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GOED NIEUWs: 
Een positieve noot van een vrijwilliger: 

WIST JE DAT… 

Zo’n 150 vrouwen en 

100 mannen 

vrijwilligen bij 

OCMW Wichelen! 
WIST JE DAT… 

1 op 7 Vlamingen aan 

vrijwilligerswerk doet?  

In Wichelen gaat het 

om zo’n 1650 

mensen! 

“Toen ik deze morgen de post nakeek, zat er een brief bij van het 
OCMW Wichelen. Groot was mijn verrassing toen dit een vroeg 
verjaardagskaartje bleek te zijn. 

Ik weet niet of ik jou hiervoor moet bedanken maar bij deze: 
BEDANKT! Mocht dit niet jouw bijdrage zijn, maak dan zeker 
mijn bedankingen over aan de juiste persoon daar! 

Ik vond dit zeer fijn om vanuit een verrassende hoek deze 
gelukwensen te krijgen. Een mens verwacht zich hier niet. Een 
extra leuk initiatief dus!  

En de bijhorende tekst was ook zeer mooi! 

Dank je wel aan het OCMW Wichelen dus!” 

WIST JE 

DAT… 

Onze oudste 

vrijwilliger is 

93 jaar! 

WIST JE 

DAT… 

Onze jongste 

vrijwilliger is 

17 jaar! 



Taalsleutels is een concept waar ze inzetten op Nederlandse taalstimulering 
bij kinderen en jongeren (en eventueel hun ouders) tijdens de vrije tijd 

• Het is een namiddag waarbij via spel 

en interactie ingezet wordt op het leren 

van de Nederlandse taal, zowel bij 

a n d e r s t a l i g e  k i n d e r e n  a l s 

Nederlandstalige kinderen.  

• Ze willen zo de inburgering versterken, 

spreekdurf en zelfvertrouwen verhogen 

bij kinderen die baat hebben bij extra stimulering. De ouders kunnen 

samen met hun kinderen deelnemen, maar dat is niet verplicht. 

• De activiteiten gaan door tot en met juni 2018, elke laatste woensdag 

van de maand van 14u tot 15u30 in CC De Poort (lokaal op de 2e 

verdieping van de bibliotheek in Wetteren, Markt 27) 

• Meer info via integratiedienst@wetteren.be of op 09 365 73 73 

DIENST IN DE KIJKER: Taalsleutels 



In  september  gingen de  vri jwi l l igers  en gebruikers  van Praatmaat  op  u i tstap naar  
de  b ib l io theek  in  Sche l lebe l l e .  

Praatmaat  is  een pro ject  waarbi j  anderstal igen Nederlands  kunnen oefenen met  
e lkaar.  De  praatgroep  gaat  tweewekel i jks  door  in  het  Sociaal  huis  op  
vr i jdagvoormiddag van 09u30 tot  11uur.  

Iedereen is  welkom bi j  Praatmaat,  dus  ook mensen van andere  gemeenten.   

We bezochten in de  b ib l iotheek van Schel lebe l l e  het “Taalpunt”,  di t  i s  een nieuw 
onderdeel  van de  b ib  die  specif iek  geri cht  i s  op  de anderstal igen.  Er  z i jn 
t i jdschri ften,  boeken,  st r ips,  dvd,  en nog  zovee l  meer beschikbaar.   
We kregen er  een ui t leg over de  werking van de  b ib l io theek en enkele  be langri jke  
afspraken.   

De  dee lnemers  kregen daarnaast  ook  een rondle id ing  in de   andere  afdel ingen van 
de  b ib l io theek .  Ze kregen het  aanbod te  z ien voor kle in  en groot,  jong en oud.  

We trachten op  deze  manier  de  andersta l ige  mensen op  onze  gemeente  kennis  te  
laten maken met  verschi l lende  prakt ische  zaken in  het  leven en,  zaken die  voor hen 
van belang kunnen zi jn.   
 

Hebben ju l l ie  nog  suggest i es  of  ken je  iemand die  graag wi l t  aans lui ten?   
Contacteer  dan : Cé l ine  Glorieux  op  het  nummer 052 43 24 51  of  per  emai l  op  : 
ce l ine .glorieux@ocmw-wichelen.be  .  

