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Beste vrijwilliger,

Een nieuw jaar, nieuwe 
voornemens. Maar ook een 
moment om even terug te 
blikken naar het afgelopen jaar. 
2019 was een jaar met heel wat 
nieuwe vrijwilligers, nieuwe 
vrijwilligerstaken, heel wat 
intervisies en etentjes, een meer 
dan geslaagd vrijwilligersfeest, 
… 

2019 was al weer een topjaar! 
Keer op keer bewezen jullie dat 
zonder jullie Wichelen niet het 
warme Wichelen zou zijn, zoals 

het nu is. Aan allemaal nog eens 
een dikke, dikke dank u wel voor 
al jullie inzet!

Dit was 2019 en nu op naar 
2020! Eerst en vooral de beste 
wensen voor het nieuwe 
jaar! Een jaar met voorspoed, 
goede gezondheid en zeker 
ook een jaar met evenveel 
“vrijwilligersplezier”! 

Vriendelijke groeten,

Babet De Corte



DE NIEUWSBRIEF?

WAT IS DAT?

Voor sommigen onder jullie is 
dit iets helemaal nieuw. Al een 
aantal jaar krijgen de vrijwilligers 
van het OCMW een nieuwsbrief. 
Door de integratie van OCMW 
en gemeente vallen nu alle 
vrijwilligers onder het zelfde 
vrijwilligersbeleid. Alle vrijwilligers 
krijgen dan nu ook deze 
nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief is er om 
jullie op de hoogte te houden 
van het reilen en zeilen van 
onze organisatie en het 
vrijwilligerswerk. Hierin staat er 
bijvoorbeeld interessante info, 
nieuwe vrijwilligerstaken…  Deze 
brief wordt 2 maal per jaar rond 
gestuurd. Eén keer in januari 
en één keer in juli en dat naar 
alle vrijwilligers van ons lokaal 
bestuur. 

Deze nieuwsbrief is er op mail 
en op papier. Krijg jij deze 
nieuwsbrief op papier en wil je 
toch helpen om wat bomen uit 
te sparen, stuur dan je mailadres 
door naar Margot en vermeld 
hierbij dat je de nieuwsbrief via 
e-mail wenst te ontvangen.

Als jullie zelf input hebben voor 
deze nieuwsbrief, dan is die 
meer dan welkom. Dat kan via 
Margot Mys, margot.mys@ocmw-
wichelen.be of 052/43.24.65



DE NIEUWSBRIEF?

WAT IS DAT?
IN DE KIJKER

Door de integratie van 
OCMW en gemeente 
zijn er een aantal nieuwe 
vrijwilligerstaken. We 
stellen hier al één van 
deze taken voor, nl. 
Muskuton.

Wat?
Muskuton staat voor MUziek, KUnst & TONeel en is een 
organisatie die bestaat uit een enthousiaste ploeg van 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn aanwezig bij de muziek-, 
theater- en comedyvoorstellingen in het Jeugd- en 
Cultuurcentrum ’t Ankerpunt. Daar helpen zij met de bar voor 
en na de voorstelling en tijdens de pauze. Maar ook een aantal 
praktische zaken, zoals het scannen van de tickets, nemen zij 
voor hun rekening.

Waar?
In het Jeugd- en Cultuurcentrum ’t Ankerpunt, Pruytenshof 53, 
Serskamp.

Meer informatie?
cultuurdienst@wichelen.be 

052 43 24 09. 

www.tankerpunt.be 



Spaghetti-avond
WZH Molenkouter 

SAFE THE DATE!

Waarom?
Ten voordele van de reis 
met de bewoners

Wanneer?
Zaterdag 8 februari, 
doorlopend van 17.30 
tot 20.30 uur



WIST JE DAT?

Margot terug 
komt werken vanaf 

20/01/2020?

we eind 2019 
met  247 vrijwilligers 

waren?
De oudste en 

jongste vrijwilliger 
62 jaar verschillen?

52 koppels
vrijwilligerswerk 

doen?



WE ZIJN    
OP ZOEK NAAR...

...GEZELSCHAP IN DE 

SUIKERSTRAAT

Wat? 
De gezelschapsdienst is actief 
in de afdeling Suikerstraat van 
Woonzorghuis Molenkouter. Het 
gaat om een beschermde afdeling 
gericht op personen met dementie.

In de dagelijkse werking stellen we 
vast dat de bewoners bijkomende 
aandacht kunnen gebruiken. 
Voornamelijk tijdens drukkere 
momenten is er behoefte aan extra 
ondersteuning.

