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ANDERS wenst aan de bewoners van Wachtebeke een sociaal, ecologisch maar betaalbaar
alternatief aan te bieden, met respect voor het individu.

ANDERS dankt ALLE Wachtebekenaren
Zondag 14 oktober was een historische dag voor Wachtebeke. ANDERS boekte een grote overwinning met meer dan
35% van de stemmen ( +10%) of 8 zetels (een winst van 3). Een terechte beloning, zeggen veel inwoners ons, voor het
harde werk in de afgelopen jaren, ten voordele van de bevolking. Een beloning voor het ganse team, niet alleen de kandidaten, maar alle medewerkers.

Het aantal voorkeurstemmen van onze kandidaten was grandioos. Iedereen haalde topscores
aan voorkeurstemmen, vergeleken met de andere lijsten. Heel veel mensen die dus een
voorkeurstem gaven voor alle kandidaten van
ANDERS. Dat doet deugd.

U wordt allen uitgenodigd op onze nieuwjaarsreceptie op
zaterdagvoormiddag 26 januari op het Persynplein, van 9u tot 12u
voor een glaasje of een warm soepje.
Communicatie is sleutelwoord voor het nieuwe gemeentebestuur
Op vlak van communicatie, inspraak en participatie is er enorm veel werk te verzetten. Zowat iedereen die
we thuis bezochten in de huis-aan-huisenquête, zowat iedereen in de gemeenteraad en OCMW-raad, is
ontevreden over het gebrek aan communicatie van het huidig gemeentebestuur, zowel intern als extern.
Communicatie wordt een hoofdtaak van het nieuwe bestuur : luisteren naar, betrekken van, praten met en
overtuigen van personeel, politici , verenigingen en inwoners is een opdracht die we willen en kunnen
waarmaken. Niet alles is mogelijk, maar we moeten uitleggen waarom een plan wordt doorgevoerd, of niet
wordt doorgevoerd.
Samen moeten we dit waarmaken, geen steriel spelletje van meerderheid tegen oppositie maar samen opkomen voor onze inwoners en voor onze gemeente. Daar gaan we voor, dat is geen onnozel idealisme
maar onze oprechte wil. Onze inwoners hebben ons al eerder de weg gewezen.
Met een massale deelname aan de Haiti-actie, met de samenwerking rond kinderarmoede , met het groot
aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de mede-inwoners.
Onze Wachtebekenaren kunnen samenwerken, nu nog de politiek daarvan overtuigen.
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Nieuwjaarsbrief van uw burgervader Rudy
Beste mede Wachtebekenaren,
Een nieuwjaarsbriefje van een trots man.
Toen we in 1999 starten met het kartel ANDERS was het afwachten of we in onze doelstelling zouden slagen: alle Wachtebekenaren van goede wil verenigen om een beter beleid te realiseren.
Vanaf 2013 zullen we de gemeente mee besturen, maar niet
alleen. Het bestuur van ANDERS heeft beslist te kiezen voor de
Open VLD om samen te besturen.
Er zal altijd kritiek zijn op de keuze van het kartelbestuur, eender welke partij we hadden gekozen. Maar kiezen moesten we
doen. We zijn erg tevreden over het akkoord dat we hebben
afgesloten met Open VLD. Een vernieuwend project waarover u de komende weken en maanden alles zal