Hier  een aantal  sfeerbee lden… 

    



 

 

 

Over Aansprakelijkheid en immuniteit  is de vrijwilligerswet heel duidelijk: 
De vrijwilligerswet maakt vrijwilligers immuun. Als een vrijwilliger een 
fout maakt waarbij iemand anders schade heeft, is de organisatie 
daar aansprakelijk voor. De organisatie dient die schade te vergoeden 
of te herstellen én moet zich verplicht verzekeren voor 
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA-polis). Schade aan zichzelf  
(lichamelijke ongevallen) valt hier niet onder. 

In sommige gevallen kan het zijn dat de vrijwilliger toch persoonlijk 
aansprakelijk gesteld wordt: 

•Hij maakt telkens dezelfde fout, ook al werd daar al vaker op 
gewezen, bijvoorbeeld: materiaal laten rondslingeren, instructies 
negeren, … 

•Hij maakt een zware fout, bijvoorbeeld: de vrijwilliger is dronken 
tijdens het vrijwilligerswerk en veroorzaakt daardoor schade. 

•Hij pleegt bedrog of maakt met opzet een fout, bijvoorbeeld diefstal. 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid valt nooit onder immuniteit. Een 
aantal voorbeelden: de schending van de geheimhoudingsplicht door 
vrijwilligers, verkeersovertredingen, parkeerboetes...  

Let op, het is niet aan de organisatie om te bepalen dat een 
vrijwilliger niet langer immuun is. Dat is een beslissing van de rechter. 

Wat bij verkeersboetes  
tijdens het vrijwilligerswerk? 

Intervisie Huiswerkbegeleiders    Bedankingsetentje vrijwilligers  

           woonzorghuis Molenkouter 



Wat is dat vrijetijdswerk waar 

ze in de media over spreken? 

Vrijetijdswerk is een nieuw statuut dat waarschijnlijk vanaf januari 2018 van start zal gaan 

1.  Vrijwilligerswerk is en blijft onbezoldigd, vrijetijdswerk laat een beperkte bezoldiging toe 

Met vrijwilligerswerk kan je geen geld verdienen door prestatie of inzet, maar enkel een terugbetaling 

voor de door de vrijwilliger gemaakte kosten in en tijdens het vrijwilligerswerk (verplaatsingskosten 

en dergelijke). Er wordt in de wetgeving en onderscheid gemaakt tussen forfaitaire vergoedingen met 

een maximumbedrag per dag en per jaar en  de reële kostenvergoeding, 

waar we in het OCMW mee werken: Gemaakte kosten kunnen terugbetaald 

worden mits het voorleggen van bewijsdocumenten (formulier in te vul-

len voor woon-werk-verkeer bijvoorbeeld). 

2. Vrijetijdswerk is een mooi woord voor semi-agorale arbeid: een formule die mensen toelaat om bin-

nen een bepaald circuit extra bij te verdienen (max. €500 per maand) 

Vrijetijdswerk kan uitgevoerd worden in de non-profitsector en is de grijze zone tussen vrijwilligers-

werk (waar je niets mee kan verdienen) en arbeid (waar je een loon of wedde mee verdient). Het wordt 

door de overheid benoemd als “bijklussen” en daarin worden 3 categorieën omschreven: 

• Verenigingswerk (bepaalde diensten voor socioculturele verenigingen, vb voetbaltrainingen, speelplein-

werking, enz.) 

• Deeleconomie (cursussen, doe-het-zelf-werk, vervoer, toeristengids, enz. met als voorwaarde dat deze taak 

los staat van de beroepsuitoefening) 

• Diensten van burger aan burger (vb. het gras maaien bij de buren) 

3. Vrijwilligerswerk staat open voor iedereen, niet iedereen zal vrijetijdswerk kunnen verrichten. 

Vrijwilligerswerk kan iedereen doen, vrijetijdswerk is er voor diegenen die in pensioen zijn of wie ten 

minste 4/5 werkt. Mensen in werkloosheid, die halftijds werken, een leefloon ontvangen, enz. kunnen 

dus niet van dit regime genieten 



 
Wat als...  we de ‘rollen’ zouden omdraaien? 

WE DID IT!!  @TEAMBUILDING!!! 

onze coach werd… chauffeur 

en reed zich vast in een smal 

straatje. 

 

en onze chauffeurs werden… passagiers 

en ‘voelden’ hoe een rolstoel in de bochten  ligt  ;)  



Vrijwilligerswerk  

 

 

 

  
 

Ik heb waarschijnlijk wat te vlug 
‘ja’ geantwoord op de vraag om 
iets te schrijven over het 
vrijwilligerswerk. De mogelijk-
heden om als vrijwilliger aan de 
slag te gaan zijn immers zo 
verscheiden, en de motivatie om 
het te doen verschilt van 
persoon tot persoon. 

