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Officiële opening van onze nieuwe locatie . 

 

In de Molenstraat 10 te Zarren opende ‘t Schoederkloptje op 2 
oktober 2014 zijn deuren voor het publiek . Nadat Maurits iedereen 
van harte welkom heette, nam  Evelyn Catteceur  het woord waar 
ze de werking en de belangrijkheid van ‘t Schoederkloptje uitlegde . 

Ze gaf ook mee dat er nu en dan rond een bepaald beleidsthema 
gewerkt wordt o.a. geestelijke gezondheid . 

 
Ook twee getuigenissen van mensen in armoede nl. van Stefaan en 
Nathalie, trokken de aandacht van het publiek . Zij vertelden hoe 
moeilijk het is om ieder keer de eindjes aan elkaar te knopen en 
hoeveel moed ze kunnen opbrengen om door te gaan . Dat er die 
avond naar hen geluisterd werd, was voor die mensen zeer positief. 
Vanuit de provincie zijn ze ook bezorgd met armoede . Gastspreker 
Eddy Moerman had het specifiek over armoede op het platteland . 
Daarna kwam onze plaatselijke voorzitter van  het OCMW Christine  
Logghe aan bod . Vanzelfsprekend had zij het over armoede op het 
lokaal vlak . OCMW en het Sociaal Huis werken goed samen om 
mensen in armoede terug kansen te geven . 
Dit kan zijn :  
  - mensen helpen om gemakkelijker aan werk te geraken 
  - toegankelijkheid kinderopvang 

  - vrijetijdspas, enz. 
Zij vindt samenwerking heel belangrijk . Daarna was het moment 
aangebroken om tot de officiële opening over te gaan . Dit gebeurde  
door een korte toespraak van onze burgemeester Toon 
Vancoillie,die de noodzaak er van inziet dat er op onze gemeente 
een vereniging als ‘t Schoederkloptje bestaat . Hij benadrukte ook 
hoe belangrijk de samenwerking is tussen ons, het OCMW en de  
gemeente .Om 19u. ging dan de receptie van start met een hapje & 
drankje . 
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Opendeurdagen “ ‘t Schoederkloptje” 

 

Ter gelegenheid van Zarren - kermis waren er op 5/6/8 en 12 oktober 
opendeurdagen in ‘t Schoederkloptje. Iedereen was nieuwsgierig hoe 
onze nieuwe locatie eruit zag maar ze  waren  ook geïnteresseerd in de 
werking van onze welzijnsschakel. Ieder jaar is er bij Welzijnszorg een 
politieke actie. Dit jaar was het thema “ Iedereen beschermd”. Veel 
bezoekers ondertekenden de daarvoor bestemde parapluutjes. Ook vele 
andere verenigingen deden aan de actie mee. 

Het komt erop neer dat ze vragen aan het beleid om iedereen te 
beschermen tegen armoede. Er was ook aandacht voor cultuur. Maurits 
Messeyne en Jos Demaree hadden voor een fototentoonstelling gezorgd 
die handelde over een stukje geschiedenis uit Zarren. 

Men kon  ook hun boek aanschaffen. 

Tussen pot en pint werd er nog veel nagepraat. Voor wie honger kreeg 
geen nood. Er was soep voorzien en ook croques uit het vuistje. 

Gelukkig kon men rekenen op veel medewerking uit onze groep. 

Dank aan allen die ons gesteund hebben, zowel  praktisch als financieel. 

 

Volgende afspraak begin oktober 2015! 



1 jaar : Katoen                      

2 jaar : Leder                       

3 jaar : Tarwe                      

4 jaar : Was                       

5 jaar : Hout                        

6 jaar : Gips                         

7 jaar : Wol                         

8 jaar : Klaproos                   

9 jaar : Faience                    

10 jaar : Tin   

11 jaar : Koraal                      

12 jaar : Zijde                       

13 jaar : Kant                        

14 jaar : Lood                        

15 jaar : Kristal                    

16 jaar : Saffier                    

17 jaar : Roos                        

18 jaar : Turkoois                 

19 jaar : Linnen                      

20 jaar : Porselein                

21 jaar : Opaal                        

22 jaar : Brons                       

23 jaar : Beril                         

24 jaar : Satijn                       

 