vernemen. We willen daarover nu nog niet communiceren, want dat zou in tegenstrijd zijn met onze bestuursfilosofie: luisteren , overleggen en dan handelen!
Wachtebeke heeft massaal gekozen om te veranderen.
Bedankt aan ALLE kiezers omdat ze hun stem hebben uitgebracht, bedankt aan de Anders kiezers, bedankt
aan alle Anders medewerkers Ik ben trots op ons A-team, onze kandidaten. Ik was dikwijls veeleisend voor
hen, maar het was nodig, en het werpt vruchten af. Maar.. ik kan niet beloven dat het nu minder lastig zal
worden. Kandidaten en verkozenen “I never promised you a rose garden. “
Ik wil burgemeester worden van alle Wachtebekenaren , ook van diegenen die nog niet voor ANDERS hebben gestemd. En dat is geen loze belofte. Eerlijk en rechtvaardig, iedereen gelijk voor de wet. Ook na de
eedaflegging , op 19 december, wil ik aangesproken worden als Rudy , geen mijnheer de burgemeester, behalve bij officiële gelegenheden. Ik wil tussen de mensen blijven staan. Open staan voor uw reacties, vragen, verzuchtingen.
De verwachtingen van de inwoners , en zeker van de kiezers van ANDERS, zijn hoog. Wellicht te hoog! We
kunnen niet alles oplossen op 6 jaar tijd. De financiële toestand van deze gemeente laat niet toe dat er geld
over de balk gesmeten wordt. We zullen dikwijls neen moeten zeggen tegen terechte verwachtingen, concrete noden. Want… eerst moeten we de gemeentefinanciën op orde krijgen. Dan pas kunnen we echt
nieuwe realisaties plannen. Er zal ongetwijfeld gemord worden, sommige mensen zullen ontevreden zijn.
Maar de koe moet nu bij horens genomen worden, om onze gemeente terug op de kaart te zetten.
Zeker het eerste jaar 2013 zal een overgangsjaar zijn, waar we de knip op de beurs willen houden.
Dat we geen geld hebben betekent echter niet dat er niks kan gebeuren: we willen de sociale samenhang
bevorderen, met vrijwilligers, beter en respectvoller met elkaar omgaan, buurtfeesten organiseren. Dat kan
allemaal met weinig geld. Met uw hulp willen we Wachtebeke laten (samen)leven, laten feesten , laten trots
zijn op onze gemeente.
Mijn collega’s en ikzelf kunnen enkel beloven dat we hard zullen werken, eerlijk zijn, zeggen wat we doen
en doen wat we zeggen. We kunnen dit niet alleen, we hebben iedereen nodig ! Om van Wacht een Beetje
naar SAMENbeke te gaan op 6 jaar tijd.
Vanaf 2 januari gaan we officieel aan de slag met onze ploeg. ’s Avonds om 19u30 leggen alle verkozenen
de eed af in de Keurezaal van het Cultuurcentrum. Iedereen welkom.
Maar we zijn al weken bezig met alle voorbereidende werkzaamheden. De collega’s schepenen Rudy Van
Vlaender, Jacques De Smet en Urbain Meers, de VLD collega’s Piet Penneman en Evi Wuytack. Samen met
onze collega’s in gemeente en OCMW-raad. We hebben genoeg energie en concrete ideeën om Wachtebeke een beter bestuur te geven. Wachtebeke gaat vooruit, samen met u!
Bedankt voor het vertrouwen, we wensen u alvast een gezond, gelukkig, vredig, sociaal en betaalbaar 2013.
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Mogen wij u voorstellen:

