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Onze Nieuwe Stek
23 November 2013 was een bijzondere
dag voor ‘t Schoederkloptje. Dan zijn we
namelijk verhuisd naar de Molenstraat 10
te Zarren.
Iedereen van de vereniging was om 9 u.
stipt aanwezig om de handen uit de mouwen te steken. Er was al veel ingepakt
en de auto’s werden volgepropt met allerhande spullen.
Alles werd gedeponeerd in het nieuwe
huis en kreeg er een voorlopige plaats.
We zagen door het bos de bomen niet
meer. Iedereen was zodanig enthousiast
dat zelfs het behang van sommige muren eraan moest geloven. Ideeën allerhande en zo was de aanzet gegeven
voor de werken in onze nieuwe stek.
R.M.

Interessante informatie:
 ‘t Schoederkloptje VZW
Molenstraat, 10
8610 ZARREN
Tel: 051/43.76.27
GSM: 0468/12.47.76
www.tschoederkloptje.be
tschoederkloptje@telenet.be
Volg ons ook op facebook!

Als laatste bijgekomen bij de vzw
‘t Schoederkloptje heb ik op de dag van de
verhuis mijn steentje bijgedragen. We zijn
omstreeks 9u aan de verhuis begonnen en
het verliep vlekkeloos. We waren ook met
velen en zoals het spreekwoord zegt
“ Vele handen maken licht werk”. Rond de
middag was praktisch alles gedaan. Dan zijn
Yvette en Evelyn om frietjes geweest voor
de verhuizers. Dat was smullen in onze
nieuwe stek. Daarna moest er nog wat verplaatst
worden in het bureau van Evelyn. Het was
een zeer positieve dag, en we hebben
afgesloten met een hapje en een drankje.
Jean

Bezoek aan de bolletra op 5 maart 2014
Op 5 maart zijn we op uitstap geweest naar de bolletra
in Kortemark. We werden verwelkomd door de verantwoordelijke. Daar kregen we de uitleg van het spel.
Eerst hebben we genoten van een heerlijk kopje koffie
en een gebakje. Het was heel leuk en spannend. We
hadden geen ervaring maar toch werd het een gelijk
spel. Voor zowel de blauwe als de rode ploeg.
We gingen allemaal met een goed humeur naar huis.
Saskia

Als Antwerpenaar had ik nog nooit gehoord van bolletra. Het spel interesseerde mij direct. Er werden veel
foto’s genomen. We hadden goed gesupporterd voor
de vrouwen. De kinderen die erbij waren, vonden het
ook leuk. Ik vond het spijtig dat we het beslissende
spel niet konden uitspelen.
Jean
Jean Courtois

Goudkorrel
Dat we in een stressvolle periode leven is
een feit. Maar stress is niets nieuws. Stress
is van alle tijden. Ontspan dus en beslis nu
om gelukkig te zijn. Geniet van eenvoudige
dingen. Maak het beste van elke situatie. Iedereen heeft immers wel een of andere zorgen. Neem je zelf niet al te ernstig. Maak je
geen zorgen over kritiek, want je kunt niet
iedereen gelukkig maken. Wees jezelf en
doe wat je graag doet. Stel je niet voor wat
voor ergs er zou kunnen gebeuren. Dat is
moeilijker te dragen dan het oplossen van
een reëel probleem. Gedane zaken nemen geen keer,
blijf er niet op broeden. Vermijd mensen die je ongelukkig maken. Concentreer je op iets, dan heb je geen
tijd om ongelukkig te zijn.
Stefaan
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Ontbijt trefpunt ACW
Op 27 april had het ACW zijn jaarlijks trefpunt, dat doorging in OC Gildezaal te Handzame. Het ontbijt was zeer ruim en heerlijk. De schepenen van het ACW stonden in voor
het klaarmaken van de lekkere spiegel, roer en gekookte eitjes met broodjes, beleg, koffie en fruitsap.
Na al dat lekkers was er een huldiging van 2 mensen die zich jaren lang hebben ingezet,
nl. Mieke Devooght en Frederik Despierre.
De gastspreker Johan Verstreken, Vlaams volksvertegenwoordiger, had het in hoofdzaak
over vrijwilligerswerk.
Dan was er nog een korte toelichting door schepen Rik Waeyaert over de sneukelroute.
Jean

Interview met de Burgemeester
1.Kent U de werking van ‘t Schoederkloptje?
Door de voorstelling op de Open Deur dagen tijdens Zarren kermis. En ook door het
mobiliteitsproject met minister Hilde Crevits.
2.Wat is uw mening over het bestaan van ‘t Schoederkloptje?
Armoede kan niet door alle diensten opgelost worden. Niet iedereen in armoede is
bij het OCMW. Ik vind ook dat de vrijwilligers goed werk verrichten. Zij zijn de brug
tussen diensten voor de mensen. Zij maken ook de drempel lager om naar die
diensten te stappen. Het geeft de mensen een extra dimensie.
3.Wist U dat er volgens de statistieken 600 gezinnen in armoede leven in Groot-Kortemark?
Ik weet dat er gezinnen in armoede leven, maar dat er zoveel zijn wist ik niet. Ik vraag me
ook af welke criteria zijn gebruikt voor deze statistieken. Er is ook denk ik veel armoede
die niet geweten is. Bijvoorbeeld mensen die er niet voor durven uitkomen dat het
moeilijk gaat.
4.We waren aanwezig in Handzame toen het beleidsplan voorgesteld werd. Jullie waren
toen nog niet klaar met jullie armoedebeleid. Is er al iets uit de bus gekomen, buiten het
bouwen van een nieuw rusthuis?
Concreet nog niet maar we hebben een nieuwe ontvanger en voorzitter voor het OCMW.
In een meerjarenplan zouden we wel kunnen voorstellen van jullie uit erin kunnen opnemen.
Voor een nieuw dak zouden jullie kunnen beroep doen op het plattelandsfonds. Voorlopig
wordt dit fonds gebruikt om onze plattelandswegen te onderhouden.
5. Wat kan de gemeente Kortemark betekenen voor ‘t Schoederkloptje?
De gemeente kan samen met het OCMW bekijken welke budgetten kunnen vrijgemaakt
worden. Eventueel ook om een plaatsje in het infoblad te reserveren. Om er een artikel over
’t Schoederkloptje erin te plaatsen.