Hoeveel jongeren zijn er niet  
actief  in jeugdbewegingen? 
Hoeveel mannen en vrouwen 
zijn er niet als vrijwilliger 
werkzaam in sociale en 
culturele  
organisaties? Die diversiteit is 
ook op onze gemeente waar-
neembaar, en dat brengt heel 
zeker een warme verbonden-
heid met zich mee in ons dorp.   

Ook binnen het werkingsveld 
van het plaatselijk OCMW kan 

men rekenen op de vrijwillige 
inzet van veel geëngageerde  
inwoners.  

Het is vanuit de gezelschaps-
dienst van het WZH-rusthuis 
Molenkouter dat mij de vraag 
werd gesteld om mijn 
impressies als vrijwilliger neer 
te schrijven. 

Reeds een tweetal jaar ga ik  
elke donderdagavond een paar 
uur naar de ‘Suikerstraat’, de 
beschermde afdeling van het 
WZH, om er ‘gezelschapsdienst’ 
te verrichten. 

Het was aanvankelijk met heel 
veel schroom dat ik me ter  
beschikking stelde van mensen 
met dementie. Ik had immers 
geen enkele ervaring op dat 
vlak. Hoe moest ik omgaan met 
mensen die door hun 

verwardheid soms on-
voorspelbaar reageren?  
Wat kon en wat kon niet? 
Wat mocht en wat mocht 
niet? En hoe zou de 
samenwerking verlopen 
met het verplegend en 
verzorgend personeel?  



door de bril van... 

 

 

 

  
 

Er werd me gevraagd of ik de 
bewoners, die niet meer in staat 
zijn om zelfstandig te eten, wou 
helpen bij de broodmaaltijd. En 
om nadien de tafels af te ruimen. 
‘Opgeruimd staat netjes’: ook in 
de Suikerstraat. 

Nadien begon het eigenlijke 
‘gezelschapswerk’, als het 
personeel aan de slag ging voor 
het avond – en nachtritueel. 
Belangrijk voor mij was, in eerste 
instantie, de namen van de 
bewoners te memoriseren. Hoe 
kan je immers iemand gezel-
schap houden als je die ander 
niet bij naam kent.  

Zeker in de Suikerstraat mogen 
mensen geen nummer zijn, maar 
volwaardige gesprekspartners. 
Ook als ze niet meer in staat zijn 
om een gesprek aan te gaan; dan 
doet een knuffel, of een 
schouderklopje vaak wonderen. 
Samen stilletjes hand in hand 
zitten brengt vaak rust in die 
verwarde hoofden. 

Soms sta ik machteloos om het 
verdriet van sommige bewoners 
te begrijpen en om troost te 
bieden. Woorden dringen vaak 
niet meer tot hen door. Ze leven 

in hun eigen wereld. Dan is een 
louter aanwezig zijn het enige 
middel van contact. 

Vandaag mag ik terugkijken op 
een boeiende en rijke ervaring. Je 
krijgt immers zo veel terug: een 
schittering in hun ogen, een 
zachte glimlach, het neuriën van 
een paar oude liedjes, een 
grappige anekdote uit een ver 
verleden, …. Ook de waardering 
van het personeel doet zo veel 
deugd.  

De onzekerheid is weg, maar de 
schroom en de eerbied voor de 
bewoners is gebleven. En als ik 
iets heb geleerd in de voorbije 2 
jaar dan is het dit: ‘Wat niet kan 
worden geheeld, moet worden 
gestreeld’. 

Dat blijft mijn motivatie, om 
hopelijk nog lang, deel te mogen 
uitmaken van het gezelschap in 
de ‘Suikerstraat.’ 

Met heel veel genegenheid 
geschreven, 

William  



 Nieuw vrijwilligerswerk in 

het verschiet?  
 Dit jaar zal HUIS VAN HET KIND LaarneDit jaar zal HUIS VAN HET KIND LaarneDit jaar zal HUIS VAN HET KIND LaarneDit jaar zal HUIS VAN HET KIND Laarne————    
WetterenWetterenWetterenWetteren----Wichelen zijn letterlijke en figuurlijk Wichelen zijn letterlijke en figuurlijk Wichelen zijn letterlijke en figuurlijk Wichelen zijn letterlijke en figuurlijk     
deuren openen.deuren openen.deuren openen.deuren openen.    

