VERSLAG VERGADERING WERKGROEP GEZONDE LUCHT

Plaats: Vergaderzaal OCWM Arendonk
Datum: donderdag 4 april 2019
Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig: Josée Cools (Femma Voorheide), Jirka Lardon (Landelijke Thuiszorg), Maria Aerts (Gezinsbond), Maria De
Laat, Jet Hens (KVLV/KVG), Veronique Van Steen (CM), Maria Goossens (voorzitter gezondheidsraad) en Rienel van
Beurden (secretaris), Jo Van Gulck (OCMW.
Verontschuldigd: Fik Van Lint, Hanne Ketelslagers, Griet Wils, Lieve Nombluez, Marina Gijs, Steffi Van Mechelen, Mil
Henderieckx, Leen Hermans, Marijke Segers, Lieve Nombluez, Staf Lasters.
1.

Verslag vorige vergadering
ok

2.

Gezonde lucht: uitwerking

We gaan eerst en vooral inzetten op informeren en sensibiliseren door publicaties in ‘In Arendonk’ en op de website.
We publiceren nu 10 tips in ‘In Arendonk’ voor een gezonde grote schoonmaak.
In juni organiseren we de workshop ‘proper thuis’ en in september de workshop ‘binnendokter’, Rienel gaat
navragen of Baksoda een workshop ‘zelf poetsproducten maken’ wil organiseren.
We vragen of dit aangekondigd kan worden in 2370.
Rienel heeft de scholen een mail gestuurd i.v.m. acties rond dit thema, ze zal dit verder opvolgen.
In mei nog eens samen komen om een pleintjeswandeling in september te organiseren.
Mss met de voorstelling van het vlegelpad?
Gezinsbond heeft ook eens een fietstocht langs speelpleintjes georganiseerd, misschien gaan ze dat nog eens doen.
3.

4.

Varia
• Valinitialtie georganiseerd door de seniorenraad op dinsdag 23 april 2019 om 19.30.
• De gezondheidsraad zal voortaan beginnen om 19.30.
• De komst van de Mammobiel zullen we in IA zetten.
• Maand van baarmoederhalskanker zullen we in IA zetten.
• Op 7 mei is er een lezing over voedselallergieën in zaal De Wamp.
• We hebben de vraag gekregen om nog een stiltewandeling te organiseren. De CM gaat dit voorstellen op de
volgende vergadering.

Vastleggen volgende vergadering

De volgende werkgroep gezonde lucht zal doorgaan op dinsdag 28 mei 2019 om 19.30 uur.