 

Volume 1, Issue 1 

Huwelijksjubilea 

Pagina 3 

25 jaar : Zilver 

26 jaar : Jade 

27 jaar : Acajou 

28 jaar : Nikkel 

29 jaar : Fluweel 

30 jaar : Parel 

31 jaar : Bezaanleder 

32 jaar : Koper 

33 jaar : Porfier 

34 jaar : Amber 

35 jaar : Robijn 

36 jaar : Mousseline 

37 jaar : Papier 

38 jaar : Kwik 

39 jaar : Crêpe 

40 jaar : Smaragd 

41 jaar : Ijzer 

42 jaar : Parelmoer 

43 jaar : Flanel 

44 jaar : Topaas 

45 jaar : Vermeil 

46 jaar : Lavendel 

47 jaar : Kasjmier 

48 jaar : Amethist 

 

49 jaar : Ceder 

50 jaar : Goud 

51 jaar : Camelia 

52 jaar : Toermalijn 

53 jaar : Kers 

54 jaar : Hout 

55 jaar : Orchidee 

56 jaar : Lapis Lazuli 

57 jaar : Azalea 

58 jaar : Esdoorn 

59 jaar : Vison 

60 jaar : Diamanten 

61 jaar : Plataan 

62 jaar ; Ivoor 

63 jaar : Lila 

64 jaar : Astrakan 

65 jaar : Briljant 

66 jaar : Jasmijn 

67 jaar : Chinchilla 

68 jaar : Graniet 

69 jaar : Lork 

70 jaar : Platina 

75 jaar : Albast 

80 jaar : Eik 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.obs-pierement.nl%2Fnieuwsarchief2006.htm&ei=YJlDVeX6N8KtUaungLAL&bvm=bv.92189499,d.ZGU&psig=AFQjCNHh0ejb7I_7Ck1jHxu6_Mk0_PaYPg&ust=1430579028
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Bezoek aan de Bolletra 

Op 8 april zijn we met een aantal mensen van 't Schoederkloptje naar de bolletra  

getrokken. 

We spraken af  aan 't Schoederkloptje om 13u.45 en trokken dan te voet naar de 

Mollestraat te Zarren . 

Het was een groot succes. We waren met een 14-tal mensen, 7 vrouwen  en 7 mannen, 

goed   verdeeld dus. 

De mannen speelden  met de blauwe bollen ,  de vrouwen met de rode. 

Na twee uur  was er een gelijke stand 9-9. 

Iedereen keerde welgezind terug naar 't Schoederkloptje om daar dan lekkere 

pannenkoeken te eten. 

Het was gezellig en voor herhaling vatbaar. 

Jean  
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Dit kan iedere eerste dinsdag van de maand in ons huis in de Molenstraat 10 te 

Zarren. Alle leden van onze groep worden daarop uitgenodigd en worden verwend 

met gerechten om u tegen te zeggen. 

Onder leiding van Liliane en Rita, 2 super kokkinnen, kunnen we ons vergelijken met 

een sterrenrestaurant. Het begint al om 8 uur ‘s morgens. De potten en pannen 

worden uit de kast gehaald en de ingrediënten uit de frigo. De taken worden dan 

verdeeld. Voor ongeveer 25 mensen koken is niet zo vanzelfsprekend. Er komt veel 

werk bij kijken. Het lukt toch iedere keer om 12 uur stipt aan tafel te gaan. De 

soep wordt uitgedeeld, daarna een hoofdschotel en tot slot een lekker dessert. 