De Anders gemeenteraadsleden

V.l.n.r. Rudy Van Vlaender, Jacques
De Smet, Patrick Gerard, Tom De
Fleurquin, Rosita Remorie, Rudy Van
Cronenburg, Benny Parthoens en
Vera De Loose

De Anders OCMW raadsleden

V.l.n.r. Angelique Moorhem, Anita
Van Cronenburg, Nicole Strubbe, Urbain Meers en toekomstig burgemeester Rudy Van Cronenburg

Gemeenschappelijke aankoop van gas en elektriciteit
vanaf 7 januari 2012 tot 31 januari.
Gemeenschappelijke aankoop van gas en elektriciteit vanaf 7 januari tot 31 januari 2013.
We organiseren voor de 4de keer een actie gemeenschappelijke aankoop van gas en elektriciteit. Ook dit jaar sluiten we
terug aan bij een grotere actie, ook deze keer de actie van de provincie West-Vlaanderen.
Zorg ervoor dat ook u gemiddeld € 250 bespaart!
Van 7 januari 2012 tot 31 januari 2013 kan u intekenen via bijgevoegd formulier of via onze website. Vanuit onze website klikt u door naar www.samengaanwegroener.be, u klikt op samenaankoop West-Vlaanderen en dan op’ inschrijven
voor particulieren’.
Als u geen computer heeft of als u liever heeft dat wij uw gegevens op de website invullen, bezorg ons dan bijgevoegd
formulier zo vlug mogelijk terug. Hou er rekening mee dat u maar kunt inschrijven tot eind januari!
Na de veiling, die doorgaat op 6 februari, krijgt u een voorstel van de maatschappij die als goedkoopste uit de bus komt.
Het is aan u om de keuze te maken of het voor u de moeite loont om over te schakelen naar een andere leverancier.
Overstappen kan tot 18 maart 2013.
Als u andere vragen hebt, neem dan contact op met Anita Van Cronenburg (09/345.86.86), Rosita Remorie
(09/342.86.54). Informatie vindt u ook op onze website www.wachtebeke-anders.be.
Inspraak plus Jaargang 30 nummer 4 – december 2012

3

Grote bouw- wegen- en rioleringswerken in Wachtebeke
Dorpskernvernieuwing fase 1
Deze fase omvat gescheiden riolering voor een deel van Rechtstro, straatje naar Persynplein en het Persynplein zelf,
ook wordt het wegdek vernieuwd, het Persynplein heraangelegd en komt er groen en straatmeubilair.
Deze riolering wordt gekoppeld aan de bestaande gescheiden riolering van de Kerkstraat. Het hemelwater wordt geloosd in de Langelede, het vuil water gaat naar het zuiveringsstation in Moerbeke. Dit project bevat ook een bufferbekken op het Persynplein om bij hevige regenval de grote hoeveelheid tijdelijk op te slaan om dan geleidelijk af te voeren
naar de Langelede.
De werken op het Persynplein worden in twee fasen uitgevoerd. Eerst de rechterhelft (gezien vanaf het dorp), eenmaal
die afgewerkt is komt de linkerhelft aan de beurt.
De aannemer heeft beloofd het deel Rechtstro te verharden met steenslag zodat tijdens het bouwverlof hier plaatselijk
verkeer mogelijk zal zijn en alle bewoners bereikbaar.
Werken worden na het bouwverlof hervat op 14 januari (behoudens weeromstandigheden) en dan zijn er voor de totale
afwerking nog ongeveer 150 werkende dagen voorzien.

Vernieuwing voetpaden bloemenwijk
Hier is de aannemer reeds goed opgeschoten met mooie voetpaden als resultaat. Na het bouwverlof is er nog voorzien om de verzakte boordstenen en greppels in orde te maken. Ook de beplanting komt nog aan de beurt. Maar het definitief plan moet nog besproken worden, rekening houdend met de adviezen van de
milieuraad.
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Kleine Melkerijstraat
Ook in de kleine Melkerijstraat is er gescheiden riolering aangelegd, mooie voetpaden, een fietspad aan beide zijden en
een nieuw wegdek. Hier zijn de werken reeds verder gevorderd maar blijven er nog een goede 60 werkende dagen
voorzien. Bij het begin van het bouwverlof zal de riolering grotendeels aangelegd zijn en blijven er nog een aantal huisaansluitingen uit te voeren. Dan komt de aanleg van de baan, de voet– en fietspaden en 2 verhoogde plateau’s in klinkers, één in het midden en één op het kruispunt Melkerij– en Stationsstraat. Ook hier zal tijdens het bouwverlof plaatselijk verkeer mogelijk zijn en alle bewoners bereikbaar.

