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Back to school
1 September, alweer een nieuw schooljaar. De kinderen kijken hiernaar
uit, maar voor de mama's en papa's kan het een  periode van chaos
zijn. Daarom geven we in deze nieuwsbrief wat nuttige tips en
informatie voor een vlotte schoolstart!  

SPORTACTIVITEITEN 
Sporten maakt deel uit van een gezond levensstijl, zeker ook bij
kinderen! Zie hieronder alle voordelen van bewegen bij kinderen. 



CLB BIJ MOEILIJKE START  

Elke school in Vlaanderen werkt samen met een CLB. Met vragen en
zorgen over jouw kind kan je terecht bij het CLB waarmee de school
van jouw kind samenwerkt. Op volgende website vind je meer over de
organisatie van de vrije CLB's in heel Vlaanderen:
https://www.vrijclb.be/ 

 www.vilvoorde.be/informatie-
vrijetijdspas-voor-inwoners

https://www.vilvoorde.be/sns-pas

VRIJETIJDSGIDS VILVOORDE

Je kan alle activiteiten in Vilvoorde terug
vinden in de Vrijetijdsgids
www.vilvoorde.be/publicaties-vrije-tijd

Kijk ook eens voor een vrijetijdspas of
SNS pas, je krijgt dan heel wat kortingen
op verschillende activiteiten:

https://www.vrijclb.be/zoek-jouw-clb
https://www.vrijclb.be/
https://www.vrijclb.be/
http://www.vilvoorde.be/informatie-vrijetijdspas-voor-inwoners
http://www.vilvoorde.be/publicaties-vrije-tijd


bruin brood, roggebrood,
tiengranenbrood, speltbrood,
roggebrood

BROOD
 

Kies volkoren brood

sandwiches en wit brood bevatten
geen vezels 
Vermijd koffiekoeken,
worstenbroodjes, donuts 

  BELEG
 
 
 

Kies voor mager beleg zoals: 
kippenfilet, kalkoenfilet, kaas,
smeerkaas, gerookte zalm,
groenten spread confituur, honing

Vermijd choco, speculaaspasta,
salami, paté, krabsla

GROENTEN
 

Geef groenten mee zoals: 

kerstomaat, stukjes komkommer,
een wortel, paprika, radijs

Zo is er meer kleur in de
brooddoos en krijgen ze meer
vitaminen binnen

 

DRANK
 

Zorg ervoor dat ze altijd 
water meekrijgen, dit is de
 beste keuze

Voor andere dranken kijk je best
welke nog toegestaan zijn door de
school

GEZONDE BROODDOOS 

Kinderen gebruiken veel energie op school, daarom is het ook
belangrijk om gezond te eten. Hier zijn een paar tips om een gezonde
brooddoos mee te geven



DESSERT
 

Een dessert moet  niet, wil je toch
iets meegeven kies dan voor een
stuk fruit of fruitsla. 

Je kan soms ook een melkproduct
meegeven (yoghurt, pudding) 

HOE VARIËREN
 
 

- Verwarm een pitabroodje en
maak er een opening in. Vul het
broodje met groentjes: sla,
tomaat, worteltjes. Voeg mager
vlees toe zoals gebakken
kippenblokjes. Ook lekker met
blokjes feta. Het broodje kan koud
opgegeten worden.

 - Maak een pastasalade: voeg aan
gekookte pasta blokjes kaas toe.
Meng dit samen met wat
groentjes: maïs, komkommer,
tomaat, paprika,… Voeg eventueel
een klein beetje ketchup toe. 

- Stop een verrassing in de
brooddoos: maak een fruitsaté,
snij de groentjes in leuke
vormpjes, stop een boodschap in
de brooddoos, … 

- Voeg een extraatje toe: gekookt
eitje, blokjes kaas, olijven,
rozijntjes, …

 

GEZONDE BROODDOOS 

Wat kan je doen als je
kind zijn lunch niet

opeet?

Maak de boterhammen samen
klaar en geef jouw kind de keuze
tussen 2 verschillende gezonde
keuzes. 

Bijvoorbeeld: wil je liever kaas of
kipfilet op je boterham morgen. 

Zo heeft hij/zij zelf gekozen en is
er meer kans dat hij/zij het opeet



Zaterdag 3 september 2022 van 10 tot 14 uur
Woensdag 7 September 2022 van 12 tot 17 uur 

BOEKENKAFTDAG

Stad Vilvoorde organiseert een gratis boekenkaftdag. Kaftpapier en
etiketten worden voorzien! 

Heeft u het moeilijk om documenten van de school in te vullen? Breng
ze dan mee, de vrijwilligers helpen u graag!

