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1. Verslag vorige vergadering: 
Geen opmerkingen. 

2. Defibrillator: Georges Kessels geeft uitleg over de werking. 
Door het comité Vlasbloem is er een defibrillator geschonken die geplaatst is in een groene 

kast aan de buitenmuur onder de luifel van Carrefour in de Vlasbloemstraat. Dit toestel is ter 

beschikking van iedereen. 

 

Tijdens de dorpsraad is er door Georges Kessels van de Wase Hulpdienst een uitgebreide 

instructie en demonstratie gegeven van dit toestel. 

Dit is een toestel, dat bij hartstilstand, een grotere overlevingskans geeft.   

Het is een ontwerp van de Nasa, en werkt volledig automatisch. 

Het is enorm belangrijk om eerst de 112 te bellen, vooraleer men met de defibrillator start. 

Iedereen die interesse heeft kan een cursus volgen bij de Wase Hulpdienst. Zij organiseren 

opleidingen EHBO, reanimatie en AED (defibrillator ). 

Info: www.dewasehulpdienst.be of tel: 03 337 49 26 of 0496 87 36 63    
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Het toestel bevat 2 knoppen: één om het toestel aan te zetten en een tweede om de 

defibrillatieschok toe te dienen. De AED geeft gesproken instructies. De borstkas moet 

ontbloot worden en 2 grote zelfklevende elektroden moeten aangebracht worden. Het 

apparaat analyseert het hartritme van de patiënt. Bij een defibrilleerbaar ritme laadt de AED 

zich op en geeft instructie om de defibrilleerknop in te drukken. 

Meestal is daarna hartmassage en beademing nodig. Dit wordt ook door het toestel 

meegedeeld. Hartmassage zorgt ervoor dat de hersenen voldoende zuurstof krijgen. Voor de 

beademing zit er een plastiek kapje bij de defibrillator zodat men niet vies hoeft te zijn. Na 2 

minuten analyseert het toestel het hartritme opnieuw en dient indien nodig terug een schok 

toe.  

3. Antennewerking van het OCMW in Nieuwkerken: toelichting 

door Delfien Indevuyst: 
Vanaf 1 April heeft het dienstencentrum De Wilg en thuiszorgcentrum ’t Punt een 

antennewerking in het woonzorgcentrum Populierenhof in Nieuwkerken. Vermits het de 

bedoeling is om de mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, worden een aantal 

diensten aangeboden, zoals warme maaltijden, bad of douche, kapsalon enz. 

Indien men vragen heeft rond thuis- en woonzorg kan men op woensdag en vrijdag van 9u30 

tot 11u terecht in het Populierenhof ofwel kan men een afspraak regelen via 03 778 55 61 of 

03 778 55 90. 

4. Klompentochten op 17 Mei: toelichting door Alain Van Hese: 
Vzw. Nieuwkerken leeft organiseert een aantal activiteiten in Nieuwkerken. 5 jaar geleden 

zijn ze opnieuw gestart met de Klompentochten. Het is geen massabijeenkomst. Ze hebben 

zich niet aangesloten bij de wandelbond omdat ze dan de datum niet vrij kunnen kiezen. Als 

nieuwkomer krijg je wat nog vrij is ( meestal winterperiode ). 

Start en aankomst in de Droomballon.Er is een gezinstocht van 6 km, een tocht van 10 km 

met foto’s zoeken en een van 14 km. Er is geen fietstocht meer. 

Bij aankomst kan men genieten van een hapje en een drankje en een stevige portie muziek. 

5. Verslagen werkgroepen: 
De groene klomp:  

Op dinsdag 19 Mei om 20 u gaat de open jaarvergadering van Stramien door bij Den Brave.  

Agenda: - voorstelling van de werking van Stramien 
- uiteenzetting over de ‘kerkuil’. 
- trage wegen 
- het parkbos 
 

Iedereen is welkom. 
 

  

mailto:secretariaat@nieuwkerken-waas.be


Secretariaat: Oswald Opgenhaffen, Berkenhof 11, 9100 Nieuwkerken-Waas. 
secretariaat@nieuwkerken-waas.be – 03 776 27 45 

Cultuurraad : 

 Op 27 Mei in het Welzijnshuis van Sint-Niklaas, gaat er een vergadering door voor alle socio-

culturele verenigingen Op de agenda staat de reorganisatie van de subsidies, de werking van 

het OCMW + rondleiding en een afsluitende drink.  

Op 4 Juli wordt de Vlaamse Feestdag gevierd op het Dorp. Iedereen krijgt daarover nog een 

flyer in de bus. 

Op 13 September is het Monumentendag, die in het teken staat van kerken en kapellen. Het 

is de bedoeling om fotoclub ‘flash’ te vragen, de Vlasbloem en de Heemkundige kring om de 

activiteiten wat uit te breiden. 

Werkgroep Jaarmarkt 

De activiteit is goed gelukt. Volgende keer moeten we een toiletwagen vragen aan de Stad. 

Liefst geen rommel- maar een hobbymarkt organiseren. 

6. Varia: 
- De dorpsraad van Juni gaat door in ’t Verschil. Alle jeugd- sport- en socio-culturele 

verenigingen zijn uitgenodigd. 

- Het fietspad langs de spoorweg ter hoogte van de spoorwegovergang met de 

Kwakkelhoekstraat is gevaarlijk. Er is een bocht in de straat waardoor het zicht beperkt 

wordt.  

- En tot slot deze uitsmijter. Het valt op dat er weinig gemeenteraadsleden of potentiële 

gemeenteraadsleden van Nieuwkerken aanwezig zijn op onze dorpsraden. 
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