Werf Spoorwegstraat, Langeledewest en Dennenlaan
Reeds heel wat werken aan de nutsleidingen zijn hier uitgevoerd zodat kan begonnen worden aan het gescheiden rioleringsstelsel. Eerst wordt gewerkt om en rond het viaduct van de E34 over de Langelede. Dit zal geen noemenswaardige
verkeershinder mee brengen. Na een paar weken zal de werf systematisch opschuiven. Beginnend aan het viaduct om
te eindigen aan Walderdonk.
Tijdens deze werken zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn en is er omleiding via Melkerijstraat en Langelede oost.
Naarmate de werf opschuift zullen ook de aanpalende bewoners enige tijd niet bereikbaar zijn met de wagen. De inwoners worden door de aannemer op voorhand verwittigd. Aannemer is GEBR. VAN DEN BERGHE N.V. en het einde der
werken is voorzien voor oktober 2013.
Na de werken wordt ter hoogte van de fietsersbrug de weg afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De enquête die hierover bij de bewoners gehouden werd is beantwoord met meer dan 85% pro deze verkeerswijziging.
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Huizenbouw Warande-Volksaard wijk
In de Warande is Volksaard gestart met het bouwen van kleine sociale woningen bestemd voor éénpersoonswoning of
éénouder woning. Hieraan blijkt een groot tekort te bestaan.
Enkele jaren geleden werd door Volkshaard beslist om op verschillende plaatsen in de Warandewijk in totaal 25 woningen in te planten. Na protest van de buurtbewoners daalde dit aantal in eerste instantie naar 19 en uiteindelijk 12 woningen. Ter hoogte van de Spechtstraat komen 3 woningen, aan de Lijsterstraat 4 en aan de Sijslaan 5. In afwachting van
de bouwvergunning van stedenbouw zijn de werken voor de nutsvoorzieningen al in volle gang.
Een aantal bewoners van de Sijslaan en Vinkenstraat hebben tegen de inplanting in de Sijslaan nogmaals bezwaar aangetekend. Zij vinden dat een gevaarlijke situatie gecreëerd wordt: teveel huizen op een te beperkte ruimte en parkeren
op straat, waardoor verkeersproblemen kunnen ontstaan zeker door de nabijheid van het Zwaluwnest. Bovendien verdwijnen er weer enkele stukjes groen in de Warandewijk.
We begrijpen dat het voor deze mensen een teleurstelling is dat het stukje groen waar ze van konden genieten zal verdwijnen. Toch hebben ze door hun acties heel veel bereikt en hebben ze Volkshaard en het huidig gemeentebestuur tot
veel toegevingen gedwongen.

Je kan nog intekenen tot 31 december op het Cöoperatief project: Windmolenpark Storm
In het provinciaal domein Puyenbroeck ging in oktober, onder grote belangstelling, de 3de infovergadering door voor
de inwoners van Wachtebeke over het coöperatief project van de firma Storm betreffende het windpark Wachtebeke. Op
voorstel van ANDERS heeft de gemeenteraad van Wachtebeke eerder beslist dat de inwoners moeten kunnen participeren in dit project. Sinds begin oktober zijn de 2 windturbines actief. Ze kunnen stroom leveren voor 3000 gezinnen,
m.a.w. alle inwoners van Wachtebeke. Er komt een officiële openingsplechtigheid in het eerste kwartaal van 2013. De
voornaamste aandeelhouders zijn Colruyt en de publieke maatschappij PMV. Er wordt gegarandeerd 100% groene
stroom geleverd tegen gunstige voorwaarden voor de inwoners van Wachtebeke die intekenen op dit coöperatief project. Het windpark van Wachtebeke is het eerste project van Storm dat afgewerkt is, er staan er talrijke andere op stapel.
Meer dan 4.000 gezinnen hebben reeds ingetekend voor 55 miljoen euro in 10 bestaande Belgische coöperaties. De
inwoners van Wachtebeke kunnen intekenen op deze aandelen, €125 per aandeel per gezinslid. Een max. van 24 aandelen per gezinslid. Er zijn geen in - of uitstapkosten. Je moet je coöperatieve aandelen 5 jaar in je bezit houden. Jaarlijks krijg je maximum 6% dividend uitgekeerd. Elke aandeelhouder heeft recht op 1 stem op de algemene ledenvergadering. Er zijn 2 andere financiers: de Triodos bank en de Coöperatieve holding.
Een ander voordeel : je krijgt via Lampiris een gunsttarief voor je gas en elektriciteit.
- Korting van 15 euro op je abonnementskost
- Korting van 2,5 % tarief gas - en elektriciteit. Voor een gemiddeld gezin betekent dit 431 euro korting op jaarbasis op je
factuur.
Volgende stappen?
Nu juridische stappen en in 1e kwartaal 2013 kan de coöperatieve maatschappij starten. Pas dan kan men officieel aandelen aanschaffen. Maar... men kan nu al voorinschrijven tot 31 december. Online via www.storm.be of via een registratieformulier dat je kan afhalen op het gemeentehuis. Er wordt verwacht dat er veel belangstelling zal zijn, maar er
kan slechts voor max. 1 miljoen euro ingetekend worden. Indien er meer inschrijvingen zijn wordt er proportioneel verdeeld, waarbij de eerst ingeschrevenen voorrang krijgen. Ook het infopakket kan on line bekeken worden of op het gemeentehuis afgehaald worden.