Wat is een huis van het kind? Wat is een huis van het kind? Wat is een huis van het kind? Wat is een huis van het kind?     
Huis van het Kind Laarne – Wetteren –Wichelen wil er voor alle kinderen, 
jongeren, gezinnen en opvoeders zijn voor ontmoeting, activiteiten, 
opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheid. We willen bekend maken 
wat er al is in de regio en ook werken aan de noden en behoeften van de 
gezinnen in Laarne, Wetteren en Wichelen. Dit door organisaties die zich 
inzetten voor kinderen, jongeren en gezinnen met elkaar te laten 
kennismaken en zo samenwerking te stimuleren. Het Huis van het Kind 
Laarne- Wetteren – Wichelen zal openen op zondag 27 mei 2018 voor 
iedereen ( meer info volgt).    

Kan je daar vrijwilligerswerk doen? Kan je daar vrijwilligerswerk doen? Kan je daar vrijwilligerswerk doen? Kan je daar vrijwilligerswerk doen?     
Jazeker, we zullen in de toekomst veel vrijwilligers nodig hebben om de 
uitbouw van het Huis van het Kind te realiseren. Zo zullen we onder meer 
mensen zoeken die kunnen helpen bij de opening, die willen ondersteuning bij 
verschillende activiteiten, maar hier staat nog niets rond vast maar we staan 
steeds open voor ideeën.     

Wat is dringend nodig?Wat is dringend nodig?Wat is dringend nodig?Wat is dringend nodig?    
We zijn op dit moment op zoek naar een vrijwilliger die onze website wil 
helpen bouwen. 

Bij wie kunnen we hiervoor terecht?Bij wie kunnen we hiervoor terecht?Bij wie kunnen we hiervoor terecht?Bij wie kunnen we hiervoor terecht?    

Lieneke De Landtsheer (coördinator Huis van het Kind LWW) 

� Lieneke.DeLandtsheer@sociaalhuis.wetteren.be 

� 09 365 73 77 
 

Ben je lid van een organisatie/ vereniging die werkt met  kinderen, jongeren, 
ouders of opvoeders. En denk je dat het voor jouw organisatie een 
meerwaarde zou zijn partner te zijn van het Huis van het Kind. Geef gerust 
jouw contactgegevens door. Wens je meer informatie dan kan je ook via dit 
mailadres jouw vragen stellen.  



Elke directe coach kiest wat hij met zijn vrijwilligers doet als 

bedankingsactiviteit. Meestal wordt gekozen voor een etentje in 

een lokale zaak, maar Slaatje Praatje deed dit jaar iets speciaals... 

“Op vrijdagnamiddag 15 september stond de 
teambuildingsactiviteit met de vrijwilligers van 
Slaatje Praatje op het programma. 

Eén voor één werden de vrijwilligers opgepikt met 
de minibus om daarna koers te zetten richting 
Brugge waar we het chocolademuseum bezochten. 

We werden er ondergedompeld in de wereld van 
chocolade; Een tentoonstelling over chocolade door 
de eeuwen heen, hoe de cacaobonen verwerkt 
worden - van het plukken tot het eindproduct – om 
uiteindelijk onze ogen de kost te geven tijdens een 

demonstratie chocolade maken (met proevertjes natuurlijk).  

Begonnen met het dessert, gingen we ook nog aan tafel in een wok-
restaurant.  

Bedankt vrijwilligers voor de toffe uitstap,  

Sven.” 

 
Sommigen onder jullie maken er gebruik van, anderen kiezen ervoor 

om dit niet te doen, nog anderen zijn misschien niet op de hoogte.  

Voor de kilometers die je aflegt van huis naar je vrijwilligerswerk en 
terug kan je, indien je dat wenst, de kosten recupereren. Wij geloven 
namelijk dat onze vrijwilligers geen kosten mogen hebben aan hun 

vrijwilligerswerk. Jullie krijgen geen vergoeding voor jullie taken, maar 
kunnen dus wel gemaakte kosten recupereren. 

Je kan bij je directe coach een formulier aanvragen waar je je 
kilometers op kan noteren en telkens voor een bepaalde periode 

(aangegeven op de formulieren) doorsturen naar 
mark.coudron@ocmw-wichelen.be  

Over woon-werk-verkeer 



 

Gevers en helpers gezocht: 

Op 15 april 2018 Op 15 april 2018 Op 15 april 2018 Op 15 april 2018 gaat voor de 2e keer een gezinsdag door in ‘t 

Ankerpunt. Jullie herinneren jullie misschien nog de Family Fair of 

gezinskermis van vorig jaar in mei? Dit jaar organiseren we hem 

opnieuw met eten, drinken en activiteiten voor kinderen, 

kleinkinderen en hun ouders of grootouders.  

