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Ommekeergazet november—december 2018 

Sociaal artistieke voorstelling 

‘Niet met grote woorden’ 

Dinsdag 4 december, Zaal Intermezzo, Kasteeldreef 55, Lede 

Dinsdag 11 december, Sint-Annazaal, Bambruggedorp 44, Bambrugge 

Deuren : 19u30, start 20u—Ingang : €10 —kansentarief : 1€50—Drankje inbegrepen! 

Mensen van Welzijnsschakel Kras uit Gent maakten een schitterende voorstelling met zang, verhalen, dans 

en poëzie geïnspireerd door hun eigen  levensverhaal. Daarnaast willen we onderwijs en armoede in eigen 

streek onder de aandacht brengen met kleine gedichten. 

In teken van de campagne van Samen tegen Armoede ‘ 1 op 5 loopt school in de buitenbaan’ 

Kaarten zijn te verkrijgen/te reserveren bij de volgende verenigingen en organisaties : 

Welzijnsschakel Ommekeer :                                                            

info@welzijnsschakelommekeer.org 

Parochie Erpe-Mere : demaere-coppens@hotmail.com  

KWB Mere : william.deneef@gmail.com 

Vzw Miejer en Miejer : maxine_meuleman@hotmail.com  

Gezinsbond Erpe : gezinsbonderpe@gmail.com  

Gezinsbond Aaigem : alix@aaigem.be  

Gezinsbond Mere : info@gezinsbond-mere.be  

Okra Mere : liliane.slagmulder1@telenet.be  

 

Femma Lede : hildeke.degendt@skynet.be 

KVLV Lede : monique.dhondt2@telenet.be 

Landelijke Gilde Lede : evert.vermoesen@telenet.be 

PC Ariadne : rik.de.coninck@fracarita.org 

Welzijnsschakel Lede : 

schraepen.christina@hotmail.com 

Welzijnsschakel ‘T Klikt Haaltert:                                               

carolinemathys_35@hotmail.com  

Welzijnszorg : gent@welzijnszorg.be 

Telefonisch bestellen kan via Welzijnszorg :                         

09 269 23 40 



Op ons politiek debat van 20 september hebben de politieke partijen één prioritaire armoedebestrij-

dingsmaatregel voorgesteld waar ze de komende 6 jaar echt werk willen van maken. Volgen jullie 

mee de uitvoering van hun maatregel op? We bedanken de politieke partijen en het talrijke aanwezige 

publiek voor hun betrokkenheid. Lees zeker ons volledig memorandum :  

www.samenarmoedestoppen.org/acties-17-oktober/lokaal-sociaal. 

Op dit moment heeft het administratief centrum een aparte ingang voor het 

Sociaal Huis met aparte loketten. N-VA wil de drempel naar het aanbod van 

het OCMW verlagen door te werken met één enkele ingang met gezamenlijke 

neutrale loketten.    

CD&V wil een voorstel uitwerken waarbij er aanvullende steun wordt toege-

kend aan de hand van het REMI systeem (referentiebudgetten voor een 

menswaardig inkomen) systeem.  Maandelijks kan zo het inkomen van de cli-

ënten bijgepast worden tot een menswaardig inkomen. 

 

Tot zolang er onvoldoende sociale huurwoningen zijn in Erpe-Mere wil Sp.a 

Groen een aanvullende huursubsidie invoeren voor inwoners die op de wacht-

lijst staan. Iedereen heeft recht op een menswaardig leven met een warm dak 

boven het hoofd. 

STERK! wil een centrum voor persoonlijke begeleiding voor mensen in armoe-

de invoeren waar mensen los van de hulpverlening en OCMW terecht kunnen 

met hun vragen en zo op een laagdrempelige manier te weten komen waar ze 

recht op hebben.  Indien nodig kan het centrum ook ondersteunen in het ver-

zilveren van die rechten. Nu ervaren mensen te veel drempels om de stap te 

zetten naar het OCMW. 

Open VLD wil werk maken van een brugfiguur op school en daarbuiten. Een 

brugfiguur staat aan de schoolpoort en probeert een band op te bouwen met 

ouders die minder contact hebben met de school.    

 

Internet is een basisbehoefte en toch heeft niet iedereen er toegang 

toe. L.E.F. wil de digitale kloof aanpakken door een gratis gemeentelijk WIFI 

netwerk uit te bouwen.  Op publieke plaatsen krijgen inwoners gratis toegang 

tot internet. 

Hoe wil de lokale politiek armoede de komende 6 jaar aanpakken? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wil je liever niet verder deze nieuwsbrief ontvangen, dan kan je je uitschrijven via                                                           

info@welzijnsschakelommekeer.org.                                                                                            

Onze privacyverklaring  kan je hier terugvinden :  www.samenarmoedestoppen.org/privacyverklaring/   

DE WARMSTE WEEK KOMT ER AAN! 