Word steunend lid van ANDERS
Wat deed Anders voor u in 2012
We deden veel, maar we willen hier vooral herinneren aan onze steeds terugkerende activiteiten, zoals samenaankoop
gas en elektriciteit, samenaankoop stookolie en uitgebreide informatie en objectieve duiding over gemeenteraden,
OCMW, enz. in InspraakPlus en op onze website.
Vanaf januari 2013 maken we deel uit van de meerderheid en krijgen we meer mogelijkheden om u op de hoogte te
houden van het reilen en zeilen in onze gemeente want communicatie is één van onze speerpunten. Ook via Inspraak
Plus blijven wij u op de hoogte houden.
WAC, onze culturele afdeling, organiseerde onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, een debatavond rond kansarmoede,
twee daguitstappen, een boottocht in de Gentse haven en een fietstocht.
Geef ons de kans om in 2013 nog meer voor u te doen. Door slechts 5 euro te storten op rekeningnr. BE97 0682 4762
3849 stimuleert u onze werking. Hartelijk dank !!!
Hierbij meld ik, ............................................................... me aan als lid van ANDERS Wachtebeke.
Mijn adres : ..................................................................................................
Telefoon: ................................... E-mail ........................................................................
Gelieve dit strookje te bussen bij één van volgende bestuursleden:
Anita Van Cronenburg, Persynplein 4a
Rudy Van Cronenburg, Schooteveldstraat 8
Nicole Strubbe, Merelstraat 6
Patrick Gerard, Vinkenstraat 46
Rudy Van Vlaender, Axelsvaarden 31
Rosita Remorie, Kalve 21
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Gratis telefoon meldpunt OCMW
Om de bereikbaarheid van het Sociaal Huis te verbeteren en eenvoudiger te maken, werd vanaf september 2012 een
centraal meldpunt georganiseerd voor inwoners, hulpverleners of organisaties in het OCMW. Dit meldpunt is te bereiken
via het gratis telefoonnummer 0800 19185 en dit elke werkdag van 9 tot 12 u.
Deze gratis infolijn is een telefonische wegwijzer voor iedereen doorheen de (OCMW) dienstverlening en wijst jou de
weg naar andere administratieve of sociale organisaties in en rond Wachtebeke.

WAC-ANDERS stond op de kerstmarkt in het Axelsvaardeken
Er was veel volk en stemmige muziek op de kerstmarkt in het Axelsvaardeken. Ondanks de vele verkeersomleidingen ,
de wind en de felle regenbuien wilden de Wachtebekenaren het gebeuren niet missen.