Er zit veel variatie in de gerechten en ze zijn ook seizoensgebonden wat de 

gezondheid zeker ten goede komt. Na de afwas en de opkuis zijn we al benieuwd 

wat het menu de volgende keer zal bieden. 
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Basisbereikbaarheid biedt kansen voor 

duurzame tewerkstelling van kansengroepen 
 

1/6/2015 

Het Netwerk tegen Armoede reageert positief op het pleidooi van Vlaamse regeringspartij CD&V 

om sociale tewerkstelling te betrekken bij de uitbouw van basisbereikbaarheid. De partij lanceert 

vandaag een voorstel om De Lijn de hoofdassen beter en sneller te laten bedienen en de lokale 

verbindingen toe te wijzen aan een lokaal, aangepast aanbod, met deeltaxi’s, buurtbussen en 

andere vervoersmodi. Dat biedt inderdaad een uitgelezen kans om kwetsbare groepen via sociale 

tewerkstelling aan een duurzame job te helpen. Het Netwerk tegen Armoede had hier eerder ook al 

voor gepleit tijdens de hoorzitting rond basisbereikbaarheid in het Vlaams Parlement. Wij zijn 

tevreden dat alvast één regeringspartij de piste van vrijwilligerswerk afwijst. 

  

Daarmee is de discussie rond basisbereikbaarheid uiteraard niet afgerond. Het Netwerk tegen 

Armoede blijft pleiten voor een aanvullend aanbod dat betaalbaar blijft. De recente 

prijsverhogingen bij De Lijn betekenen al een serieuze financiële aderlating voor mensen in 

armoede die de bus nodig hebben als vervoermiddel. 

  

Het aanvullende aanbod moet afgestemd worden op de reële behoeften. Mensen moeten op een 

vlotte manier naar het ziekenhuis, OCMW, winkel, vereniging of vrijetijdsactiviteit en zeker ook 

van en naar het werk of andere lokale diensten kunnen reizen. Toegankelijke reisinfo is even 

belangrijk. Het voorstel van CD&V om per regio vervoersmakelaars in te schakelen is het 

overwegen waard. Reizigers kunnen die dan opbellen voor gepersonaliseerd reisadvies. Wij 

pleiten sterk voor een gratis telefoonnummer. De Belbus valt bijvoorbeeld vaak duur uit doordat 

men voortdurend naar een betalend nummer moet bellen om te reserveren. Voor CD&V kunnen 

die makelaars ook private partners zijn. Privaat of openbaar, voor het Netwerk tegen Armoede 

moet de kwaliteit en de betaalbaarheid van het aanbod gegarandeerd zijn. 

  

Tegelijk blijft het Netwerk tegen Armoede protesteren tegen de huidige, versnelde afbouw van het 

aanbod van De Lijn. Belbussen en lokale lijnen zijn in verschillende regio’s al geschrapt nog voor 

er een alternatief uitgewerkt is. Daardoor worden de meest kwetsbare groepen getroffen in hun 

recht op mobiliteit 

 

 
 

http://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150531_01707915
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Eigenaardige getallen 

1x8+1=9 

12x8+2=98 

123x8+3=987 

1234x8+4=9876 

12345x8+5=98765 

123456x8+6=987654 

1234567x8+7=9876543 

12345678x8+8=98765432 

123456789x8+9=987654321 

Correct tellen 
 

Zeg eens tegen een vriend dat je 11 vingers hebt . 

Als hij antwoordt dat dat niet kan, tel dan van 1 tot 10 op ;je vingers . 

Tel daarna achterwaarts : “ 10, 9, 8, 7, 6… en 5 vingers aan mijn andere 

hand ; dat maakt 11. “ 

  

  

Romeinse cijfers Breuken 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://blogimages.bloggen.be/deleerboomvijf/988704-e5d30764cf245f191368a988ff09fefc.gif&imgrefurl=http://www.bloggen.be/deleerboomvijf/archief.php?startdatum%3D1290380400%26stopdatum%3D1290985200&h=300&w=320&tbnid=e8HMr
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://weetlogs.scilogs.be/gallery/11/mr.png&imgrefurl=http://www.scilogs.be/wiskunde-is-sexy/nog-geen-titel/&h=300&w=300&tbnid=YIx4ojo9zlvtSM:&docid=ujOYDs_uMq_efM&hl=nl-BE&ei=KZoFVu-OLseta93egsgB&tbm=isch&ved=0CIIBEDM
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De woorden zijn zowel van boven naar onder, van 

onder naar boven, van links naar rechts, van rechts 

naar links, diagonaal van boven naar onder en 

omgekeerd te vinden . Met de overgebleven letters 

kan je een zin vormen .  

Tip : het heeft te maken met iets dat onlangs is 

opgestart in ‘t Schoederkloptje . 


