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Nieuwe
kinderopvang in
Ooigem

Halfweg september werd gestart met het bouwen van een
nieuwe buitenschoolse kinderopvang naast de Ooigemse
basisschool.

Rusthuizen kwamen de laatste maanden
vooral negatief in het nieuws: hoge
ligdagprijzen, te weinig aandacht van het
personeel voor de bewoners en ondermaatse maaltijden. "Niets van dit alles in
het WZC Ter Lembeek."
"Laten deze drie punten nu net behoren tot
de voornaamste aandachtspunten van het
OCMW
Wielsbeke",
aldus
OCMWondervoorzitter Geert Snoeck.
"Met de ganse bestuursploeg zien wij er op
toe dat onze bewoners het naar hun zin
hebben. Onze ligdagprijs is, ook met de

komende prijsverhoging, nog altijd van de
laagste in de regio."
"We streven naar kwalitatieve dienstverlening (bv. de contactclowns, de minibus,
een gezond evenwicht tussen de zorggraad
en de personeelsbezetting, ...). Ook bij de
laatste aanbesteding voor de keuken werd er,
naast de prijs, ook gekeken naar de beleving
rond de maaltijd."
"Zonder gekwalificeerd personeel was dit
niet mogelijk. We moeten hen daar dus
uitdrukkelijk voor bedanken!", aldus Geert
Snoeck.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersonen:
Frédéric Depypere
Fabiolalaan 83 - 8710 Ooigem
Marijn De Vos
Eekhoutstraat 21E - 8710 Ooigem
cdenvwielsbeke@gmail.com
Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

KWALITATIEVE ZORG BELANGRIJK IN
WIELSBEEKS WZC TER LEMBEEK

Burgemeester Jan Stevens: "Op het
gelijkvloers wordt de kinderopvang
voorzien, op de verdieping komen twee
appartementen die verhuurd worden
aan Wielsbeekse senioren. Kostenplaatje: 900.000 euro."
"Dit project van kinderopvang wordt
uitgevoerd met inspraak en medewerking van het schoolbestuur van
Het Vlinderbos. De school zal ook
gebruik kunnen maken van het
gelijkvloers voor activiteiten in schoolverband buiten de openingsuren van
de kinderopvang."
"De vooropgestelde streefdatum voor
de opening van deze mooie nieuwe
locatie is voorzien voor 1 september
2017."

Geslaagde activiteit rond dementie
Bijna 500 euro voor vzw Het Ventiel
Wielsbeke herdenkt Den Grooten
Oorlog en Camiel Ottevaere
Spel binnen de Grenzen: alleen
maar winnaars
Kwalitatieve zorg belangrijk in
Wielsbeeks WZC Ter Lembeek

Wielsbeke herdenkt Den
Grooten Oorlog en Ooigemnaar Camiel Ottevaere
Schepen Daisy Haydon doet verslag
van een bijzondere viering in deelgemeente Ooigem.
"In de maand november herdenken wij
traditiegetrouw de slachtoffers van de
Eerste Wereldoorlog. Dit jaar was er een
speciale herdenking voor Ooigemnaar
Camiel Ottevaere."
"Op 31 oktober 2016 was het exact 100 jaar
geleden dat Camiel Ottevaere werd
geëxecuteerd in Gent. Dit gebeurde na een
lange opsluiting door vermeende hulp aan
spionage. Maar eigenlijk was hij maar een
gewone duivenmelker."

"Ter ere van deze moedige Ooigemnaar, en
als blijvend aandenken aan de Eerste
Wereldoorlog, werd het graf van Camiel
volledig gerenoveerd. De Erfgoedwerkgroep van Wielsbeke en de gemeente
Wielsbeke sloegen hiervoor de handen in
elkaar."

Wist je dat..
we met meer dan 10 bestuursleden
deelnamen aan de 22ste
plantjesverkoop van KOTK (zaterdag
17/9) in onze gemeente?

SPEL BINNEN DE GRENZEN 2016 ALLEEN MAAR WINNAARS!

"Dankzij de medewerking van de
Juliaan Claerhoutkring werd voor deze
gelegenheid ook een brochure over
Camiel uitgebracht.
De brochure bestellen
josetack@telenet.be.

kan

via

Met dank aan Monique Claerhout
van de Juliaan Claerhoutkring
voor de foto.

Een dijk van een organisatie, prachtig weer,
meer dan 150 deelnemers en talrijk
opgekomen publiek, stuk voor stuk
ingrediënten die samen een supercocktail
van een evenement vormden. De hoofdact
van de Wielsbeekse feesten was, net als drie
jaar geleden, een voltreffer.
Proficiat aan team Boffon die met de beker
aan de haal ging, maar eigenlijk was
iedereen winnaar tijdens deze fantastische
avond.
Frédéric Depypere (ploegkapitein van team
"Leieland") blikt tevreden terug: "Elke ploeg
heeft gestreden in een prachtige sfeer, en
uiteindelijk heeft iedereen op een
fantastische manier verbroederd."
"Deze unieke avond was de slagroom op een
grote taart met veel lagen: eerst enthousiastelingen uit de wijk vinden om mee te
doen, daarna samen de georganiseerde
trainingen afwerken en daarnaast met het
team ook nog afspreken om de proeven
extra te testen en ons teamfilmpje op te
nemen."

niet alleen binnen de ploeg, maar ook
daarbuiten, hebben we op een originele
manier met veel inwoners kennisgemaakt."
" Iedereen zal samen met mij een grote pluim
steken op de hoed van de sportdienst en alle
medewerkers, van de kleinste tot grootste
taak."

“Een grote pluim voor de
sportdienst voor alweer
een schitterende editie
van het Spel binnen de
Grenzen”
"De volgende editie van het Spel komt eraan
in 2018. "Het is een goeie zaak dat het spel al
over twee jaar herhaald wordt. Enerzijds
hopen we maximaal de huidige teamleden
te behouden, maar natuurlijk hopen we dat
het enthousiasme overslaat op nog meer
inwoners die mee willen schrijven aan
ongetwijfeld opnieuw een mooi verhaal, een
superavond in onze gemeente!"

de aannemer gestart is met de aanleg
van een nieuwe ontsluitingsweg in
Ooigem, waardoor het vrachtverkeer uit
het centrum kan geweerd worden?
de premie voor mantelzorg in Wielsbeke
bij de hoogste in Vlaanderen is?
we onze leden op 25/9 vergastten op een
lekkere BBQ?

Infovergadering
riolerings- en
wegeniswerken
Ooigem
Binnenkort starten belangrijke openbare
werken in Ooigem.
Om iedereen te kunnen informeren, staat
een infovergadering gepland op 28
november 2016 om 20 uur in OC Leieland.

"Het deed heel veel deugd om binnen de
ploeg een super teamgeest aan te treffen. En

De nieuwe herdenkingsplaats voor Camiel Ottevaere bevindt zich aan de ingang van de begraafplaats in Ooigem.

Onder meer het rondpunt aan het SintBrixiusplein wordt onder handen genomen.

