VERSLAG VERGADERING WERKGROEP GEZONDE LUCHT

Plaats: Vergaderzaal OCWM Arendonk
Datum: dinsdag 28 mei 2019
Aanvang: 19.30 uur

Aanwezig: Josée Cools (Femma Voorheide), Jirka Lardon (Landelijke Thuiszorg), Maria Aerts (Gezinsbond), Maria De
Laat, Jet Hens (KVLV/KVG), Maria Goossens (voorzitter), Rienel van Beurden (secretaris), Jo Van Gulck (Sociaal Huis),
Eline (stagiaire Logo Kempen), Hanne Ketelslagers (Logo Kempen), Griet Wils (SCC) en Marijke Segers.
Verontschuldigd: Lieve Nombluez, Marina Gijs (schepen) en Veronique Van Steen (CM).
1.

Verslag vorige vergadering
ok

2.

Gezonde lucht: verdere uitwerking
• Workshops op de agenda: Fijn als je dit mee bekend maakt! Inschrijven kan via welzijn@arendonk.be.
18/6/19 om 19.30 uur: Proper (t)huis
19/9/19 om 19.30: binnendokter (FB-evenement volgt nog) geannuleerd.
• Pleintjeswandeling: 22 september 2019: bedenkingen, suggesties:
Jeugdverenigingen mee vragen. Rienel zal dit vragen aan Pascal om te bekijken of zij ook willen deelnemen.
Daar hangt aan vast of we een vaste route plannen of een systeem met een stempelkaart en een prijs als ze
een x aantal pleintjes die dag bezocht hebben. Als we daar een zicht op hebben, kunnen we het concept
uitklaren en tekst errond schrijven om te promoten. Met de fiets samen komen en misschien appels
sponseren als gezond tussendoortje. Vertrek Congobos, Arac (activiteiten nakijken)
De man van Marijke zou een workshop vliegeren kunnen geven aan de berg.
Quizvragen rond gezondheid is een mogelijkheid.
Rienel gaat mogelijkheden navragen i.v.m. week van de opvoeding op het Zilvermeer.
Volksspelen van de Gezinsbond ergens plaatsen, de tuin van het OCMW als eindpunt, daar een happening.
Betrekken: politie (veiligheid), fietsersbond, fietsbieb, jeugdbewegingen,
Gezondheidsthema’s die we uit kunnen werken: Waterfonteintjes (cfr. Arac), Fit-o-meter, Generatie rookvrij
(ballonnen / bellen blazen), resultaten curieuzeneuzen, Warme dagen, roken, Logo wil een kwis rond milieu
in elkaar steken.
Bekijken of we het plannetje van de speelpleintjes kunnen aanpassen aan de pleintjeswandeling.

3.

4.

Varia
• Rienel vraagt Anke voor een stiltewandeling in het najaar.
• Gezondheidsenquête: presentatie door Hanne van Logo Kempen
• Warme dagen: presentatie door Hanne van Logo Kempen
• Fietsbieb i.s.m. Beweging.net: leenfietsen of huurfietsen voor kinderen / vrijwilligers worden gezocht (Dona
is een mogelijkheid)
• Fietsersbond: 9 mensen willen zich engageren om een functie op te nemen
• Het gemeentebestuur heeft een principiële beslissing genomen i.v.m. de fietsstraat: Op termijn worden De
Vrijheid en de Schoolstraat fietsstraten met beperking tot 30 km per uur. Bij de Wezenstraat komt 1
voorvoegstrook. Dit zal gebeuren als de nieuwe riolering er gelegd wordt.
Vastleggen volgende vergadering

De volgende werkgroep gezonde lucht zal doorgaan op maandag 24 juni 2019 om 19.30 uur.