Heb je gewonnen met de tombola van Noord
Zuid op de Kerstmarkt?
De stand van het Noord Zuid Comité verkocht cakejes met
lotjes ten voordele van het project Pasparou van de familie
De Witte in Malawi.
Heeft u ook cakejes gekocht op de stand van Noord/Zuid
op de kerstmarkt in het Axelsvaardeken? Kijk dan vlug of u
niet het winnend nummer in uw bezit heeft. 754 is het winnend nummer van het mooie beeldje, geschonken door
beeldhouwer kunstenaar Frans Wuytack.
Hij of zij die dit nummer in het bezit heeft, gelieve zich te
melden bij Christine Bax , Merelstraat 70 ,tel 0484 65 62 30
Het reserve nummer is 916. Opbrengst van de actie die ten
goede komt aan het project van Pasparou: 500 euro.
Proficiat Wachtebeke.
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Waarom het vangen van zwerfkatten, steriliseren of castreren, en weer vrijlaten in hun natuurlijke habitat de enige oplossing is die werkt !
Het probleem begint bij de mens ! 1 + 1 = 6, en dit tot driemaal toe per jaar!
Veel mensen laten de natuur haar gang gaan, met alle gevolgen van dien: teveel kittens belanden in een reeds overvol
dierenasiel of op straat. Ook veel huiskatten worden aan hun lot overgelaten waardoor ze verwilderen.
Kittens van zwerfkatten kunnen zelfs niet in een dierenasiel terecht.
Zwerfkatten vangen om ze te doden lost de problemen niet op. Voor dierenvrienden is dit geen optie, maar het lost ook
niets op. Telkens een groep zwerfkatten verwijderd wordt, zet dat de deur open voor andere dakloze katten. Hierdoor
ontstaat een eindeloze cyclus van steeds weer nieuwe dieren en steeds weer doden.
De enige weg is het aantal zwerfkatten op een diervriendelijke manier verminderen. Op aandringen van Anders is een sterilisatie- en
castratieproject opgestart, waardoor het aantal zwerfkatten geleidelijk aan tot een minimum zal beperkt worden.
Sensibiliseren & informeren
Katteneigenaars moeten ook bewust gemaakt en op hun verantwoordelijkheid gewezen worden:
LAAT JE KAT STERILISEREN OF CASTREREN !!! We kunnen dit
niet genoeg benadrukken.
Veel zwerfkatten zijn immers exhuiskatten, achtergelaten door mensen, of kittens van huiskatten,
die men niet kon houden, die in de natuur gedumpt werden en
vervolgens verwilderden.
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8 daagse reis naar La Palma (Canarische eilanden)
van dinsdag 21 mei tot en met 28 mei 2013
In samenwerking met Jetaircenter Zelzate, licene A1051
Vanaf 21 tot en met 28 mei 2013 organiseert Curieus met Thomas Cook een 8-daagse reis naar La Palma (omgeving
hoofdstad Santa Cruz) op de Canarische eilanden. We hebben een 4-sterren hotel Taburiente Playa uitgekozen op basis van half pension, dat een goede uitgangsposie is voor bezoeken aan de rest van het eiland. Richtprijs: 760 euro.
Taburiente Playa – half pension
Prijs per persoon op basis van standaard dubbel kamer: 750 euro voor
leden, 760 euro voor niet-leden
Single kamer: 140 euro supplement. Inbegrepen:
• Vluchten heen en terug
• luchthaventaksen en BTW
• transfert van de luchthaven naar hotel en terug
• verblijf van 7 nachten in half pension
• vaste brandstofprijs en beperkte annuleringsverzekering
Informae bij :
Antoon De Baets, Walderdonk 14 Wachtebeke, 0486/927841
Rudy Van Cronenburg, Schooteveldstraat 8, Wachtebeke 0478/21.48.83, vcrudy@skynet.be
Anita Van Cronenburg, Persynplein 4A, Wachtebeke, 09/345.86.86, anita.vc1@telenet.be

Curieus bezocht Praag en Wenen
November bracht 40 Curieuzeneuzen naar Praag en Wenen. We troﬀen
het met het mooie weer en de gidsen gaven ons zowel in Praag als in
Wenen een mooi overzicht over de geschiedenis van deze steden. Zoals
steeds hadden we te weinig jd om alles te zien wat we wilden zien.
De sfeer was gezellig en we kijken al uit naar onze volgende Curieus
reis . Tot volgend jaar .