Wanneer: 

Waar: Huis van het Kind, Olmstraat 29 (Bolwerkplein) 
 

Virussen en andere computerproblemen
Installatie smartschool app voor je kinderen
Invullen online formulieren
Opzoeken bus- en treinuren
Online aanvragen documenten bij Stad Vilvoorde
Opstellen mails ...

PC-DOKTER IN DE BIB

GRATIS individueel advies bij het praktisch gebruik van je
computer/laptop, smartphone of tablet (je hoeft geen lid van de bib te
zijn!)

Waar: Bibliotheek (Grote Markt 9) 
Wanneer: elke dinsdag van 14 tot 16u
Thema's:

Inschrijving: vilvoorde.bibliotheek.be/agenda/pcdokter of kom langs aan
de infobalie



JAC 

Aziat site: Overkop 

Mentaal welzijn 

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, wordt het belang van een goede
geestelijke gezondheid in de kijker gezet. Doel: ‘goed in je vel zitten’
en ‘psychische kwetsbaarheid’ bespreekbaar maken.

Heb je ook al gemerkt dat we meestal pas over mentale gezondheid
spreken als het niet goed gaat? Daarom is het belangrijk én nodig om
te werken aan geestelijke gezondheid nog vóór er zich problemen
stellen. 

Zie hieronder een opsomming van enkele organisaties waarbij je
terecht kan. 

Het JAC helpt jongeren met al hun vragen en problemen. Problemen
thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer van
geweld of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over
pesten? Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Of over je rechten
en plichten? … Je kan bij het JAC terecht met elke vraag.
https://www.caw.be/locaties/jac-vilvoorde/ 

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en
buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek
waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op
professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te
krijgen.
https://www.facebook.com/OverKopVilvoorde 

https://www.caw.be/locaties/jac-vilvoorde/
https://www.caw.be/locaties/jac-vilvoorde/
https://www.facebook.com/OverKopVilvoorde
https://www.facebook.com/OverKopVilvoorde


CGG

Je kan natuurlijk ook altijd terecht bij je huisarts

Sinds augustus hebben we ook een maatschappelijk werker,
Marleen Plessers, hier in het centrum. Je kan ook terecht bij haar
met al je vragen.

Mentaal welzijn 

De Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
begeleiden jaarlijks meer dan 50.000 mensen met ernstige psychische
en/of psychiatrische problemen. Kinderen en jongeren, volwassenen
en ouderen kunnen er terecht voor een consult op afspraak (niet voor
opname). 
https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/

https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/


P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Je ouder bent dan 65 jaar.
Je zwanger bent.
Je chronisch ziek bent (bv. diabetes, longaandoening,..).
Je in de zorgsector werkt 
Je samenwoont met iemand die tot de risicogroep behoort

Vaccins
GRIEPVACCIN  

Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met zich
mee: griep. Gemiddeld wordt één op de tien mensen ermee
besmet. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij
sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven
ook honderden mensen aan de gevolgen van de ziekte.

 ZORG DAT JE NIETS MIST DOOR GRIEP!

Het is dus belangrijk om je te laten vaccineren tegen de griep als je
een risicopatiënt bent. 
Je bent een risicopatiënt als: 

Als je behoort tot één van de bovenstaande categorieën, dan krijg
je begin oktober een brief met alle uitleg en een voorschrift (
wat moet je doen, waar vaccineren, wanneer) 

 



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Alle personen vanaf 65 jaar. Ook mensen van 80 jaar en ouder
die aan het begin van de zomer al een extra (tweede) booster
gekregen hebben, wordt aanbevolen in de herfst een vaccinatie
te krijgen (met minimaal drie maanden tussentijd)
Mensen met een verzwakte immuniteit
Iedereen die werkt in de zorgsector (ook als niet-zorgverlener)
wordt aangeraden om opnieuw een vaccin te krijgen

VACCIN COVID 19

In september en oktober krijgt elke volwassene in Vlaanderen de
kans om met een herfstvaccinatie zijn bescherming tegen COVID-
19 te versterken.
De uitnodigingen voor deze herfstvaccinatie worden verstuurd
vanaf half augustus.

De vaccins tegen COVID-19 bieden uitstekende bescherming tegen
ernstige ziekte na een COVID-besmetting. 
Na een aantal weken en zeker maanden begint de
werkzaamheid van de vaccins geleidelijk aan af te nemen.  Een
vaccinatie aan het begin van de herfst zorgt ervoor dat de
bescherming die de vaccins bieden, opnieuw versterkt wordt.

