

 
10 Volgende vergadering  

dinsdag 26 april 2022 – GC Jan vander Noot  
 
 
 
 