Grote gezinskermis  
 

 

 
 

Deze keer koppelen we er ook een Geefplein Geefplein Geefplein Geefplein aan. Dat is een gratis 

markt waar mensen kunnen nemen wat ze nodig hebben en geven 

wat ze niet meer nodig hebben. Uiteraard gaat het hier om 

spullen voor kinderen: van kledij tot buggy’s, van pampers tot 

speelgoed.  

Geven en delen…  Zien dat je iemand gelukkig hebt gemaakt met hetgeen je 

anders weggooit…  Geef toe, dat maakt toch ook jou gelukkig?    

Wil je wat meer informatie? Wil je wat meer informatie? Wil je wat meer informatie? Wil je wat meer informatie?     

Heb jij iets te geef ? Heb jij iets te geef ? Heb jij iets te geef ? Heb jij iets te geef ?     

Of wil je graag een handje toesteken op de dag zelf of tijdens de Of wil je graag een handje toesteken op de dag zelf of tijdens de Of wil je graag een handje toesteken op de dag zelf of tijdens de Of wil je graag een handje toesteken op de dag zelf of tijdens de 

voorbereiding van dit evenement? voorbereiding van dit evenement? voorbereiding van dit evenement? voorbereiding van dit evenement?     

Neem dan zo snel mogelijk contact op met Margot Mys, Neem dan zo snel mogelijk contact op met Margot Mys, Neem dan zo snel mogelijk contact op met Margot Mys, Neem dan zo snel mogelijk contact op met Margot Mys, 

vrijwilligerscoördinator.vrijwilligerscoördinator.vrijwilligerscoördinator.vrijwilligerscoördinator.    

Neem ook een kijkje op wichelen.wixsite.com/wikiwichelen/opwichelen.wixsite.com/wikiwichelen/opwichelen.wixsite.com/wikiwichelen/opwichelen.wixsite.com/wikiwichelen/op----dededede----agendaagendaagendaagenda 



Onze vrijwilligers zijn goud waard 
Onze vrijwilligers zijn goud waard. Nee niet zomaar een uitspraak die uit 
de lucht gegrepen is maar daadwerkelijk in de praktijk te zien in het 
woonzorghuis en daarbuiten.  

Als voorbeeld nemen we graag de activiteit ‘pannenkoeken voor de jarige 
van de maand’ onder de loep.  

Wij kunnen voor deze activiteit altijd rekenen op een vaste ploeg 
vrijwilligers, die steevast paraat staan en als een geoliede machine aan de 
slag gaan.  

Eerst de tafels dekken met een grapje tussendoor, dan de bewoners een 
plaats aanwijzen. Informeren of ze mogen starten met koffie schenken  
en dan met de glimlach maar gedisciplineerd aan het werk (per tafel 

afwerken ☺). 

Het is echt fantastisch om te 
zien hoe dat dit spontaan 
gegroeid is naar een 
radarnetwerk dat perfect 
draait.  

Uiteraard bieden we ook onze 
vrijwilligers een pannenkoek 
aan en dan zien we een  
(h)echte vriendengroep die 
geniet van hun momentje 
samen.  

De tafels worden ook nog 
afgeruimd en iedereen kan met een fijn gevoel huiswaarts keren.  

Zonder jullie, lieve vrijwilligers, kunnen we dit niet verwezenlijken.  

Zonder jullie,  

zouden onze activiteiten niet zo fijn kunnen verlopen.  

Zonder jullie… help, we mogen er niet aan denken!  

 

Bedankt !  



Netbalteam ‘Boenk d’erop’ 

WZH Molenkouter 

Eind mei 2017 is WZH Molenkouter gestart met een netbalploeg. Wij trainen 1 tot 2 maal 
per week om ons team klaar te stomen 
voor het grote SOM+ netbaltornooi in 
sporthal Meulenbroek te Hamme.  

Het SOM+ nebaltornooi voor ouderen is, 
sedert de opstart ervan in 2009, 
uitgegroeid tot een heus evenement dat 
niet alleen in de regio Waas en Dender, 
maar ook erbuiten heel wat bekendheid 
verwierf. 