In de najaarscampagne zullen deze personen dan ook als eerste
uitgenodigd worden:

Meer informatie over de 4de prik vind je hier:
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie/voor-
wie/herfstvaccinatie-blijf-je-beschermen-tegen-covid-19

 

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie/voor-wie/boostervaccinatie-voor-personen-met-verlaagde-immuniteit
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie/voor-wie/boostervaccinatie-voor-personen-met-verlaagde-immuniteit
https://www.laatjevaccineren.be/Boostervaccinatie-voor-zorgpersoneel
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie/waar-vaccineren-vaccinatiecentra/je-uitnodiging-voor-coronavaccinatie
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie/voor-wie/herfstvaccinatie-blijf-je-beschermen-tegen-covid-19




Projecten/activiteiten

GEZONDE TUSSENDOORTJES 
Wanneer: Woensdag 5 oktober 
Uur: 14u00 tot 15u30
Waar:WGC De Vaart 
Prijs: Gratis (voor patiënten) of €5 (voor niet patiënten) 
Hoe inschrijven: Onze patiënten mogen hun naam doorgeven aan
het onthaal. Geen patiënt? schrijf je HIER dan in. 

 

KLAAR VOOR DE START 
Wanneer: Donderdag 27 oktober 
Uur: 9u30 OF 11u
Waar: Peuterspeelpunt (Olmstraat 29)
Prijs: Gratis
Hoe inschrijven: Via Seline onze gezondheidspromotor  

 

START TO WARLK 
Wanneer: 6/10 en 27/10 en 1/12
Uur: Start om 14u
Waar:Startplaats: WGC De Vaart 
Prijs: Gratis
Hoe inschrijven: niet nodig 

 

Scan hier voor meer informatie over al
onze activiteiten en projecten!

https://www.vrijzinnigbrabant.be/event-details/gezonde-tussendoortjes-ouder-kind-workshop


Vanaf oktober beginnen de lessen Yoga, zwemmen en badminton
ook opnieuw. 

Op welke momenten deze activiteiten zullen plaatsvinden, laten we
jullie binnenkort weten via de website, facebookpagina en in de
wachtzaal. 

Wil je dit zeker niet missen? Laat het ons weten en dan nemen we
contact op met jullie met alle info! 

VRIJ OEFENMOMENT
Wanneer: elke woensdag (behalve tijdens schoolvakanties)  
Uur: 15u30-16u30
Waar: Kinezaal WGC De Vaart
Prijs: Gratis
Hoe inschrijven: Niet nodig 

 



Veranderingen in team

Jaimie
Schurmann

Marleen Plessers

MAATSCHAPPELIJK WERKER 

Even voorstellen …
Ik ben Marleen Plessers en enthousiast dat ik sinds 1 augustus deel
uitmaak van het team WGC De Vaart! Als generalistische sociaal
werker zal ik binnen het zorgteam voor onze patiënten de brug
maken tussen gezondheid en welzijn. Vanuit het verhaal en de
sociale context van de patiënt probeer ik ‘samen’ met hem, zijn
netwerk, het zorgteam en gespecialiseerde externe diensten de
juiste hulpverlening te organiseren. Ik kijk er naar uit om een
dynamisch en fijn netwerk in onze regio uit te bouwen.
In het verleden was ik als sociaal werker vooral actief binnen het
domein ‘werk’ en ‘welzijn op het werk’. Ik begeleidde zowel collectief
als individueel werkzoekenden, werkenden en zelfstandige
ondernemers die tijdens hun loopbaan met bepaalde vraagstukken
geconfronteerd werden. De voorbije twee jaar maakte ik even een
zijsprong als rekruteerder bij het UZ Brussel, maar ik miste het
begeleidingswerk te veel.

Onze collega Jaimie Schurmann heeft gekozen voor
een nieuwe uitdaging en werkt niet langer in het
wijkgezondheidscentrum. 

We zullen haar missen en wensen haar veel succes! 



Verzet tegen armoede
17 oktober: Werelddag van het verzet tegen Armoede

17 oktober is de Werelddag van het verzet tegen Armoede. Jaarlijks
brengen armoedeorganisaties armoede onder de aandacht van het
grote publiek.

Ook in Vilvoorde hebben we een vereniging die zich inzet tegen
armoede.

(W)arm-kracht vzw … armen aan het woord is een vereniging waar
mensen mét en mensen zonder armoede-ervaring “SAMEN” de strijd
tegen armoede en uitsluiting in Vilvoorde en omstreken aangaan.
(W)arm-kracht vzw… is een organisatie waar iedereen zonder
onderscheid van leeftijd, taal, ras, levensbeschouwing of geslacht de
kans krijgt om samen aan activiteiten te doen. 
https://www.warmkracht.be/index.html

Wist je al dat we een facebookpagina hebben?  Volg ons en zo ben je
ook altijd op de hoogte van alle nieuwigheden.

          https://www.facebook.com/wgcdevaart 

          https://wgcdevaart.be/ 
 WGC De vaart 

 Bergstraat 4, 1800 vilvoorde 
02 252 57 77

info@wgcdevaart.be 

https://www.warmkracht.be/index.html
https://www.facebook.com/wgcdevaart
https://wgcdevaart.be/