Geschiedenis van ‘t Schoederkloptje
Op 26 januari 2001 kwamen we samen in het achterzaaltje van De Kring met een groep
mensen die via het parochieblad de oproep van Rob gelezen hadden.
Dit is het eerste artikeltje die verschenen is in het parochieblad van 10/01/2001.

Welzijnsschakels in Zarren
“Het project Welzijnsschakels telt over het hele land vrijwilligersgroepen die ter plaatse
en concreet werken rond armoede en uitsluiting. Regionale verantwoordelijken ondersteunen bestaande werken of helpen bij het oprichten van nieuwe permanent
initiatieven”. Deze tekst stond te lezen op de folder van de recente adventsactie van
Welzijnszorg. Luc Vandenabeele kwam vorige maand in onze kerk vertellen over zijn ervaringen binnen de groep Welzijnsschakels in Menen. Hierbij aansluitend deelde pastoor
Rob mee dat een kansarme vrouw uit Zarren de vraag stelde naar een dergelijke
groep. We zouden starten als enkele vrijwillig(st)ers zich aanboden.
Op vrijdag 26 januari was het zover. Fino Tratsaert, regionaal verantwoordelijke uit
Roeselare, kwam ons vertellen hoe we hier van start konden gaan. Het zou waarschijnlijk een gemengde groep worden van kwetsbare mensen met vrijwillig(st)ers van Zarren,
die om de 4 of 6 weken zouden samenkomen rond een kop koffie. Die vrijwilligers zijn
eventueel nog beperkt in aantal. Wie wou meewerken, was welkom op deze eerste informatieve bijeenkomst in het zaaltje van De Kring. Je kon vooraf je naam opgeven bij Rob.
In onze eerste vergadering waren aanwezig : Maurits, Christa, Rosa, Johan, Marleen,
Francine, Kristof, Paulette, Claudine en Rob, Fino en Yvette.
Iedereen vertelde wie hij/zij was. Fino stelde Welzijnsschakels voor. Ze vertelde dat er in
de omgeving geen groepen bestonden waar mensen in armoede naar toe konden.
Ze vertelde over ’t Hope, een groep in Roeselare en wat die allemaal organiseerde.
Er bestonden toen 20 groepen welzijnsschakels.
We dachten na wie we nog konden aanspreken om naar onze welzijnsschakel te komen.
We hadden een 5-tal mensen in gedachten die we konden aanspreken of ze interesse
hadden om naar de groep te komen. Wat wilden we doen: kern vormen en de
complexiteit van armoede leren kennen. We bekeken een film die ons op weg hielp.
We wilden vooral ingaan op de vooroordelen en de mensen met respect behandelen .Iedereen kreeg de kans om zijn verhaal te doen zodat ze hoorden dat ze niet alleen
waren met hun problemen. Onze taak was vooral luisteren en leren begrijpen. Dit was
voor ons ook een onbekende wereld. We spraken af dat wat in de groep werd gezegd in
de groep bleef, zodat de mensen meer vertrouwen kregen. Dit was de eerste aanzet
van het verhaal.
Yvette
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Informatie
Recht op verhoogde tegemoetkoming
Op 1 januari ging een nieuwe regeling in, waarbij de verhoogde tegemoetkoming
en het Omnio-statuut werden samengevoegd tot één eenvormige regeling.
Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming.
Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële
voordelen.
Zie hieronder :
In de ziekteverzekering :
 bij de dokter
 bij de apotheek
 in het ziekenhuis
 sociale maximumfactuur
 bijdrage zorgkas
 Andere voordelen: Verminderingskaarten bij het Openbaar Vervoer
 bij De Lijn
 bij de NMBS
 Lokale voordelen:
 vermindering provinciebelasting
 verwarmingstoelage
 vrijetijdspas
Aan te vragen bij uw ziekenfonds die op hun beurt u zullen bijstaan bij
het noodzakelijke inkomstenonderzoek.


Pedagogisch Advies
OSIO (Ouders steunen in opvoeden)
OSIO is een initiatief van de vereniging Ons Tehuis (VOT)
OSIO wil een pedagogische spreekuur organiseren in de gemeente Kortemark.
Voor wie?
Het spreekuur pedagogische advies is er voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprekpartner die luistert, ondersteunt, informeert en adviseert. Samen gaan ze op zoek naar een manier van omgaan met jouw opvoedingsvragen. Ze zoeken een oplossing die voor jou gepast lijkt.
Waarom?
Omdat je nood hebt aan steun. Je krijgt een aantal tips. Je kan je verhaal brengen en je relatie
met je kind verbeteren.
Goed om te weten
Het spreekuur pedagogische advies is gratis. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.
Info: Tel.: 057/22.62.82 Website: www.votjeugdhulp.be
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