
De Katrol : hulp bij het huiswerk  

Heb je moeite bij het helpen van het maken van het 

huiswerk van je kind? Dan kan de Katrol je helpen!   

Een student of vrijwilliger kan je gezin 2 keer per week 

1 uurtje ondersteunen. Meestal voor een periode van 

8 weken.  

 

Normaal gezien komen ze aan huis, maar door de corona wordt er afgesproken in een    

zaaltje.  Het is de bedoeling dat je als ouder ook mee doet. Samen met de ouders wordt er 

op een plezante manier gewerkt rond taal en rekenen.  

Je kan bij de Katrol ook terecht met je vragen rond opvoeding, vrije tijd, huisvesting,             

financiële problemen, gezondheid,… en wordt samen gezocht naar een oplossing.   

Voor welke leeftijd?  Voor kinderen in het lager onderwijs en 1ste en 2de jaar secundair. 

De ondersteuning is GRATIS. 

 

Opvoedingsconsulente : Vragen of zorgen over je kind?  

Heb je vragen of zorgen over je kind of heb je nood om 

even te ventileren, dan je kan je een afspraak maken.  

Er wordt geen dossier bijgehouden en er is geen             

wachtlijst.   Door de corona lopen de gesprekken via de 

telefoon of via facetime. De ondersteuning is GRATIS. 

Meer info?  

Stefanie De Meyer 

0475/ 78 14 30 

Stefanie.demeyer@erpe-mere.be  

Meer info? 

Tatjana Van derschueren 

GSM: 04 75 78 03 90                                                                                                                            

huisvanhetkind@erpe-mere.be 
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DE SCHARNIER—Nieuwstraat 16 in Mere 

Ruilwinkel kledij (3j tot 12j) 

In de ruilwinkel kan je kinderkledij in goede staat  

omruilen.   

Gratis en toegankelijk voor iedereen.  

 

 

Sociale kruidenier : goedkoop winkelen 

In de sociale kruidenier kan je voeding  -en                 

verzorgingsproducten aankopen aan een goedkope 

prijs.  

De kruidenier is enkel toegankelijk voor mensen met 

een laag inkomen uit Erpe-Mere.                                               

Je kan 10 of 30% korting krijgen.    

 

Wanneer heb ik recht op 10% korting?  

•  Ik heb verhoogde tegemoetkoming ( ‘1’ achteraan op klevertje).    

Wanneer heb ik recht op 30% korting?  

• Ik heb een UiTPAS aan kansentarief OF ik zit in een collectieve schuldenregeling OF ik 

heb een maximaal maandelijks inkomen van : 

• Alleenstaande € 1187,17  

• Koppel € 1780,75  

• 2 volwassenen en 1 kind € 2136,90  

• 2 volwassenen en 2 kinderen € 2493,17  

• 2 volwassenen en 3 kinderen € 2849,20  

• 1 volwassene en 1 kind € 1543,32  

• 1 volwassene en 2 kinderen € 1899,47  

• 1 volwassene en 3 kinderen € 2255,62  

• Per volgend kind € 356,15  

 



Wat breng ik mee? 

• Een klevertje van de mutualiteit of  vraag een attest van verhoogde tegemoetkoming 
bij je mutualiteit (max. 3 maand oud). 

• OF vraag een recent attest (max. 3 maand oud) van de collectieve schuldenregeling bij 
je advocaat. 

• OF Een bankafschrift van je maandelijks inkomsten. Ook van eventueel                         
onderhoudsgeld.   

Wanneer kan ik mij gaan inschrijven en inkopen doen?   

• Woensdag van 13u30 tot 16u  / Donderdag van 13u30 tot 18u30  

• Vrijdag van 9u30 tot 12u  /De 1ste en 3de zaterdag van de maand van 9u30 tot 12u   

 

 

Heb je een vraag , een verhaal, een probleem.  

Wanneer je Awel contacteert, zal een vrijwilliger naar jou luisteren. Het is niet erg als je 

wat nerveus bent, dat is heel normaal. De beantwoorder zal je ondersteunen. Je mag jouw 

tijd nemen en alles vertellen wat je wil.    

Het gratis en anoniem telefoonnummer van Awel is het nummer 102 of je kan ook chatten: 

https://awel.be/babbel#chat 

Je kan Awel elke dag bellen van 16 uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. 

Op woensdag en zaterdag kan je al vanaf 14u bellen. Een gesprek met Awel hoef je niet te 

betalen. Het is volledig gratis.  Je hoeft niet te vertellen wie je bent, jouw telefoonnummer 

verschijnt niet op onze telefoon. 

Meer info De Scharnier?  

Ilse Waegneer 

0475/78.31.05  

descharnier@erpe-mere.be  

Contact Met AWEL? 

Bel het gratis nummer 102 

Of chatten :  https://awel.be/babbel#chat 



De spelotheek van Erpe-Mere : Speelgoed ontlenen met                               

levering aan huis  

In de bib van Erpe-Mere kan spellen en speelgoed 

ontlenen voor groot en klein.  Er zijn : bouwspellen, 

gezelschapsspellen, denkspellen, technologisch   

speelgoed, buitenspeelgoed, puzzels, verkleed-

koffers, buitenspeelkoffers. Je kan ook boeken, tijd-

schriften, CD’s, DVD’s, strips, games ontlenen.  

Het ontlenen is GRATIS 

Open :  

Maandag : 16u—19u  / Dinsdag : 17u—20u / Woensdag : 10u—12u / 13u –17u 

Donderdag : 17u –20u / Vrijdag : 10u—12u / Zaterdag : 9u- 12u 

 

Welzijnsschakel Ommekeer : We staan aan jouw kant! 

Wil je graag gebruik maken van de Katrol, opvoedingsonder-

steuning of de bib, maar weet je niet goed hoe?  

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de Sociale            

Kruidenier?  

Heb je vragen voor de school, heb je het gevoel dat de 

school je situatie niet goed begrijpt, maar weet je niet goed 

hoe dat aan te pakken?   

Vraag gerust wat hulp aan onze vrijwilligers.  We zoeken samen een oplossing. 

 

 

 

Meer info? 

Oudenaardsesteenweg 458, Erpe-Mere 

053/60.34.70 of via de website :  https://www.erpe-mere.be/bib-aan-huis 

Meer info?  

Welzijnsschakel Ommekeer 

0479/944271  

info@welzijnsschakelommekeer.org 