Gastronomisch weekend Curieus in Büllingen
Voor het derde opeenvolgende jaar op rij ging ons gastronomisch
weekend door in de sneeuw. Maar ditmaal zonder overlast. Het
eten was fantassch, zeiden alle deelnemers. Vele kilo’s zwaarder
keerden we naar Wachtebeke terug .

Voor je oude GSM planten wij een boom .
Breng je oude GSM mee naar de ANDERS nieuwjaarsrecepe van 26 januari !
Slechts 1% van alle gsm's wordt gerecycleerd. Dat betekent dat er in Vlaanderen, naar scha$ng,
zo'n 10 miljoen oude gsm's verdoken in kasten liggen. curieus wil zo veel mogelijk van die mobieltjes op een correcte manier recycleren. In een eerste fase via de Kringwinkel - waar ze volgens strenge criteria op hergebruik worden getest - in een tweede fase via Umicore - dat een
propere verwerking van alle verschillende onderdelen kan garanderen. Met de opbrengst planten we bomen. Veel bomen, we streven naar een bos in elke provincie.
We doen daarom een lokale inzamelace voor oude gsm's . We staan met een inzamelbox in de
tent op de wekelijkse markt van zaterdag 26 januari waar de ANDERS nieuwjaarsrecepe doorgaat. Niet vergeten !
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Vrijwilligers in de kijker

Wat is een zonnedeken?
Een zonnedeken is een deken voor een kind gemaakt in patchwork-, brei- en haaktechniek.
Gelukkig zijn de meeste kinderen gezond, ze kunnen spelen en naar school gaan. Helaas is er ook een grote
groep kinderen die lijdt aan een chronische of ernstige, soms levensbedreigende ziekte. Voor deze kinderen
maakt ‘Zonnedekens’ een deken om lekker onder weg te kruipen als ze zich niet lekker voelen, om mooie
dromen te hebben en hen te troosten zodat ze even worden afgeleid van verdriet en pijn.
De medewerkers maken de dekens vrijwillig en ze worden kosteloos aan zieke kinderen geschonken in het
Prinses Elisabeth Ziekenhuis van het UZ Gent. De zonnedekens zijn voor de kinderkankerafdeling en voor
de langdurig en zwaar zieke kinderen. Zonnedekens worden ook geschonken aan het thuisproject ‘Koester’
van het Kinderkankerfonds.
In Wachtebeke komen de vrijwilligers weer samen op zaterdag 19 januari, 16 februari en 16 maart 2013.
Als je geïnteresseerd bent om mee te werken: op voornoemde zaterdagen kun je van 10 tot 17 uur terecht
in het Rozenhof, Dorp 80. Als je een hele dag blijft mag je eten meebrengen, maar drank graag ter plaatse
kopen omdat de zaal van het Rozenhof gratis ter beschikking gesteld wordt.
Wie een naaimachine heeft, graag meebrengen, voor de " hand"-naaisters basisnaaigerei zoals naalden,
schaar, naaigaren .... Wie wil borduren, breien of haken brengt zijn eigen materiaal mee.
Indien je komt graag een seintje aub. Het is voor de organisatie handig om te weten hoeveel tafels en stoelen moeten voorzien worden.
Je bent misschien zelf niet zo handig met naald en draad maar als je wat overschotjes hebt, zoals allerhande
katoenen stoffen, fleece en flanel, knopen, breiwol, borduur- of naaigaren, mag je dat bezorgen in het Rozenhof op de voornoemde zaterdagen, waar je ook terecht kunt met vragen.
Contactpersoon in Wachtebeke: Anne-Marie Verhelst, Warande 6 , tel. 0488/60.42.46.
Website: http://zonnedekens.be
Facebook: www.facebook.com/pages/Zonnedekens/157550194309766.
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