Zowel thuiswonende ouderen (SOM+) als ouderen in een residentiële setting, worden 
uitgedaagd om te blijven bewegen in een sfeer waarin groepsdynamiek en sociale contacten 
minstens even belangrijk zijn als conditie en competitie. Onder het motto “dat de beste 
mogen winnen en al de rest ook”, wordt er binnen dit tornooi gefocust op de mogelijkheden 
van de deelnemers.  

In het netbaltornooi nemen 13 ploegen uit verschillende woonzorgcentra en 1 ploeg van het 
zorgproject SOM+ het tegen elkaar op.  De ene al wat sportiever dan de andere, maar alle 
deelnemers gaan dan volop voor de kampioenenbeker. 

De voorrondes van het 9de netbaltornooi zijn doorgegaan op dinsdag 28 november 2017. 
Daar hebben onze spelers van het WZH het heel goed gedaan. We zitten voor het grote 
netbaltornooi in groep A, de groep met  8 beste ploegen. 

De grote finale werd jammer genoeg uitgesteld vanwege het winterweer. Wanneer het  
netbaltornooi nu zal plaatsvinden is nog niet bekend. Onze deelnemers oefenen 
ondertussen nog altijd met evenveel enthousiasme en we houden jullie op de hoogte ! we houden jullie op de hoogte ! we houden jullie op de hoogte ! we houden jullie op de hoogte !  

 

 



 

ZET Dit alvast in je agenda: 

13 februari: 13 februari: 13 februari: 13 februari: Infosessie over Vluchtelingen in de  

Europese Unie 

1 maart: 1 maart: 1 maart: 1 maart: Groot feest voor vrijwilligers 

15 april: 15 april: 15 april: 15 april: gezinsdag met geefplein 

Wil jij ons graag helpen wat bomen uit te sparen 
door deze nieuwsbrief de volgende keer via e-
mail te ontvangen? SUPER! 
Stuur je e-mail adres door naar margot.mys 
@ocmw-wichelen.be met de boodschap dat we 
jou via e-mail op de hoogte mogen houden. 

Belangrijk hierbij ↑ 
De uitnodiging voor het groot feest én de infosessie rond uitnodiging voor het groot feest én de infosessie rond uitnodiging voor het groot feest én de infosessie rond uitnodiging voor het groot feest én de infosessie rond 

vluchtelingen in de EU vluchtelingen in de EU vluchtelingen in de EU vluchtelingen in de EU zitten in bijlage indien je de nieuwsbrief op 

papier gekregen hebt.  

Indien je hebt gekozen voor een digitale nieuwsbrief zit de 

uitnodiging voor de infosessie in bijlage bij de e-mail en wordt de 

uitnodiging voor het groot feest alsnog per post opgestuurd. 

Folders voor de gezinsdag met geefpleinFolders voor de gezinsdag met geefpleinFolders voor de gezinsdag met geefpleinFolders voor de gezinsdag met geefplein zullen online beschikbaar 

zijn via wichelen.wixsite.com/wikiwichelen/op-de-agenda en ook 

verspreid worden via andere kanalen: instroom, website, 

facebook, enz. 



BELANGRIJKE INFO: 
• Nog 62 vrijwilligers krijgen geen verjaardagskaartverjaardagskaartverjaardagskaartverjaardagskaart! Geef je 

verjaardag door aan Margot indien je dat nog niet hebt 

gedaan. Als je het wel al hebt gedaan, maar je geen 

kaartje hebt gekregen of wel maar op het foute moment, 

geef de juiste datum dan zeker nog eens door.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Indien jij een uitkering ontvangt van de RVA of RVA of RVA of RVA of 

mutualiteit mutualiteit mutualiteit mutualiteit (ook bruggepensioneerden!) 

moeten er vaak jaarlijks papieren in orde 

gebracht worden, zodat jij je uitkering niet kan verliezen. 

Meer info bij de diensten zelf of  via je vrijwilligers-

verantwoordelijke en -coördinator. 

CONTACTGEGEVENS 

Margot: Margot: Margot: Margot: 052 43 24 65 

margot.mys@ocmw-wichelen.be 

Ann: Ann: Ann: Ann: 052 43 24 58 

ann.boterberg@ocmw-wichelen.be 

Deborah: Deborah: Deborah: Deborah: 052 43 24 69 

deborah.dewinter@ocmw-wichelen.be 

Elsy: Elsy: Elsy: Elsy: 052 43 22 80 

elsy.coppens@ocmw-wichelen.be 