Volgende taken willen we onze 

vrijwilligers toevertrouwen:

Hulp bij opdienen en afdienen 
tijdens eetmomenten, geen hulp bij 

eten geven zelf.

Contact, aandacht geven en 
gezelligheid komen op de eerste 

plaats.

Samen met de bewoners televisie 
kijken, de krant/ een boek lezen, 

wandelen, enz.

Geen verzorgende taken.

Wanneer?
Al naar gelang van je persoonlijke 
mogelijkheden en in samenspraak 
met de verantwoordelijke binnen het 
woonzorghuis, zijn de dagen en de 
frequentie van het vrijwilligerswerk 
vrij te kiezen. De momenten waarop 
hulp het meest wenselijk is, zijn 
’s avonds tussen 17u30 en 19u30 
en tijdens weekends. Ook tijdens 
ochtendmomenten is hulp wel 
gekomen. 

Interesse?
Geïnteresseerd? Neem dan 
vrijblijvend contact op met Tineke 
Smetryns (ergotherapeut WZH 
Molenkouter: tineke.smetryns@
ocmw-wichelen.be).



“Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft.”

Met dit aloude Vlaamse gezegde wil ik een beroep doen op allen die, ondanks het 
drukke bestaan, nog wat tijd over hebben.

Die tijd kan je geven aan de bewoners van de beschermde afdeling van het 
Woon- en Zorghuis Molenkouter te Wichelen, om hen wat gezelschap te bieden. 

Laat je niet afschrikken door de wondere wereld waarin mensen die te kampen 
hebben met dementie zich bevinden. Ikzelf doe dit vrijwilligerswerk al een paar 

jaar, en eerlijk gezegd was het met de nodige terughoudendheid dat ik er aan 
begon.

Maar nu zou ik die enkele uren per week, die ik met hen doorbreng, niet meer 
kunnen missen. 

De vriendschap die je van hen krijgt, is eenvoudig en oprecht. Ook het 
verplegend en verzorgend personeel waarderen de inzet van de vrijwilligers 

enorm.

Word jij mijn collega-vrijwilliger?

William Van Driessche

DE VRIJWILLIGER AAN HET WOORD



Wiezewoensdag 

Wil jij graag kaarten of leren kleurenwiezen? Dan is Wiezewoensdag 
misschien iets voor jou!

Een gezellige middag om samen met andere Wichelenaars te kaarten. 
Dit gaat elke week door op woensdagnamiddag. Onze vrijwilliger 
Marc is steeds aanwezig en helpt jou graag als je vragen hebt rond 
kleurenwiezen.

Ben jezelf een fervent kaarter en wil jij anderen iets bijleren? Dat kan ook!

Wij zorgen voor de locatie en gepersonaliseerde vrijwilligers-troef 
kaarten. Kom gerust een kijkje nemen. Uiteraard kan je ook aan de bar 
een drankje of koffie krijgen. Heb je vragen of ideeën? Neem contact op 
met Deborah via 052/ 43 22 93 of via thuiszorg@ocmw-wichelen.be



SFEERBEELD



TER NAGEDACHTENIS VAN

Glenn

Glenn, de zoon van onze huiswerkbegeleidster Isabelle. Glenn was een van de 
enthousiaste moni’s op speelplein Kwispeltje. Daar was hij een manusje van alles, 
sportief en altijd goedlachs. 



Madeleine

Madeleine was één van onze trouwe vrijwilligers in woonzorghuis Molenkouter.  
Samen met haar dochter was zij vrijwilliger in de cafetaria.



CONTACTGEGEVENS

MARGOT 
052 43 24 65 
E-mail: Margot.mys@ocmw-wichelen.be

ANN 
Tel: 052 43 24 58 
E-mail: ann.boterberg@ocmw-wichelen.be

DEBORAH EN ILSE 
Tel: 052 43 22 93 (Deborah) 
Tel 052 43 22 94 (Ilse) 
E-mail: thuiszorg@ocmw-wichelen.be

ELSY 
Tel: 52 43 22 80 
E-mail: elsy.coppens@ocmw-wichelen.be

Indien jij een uitkering ontvangt van de RVA of 
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 
vrijwilligersverantwoordelijke en -coördinator.

ZET DIT ALVAST

IN JE AGENDA:

• Donderdag 5 maart is er ons jaarlijks 
feest voor vrijwilligers.  

De uitnodiging volgt!