 
De Warmste Week gaat dit jaar door van dinsdag 18 

tot en met maandag 24 december in Provinciaal      

Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Steun jij ook één 

van de meer dan 1000 goede doelen?   

Ook Welzijnsschakel Ommekeer is een goed doel.   

 

 

Organiseer met je vereniging, school of vriendenkring 

een actie ten voordele van de armoedebestrijding in 

Erpe-Mere. Meer info of een actie registeren? Ga naar :  

   

 

https://dewarmsteweek.stubru.be/

goededoelen/welzijnsschakel-ommekeer-vzw 

Samen armoede stoppen?                                

Steun met 5 euro per maand via een                    

bestendige opdracht met fiscaal attest  

Je steun gaat naar een concrete werking die 150 gezin-

nen in armoede uit Erpe-Mere uit hun isolement haalt, 

samen brengt, sterker maakt en samen met partners ar-

moede structureel aanpakt. 

Je stort via een bestendige opdracht maandelijks een 

gift.  Als het totaal van je giften tijdens het kalenderjaar   

40 euro bereikt, zal je automatisch een fiscaal attest ont-

vangen. Op die manier kan je 45% van je gift recupereren 

via de belastingen.  

Ga naar onze website :             

www.samenarmoedestoppen.org/steun-ons/. Vul het vol-

gende document in en bezorg het aan Ommekeer 

(info@welzijnsschakelommekeer.org of Kloosterstraat 7, 

9420 Erpe-Mere) of je bank.  

Je kan zelf ook een bestendige opdracht opstarten via online-bankieren. Ga naar je online-

bankieren en start een bestendige opdracht voor 5 of 10 euro op rek. nr. : BE86 8939 4407 

0450 van het “ Netwerk tegen Armoede”, met vermelding “611- Welzijnsschakel Ommekeer”. 



 

 

zitdagen van het  Sociaal Huis in ons lokaal 

Een sociaal werker van het    

Sociaal Huis, komt maandelijks 

naar ons lokaal.                            

AFSPRAAK IS NIET  NODIG! 

 

Wanneer:  2de Zaterdag van de maand  van 10u 

tot 12u in ons lokaal tijdens de groenten –en fruit-

verkoop.    

Gratis Juridisch advies in ons lokaal 

Maak gebruik van de zitdag 

gratis juridisch advies bij 

Anique (vrijwilliger bij           

Ommekeer en advocaat).                                                        

AFSPRAAK IS NIET  NODIG!  

 

Wanneer :  2de Zaterdag van de maand  van 10u 

tot 12u in ons lokaal tijdens de groenten –en fruit-

verkoop. 

Gratis spreekuur opvoedingsondersteuning 

Heb je vragen of zorgen rond de opvoeding van je    

kinderen? Maak gebruik van het spreekuur bij  

Tineke voor gratis advies.  Een afspraak maken is 

mogelijk via Ommekeer of bij het Huis Van Het 

Kind : 

053/60.34.90 of huisvanhetkind@erpe-mere.be  

 

Katrolwerking 

Wil je gebruik maken van de  gra-

tis studie—en gezinsondersteu-

ning aan huis ?                           

Inschrijven is mogelijk via        

Ommekeer of bij Stefanie :  

tel 0475/78.14.30                    

Stefanie.DeMeyer@erpe-mere.be 



 Dinsdag 6 november, 9u30 in ons lokaal: 

Oudergroep (recht op onderwijs en opvoe-

ding) 

 Dinsdag 4 december, 9u30 in ons lokaal: 

Oudergroep (recht op onderwijs en op-

voeding) 

 Woensdag 7 november, 10u in ons lokaal: 

infomoment ‘budgetteren’ (wie deelneemt 

krijgt gratis soep) 

 Dinsdag 4 december, 19u30 Zaal Inter-

mezzo Lede, theater ’ Niet met grote 

woorden’   

 Woensdag 7 november, 12u tot 14u: Er 

op UiT soepcafé (verse soep, brood en be-

leg: 1,50 euro) in ons lokaal.  

 Woensdag 5 december, 12u tot 14u: Er 

op UiT soepcafé (verse soep, brood en 

beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.  

 Woensdag 7 november, 13u15 : samen 

naar de bib van Erpe-Mere 

 Woensdag 5 december, 13u15 : samen 

naar de bib van Erpe-Mere 

 Zaterdag 10 november, 13u30 in ons lo-

kaal: Sint-Maartenfeest + infomoment ou-

ders onderwijs.  

  Donderdag 6 december, 20u, werkgroep 

ontspanning ‘voorbereiding nieuwjaars-

feest’ 

 Zondag  11 november, vanaf 10u, Brunch 

11.11.11., refter Sint-Jozefschool Mere. 

Kaarten te krijgen bij Ommekeer.   

 Zaterdag  8 december , 10u tot 13u: 

Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal. 

Zitdag Sociaal Huis. Kinderclub is open! 

 Vrijdag 16 november, 10u Brussel: Be-

leidsgroep onderwijs Netwerk tegen Ar-

moede 

 Dinsdag 11 december, 19u30 Parochie-

zaal Sint-Anna, theater ’ Niet met grote 

woorden’   

 Zaterdag  17 november  , 10u tot 13u: 

Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal. 

Zitdag Sociaal Huis. Kinderclub is open! 

 Donderdag 13 december, 19u vertrek 

aan ons lokaal. In groep naar Christmas 

Songs - cc de werf.  

 Dinsdag 20 november, 19u30 in ons lo-

kaal: Oudergroep (recht op onderwijs en 

opvoeding) 

 Woensdag 19 december, 12u tot 14u: Er 

op UiT soepcafé (verse soep, brood en 

beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.  

 Dinsdag 27 november, huisbezoeken in 

de sociale wijk Burst.  

 Woensdag 19 december, 13u Kinderclub 

in ons lokaal.  We knutselen samen 

kerstkaarten.  

 Woensdag 28 november, 12u tot 14u: Er 

op UiT soepcafé ON THE ROAD (verse 

soep, brood en beleg: 1,50 euro), ontmoe-

tingscentrum Burst.    

 NOTEER AL IN JE AGENDA : Zaterdag 26 

januari, 16u30, Nieuwjaarsfeest          

Ommekeer, Sint-Janshof, Ottergem.    

ACTIVITEITENKALENDER  november– december 2018                                  



10 november, Sint-Maartenfeest, 13u30 in ons lokaal.                                   

Kinderen vanaf geboortejaar 2006 krijgen een cadeautje                            

Deze activiteit is enkel toegankelijk voor leden.  

Kinderen vanaf geboortejaar 2006 : 4 euro ( max. 10 euro per 

gezin). Andere gezinsleden : 1euro50 per persoon.   

Alle deelnemers krijgen koffie, chocomelk en koffiekoeken.  

 

Nog niet ingeschreven? Stuur vlug een sms’je naar 0479944271 (inschrijven kan nog tot 

zondag 4 november)    

Toneel ASEM: Komische thriller ’ De Bemoeial’                                                                        

Donderdag 22 november, 19u30 aan ons lokaal.                                                                   

20u, Zaal Patronaat, Mere  

"Het Immobiliën kantoor uit de Nieuwstraat te Mere, is het toneel van lugubere 

gebeurtenissen. Haat en nijd loeren om de hoek! Wie haat wie? Niemand die het 

weet! Of toch? Is liefde of jaloezie de drijfveer? Maar waar is de minnaar? Waar 

moet men zoeken? Corruptie en bedrog, misschien de schakel? Maar waar is 

het bewijsmateriaal? Toch niet verdwenen zeker? MOORD is het resultaat! Maar 

waar is het lijk? Of is er geen? Gelukkig voor commissaris De Bakker, die het 

onderzoek leidt, is er Madame Pieters! Zij heeft een antwoord op al zijn vragen. 

Alhoewel…. Als ze het woord 'weg', 'kwijt' of 'verdwenen' nog éénmaal gebruikt, 

staat hij niet in voor de gevolgen …. "  

Kansentarief : 1euro50— Tussentarief : 3 euro  / drankje inbegrepen         

Aantal inschrijvingen :  …………..x                                                                                                                    

(Bezorg ons je inschrijving tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271) 

Muziek ‘An Irish Christmas’                                                                          

Donderdag 13 december                                                                   

Vertrek 19u aan ons lokaal                                                                     

CC De Werf, Aalst  

een hartverwarmende ervaring tijdens de koude winterdagen! 

 

Moya Brennan is een stem met eeuwigheidswaarde. Ze stamt uit een familie die vanaf 1970 de traditionele 

Ierse muziek naar een hoog internationaal level tilde. In deze betoverende kerstshow mag je je aan een rij-

ke selectie traditionele Ierse en Europese kerstliederen verwachten. Er is eigenlijk geen betere stem om de 

magische wintersfeer en de geest van Kerstmis te vangen dan die van Moya Brennan. 

Kansentarief : 1euro50—Tussentarief : 3 euro / drankje inbegrepen 

Aantal inschrijvingen : …………...x                                                                                                                    

(Bezorg ons je inschrijving tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271) 


