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Beste inwoner  
van Waasmunster,
 
Het novembernummer van De 
Vierschaar werd je zopas bezorgd. 
Intussen heeft onze gemeente, 
samen met 300 andere steden en 
gemeenten, het “hoogfeest van de 
democratie” achter de rug, en wer-
den de kaarten geschud voor een 
nieuwe beleidsperiode van zes jaar.
Verkiezingen leiden onvermijdelijk 
tot spanningen en ontgoochelin-
gen. Ze zetten soms ook intermen-
selijke verhoudingen onder druk. 
Nu het stof is gaan liggen, ben ik er 
zeker van dat Waasmunster terug 
de rangen sluit.
Het politieke strijdtoneel heeft 
ons tijdelijk verdeeld. Ons gemeen-
schappelijk statuut, dat van inwo-
ner van de mooiste gemeente van 
Vlaanderen, zal ons terug vereni-
gen.

 Michel Du Tré, burgemeester.

De Vierschaar is het maandelijks informatie-

blad van de gemeente Waasmunster.  

De redactie van de teksten gebeurt door 

het redactieteam, dat zich hiervoor baseert 

op een redactielijn. Ook de activiteiten in  

de UiT-kalender worden aan deze redactie-

lijn onderworpen.

Coverbeeld door Yoni Proost.

C
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on

Je kan zelf activiteiten registreren in de  

UiT-kalender via www.uitdatabank.be. 

Zo ga je te werk: 

> Ga naar www.uitdatabank.be.

> Maak een nieuwe account aan.

> Na het ingeven van een e-mailadres en paswoord,  

 ontvang je een bericht met de bevestiging van  

 je registratie.

> Log in met je e-mailadres en paswoord.

> Nu kan je aan de slag om activiteiten in te voeren.

Een uitgebreide handleiding vind je terug op

www.uitdatabank.be/handleiding.

OPGELET! 

De terugkerende activiteiten worden enkel 

gepubliceerd in januari en september.

Als je je activiteiten tijdig ingeeft (ten laatste bin-

nen de eerste 7 dagen van de maand voorafgaand 

aan de activiteit), bekijkt het redactieteam wat kan 

opgenomen worden in De Vierschaar. 

Verantwoordelijke uitgever: Michel Du Tré,  

Sousbeekstraat 93, 9250 Waasmunster

Redactie: devierschaar@waasmunster.be
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Na de verkiezingen: een nieuw bestuur
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Wie is wie 
in de 
nieuwe raad?

1. Michel Du Tré 
 (Burgemeester, CD&V)
2. Jurgen Bauwens 
 (1ste schepen, CD&V)
3. Petra Verstappen 
 (2de schepen, N-VA)
4. Ilse Poppe 
 (3de schepen, CD&V)
5. Werner De Nijs 
 (4de schepen, N-VA)
6. Tom Baert 
 (5de schepen, N-VA)
7. Guido De Cock 
 (Raadsvoorzitter, CD&V)
8. Bram Collier 
 (Algemeen Directeur)
9. Agnes Dierick (CD&V)
10. Aurélie Willaerts (CD&V)
11. Cecile Van Havermaet (CD&V)
12. Gustaaf De Beule (Groen)
13. Renaat Decorte (CD&V)
14. André De Maere (Open VLD)
15. Steven Van Oost (Vlaams Belang)
16. Dominique Roelandt (Open VLD)
17. Luc Maes (CD&V)
18. Bart Waterschoot (Open VLD)
19. Kelly Van Nieuland (Open VLD)
20. Yves Heylen (Open VLD)
21. Rik Daelman (Open VLD)
22. Annelies Fierens (Open VLD)

Op zondag 14 oktober 2018 kon de Waasmunsteraar kiezen voor een 
nieuw bestuur. De stemmen werden geteld, en een nieuwe gemeente- en 
OCMW-raad werd samengesteld. 

De nieuwe raad zal de komende zes jaar de hele bevolking van de gemeen-
te vertegenwoordigen. Op 3 januari 2019 vond in kasteel Blauwendael de 
installatievergadering plaats, waarbij alle verkozen leden plechtig de eed 
aflegden. Hieronder vind je de samenstelling terug.

>>

© Yoni Proost
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Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

College van burgemeester en schepenen

1. Tom Baert (Voorzitter BCSD, N-VA)
2. Raf Smet (Adjunct-Algemeen Directeur)
3. Magda Van Puyvelde (CD&V)
4. Cedric Daelman (Open VLD)
5. Sofie Rupus (CD&V)
6. Annemarie Peeters (CD&V)
7. Kim Lambrechts (Open VLD)
8. Paul Maes (N-VA)

Op 3 januari werd ook het nieuwe BCSD 
opgericht. Het BCSD is, naast het Vast Bu-
reau, het tweede uitvoerend orgaan van 
het OCMW. Het BCSD is o.a. bevoegd voor 
de individuele dossiers inzake maatschap-
pelijke dienstverlening en maatschappelij-
ke integratie.

Het College van burgemeester en schepe-
nen kent geen personeelswissels. Vanaf 
deze legislatuur is het schepencollege ook 
het Vast Bureau van het OCMW. Hiernaast 
zie je het 'nieuwe' college, aangevuld met 
raadsvoorzitter Guido De Cock. 

V.l.n.r.: Jurgen Bauwens, Tom Baert, Michel Du Tré, 
Petra Verstappen, Werner De Nijs, Guido De Cock, 
Ilse Poppe. Niet op foto: Algemeen Directeur Bram 
Collier.

Michel Du Tré - Burgemeester  >> Burgerlijke stand, politie, brandweer, veiligheid, informatie, personeel en financiën
  Zitdag: vrijdag van 17 tot 19 uur
Jurgen Bauwens - 1ste schepen  >> Openbare werken, groenvoorziening, mobiliteit en kerkfabrieken
  Zitdag: vrijdag van 16.30 tot 18 uur
Petra Verstappen - 2de schepen >> Onderwijs, sport, internationale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking, gezin  
  en jeugd | Zitdag: op afspraak via petra.verstappen@waasmunster.be
Ilse Poppe - 3de schepen >> Omgeving en landbouw | Zitdag: donderdag van 17 tot 18 uur
Werner De Nijs - 4de schepen >> Cultuur en kunst, toerisme, feestelijkheden, middenstand en tewerkstelling,  
  dierenwelzijn | Zitdag: op afspraak via 0473 59 27 21
Tom Baert - 5de schepen >> Voorzitter van het BCSD, sociale zaken, welzijn, senioren en huisvesting 
  Zitdag: maandag van 17 tot 18.30 uur in het Sociaal Huis
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“VOILÀ! ZEI DE VOS”
Familietheater (4+) gebaseerd op dierenfabels!
Op zondag 3 maart kan je in GC Hoogendonck terecht voor een prachtige familievoorstelling van Anna’s Steen, een ge-
zelschap dat steevast prachtige voorstellingen brengt voor kinderen en hun families. Met “Voilà! Zei de vos” brengen ze 
verschillende oeroude fabels terug op het toneel!

Alain Rinckhout en Bart Embrechts 
vertellen en spelen deze korte verha-
len op een heel onverwachte manier: 
hedendaags, grappig, uitdagend, 
spannend, stout en speels. Met meer 
venijn in de staart en vooral niet al te 
belerend. Dus vergeet De la Fontaine, 
Grimm en Walt Disney! Kortom, fabels 
zoals u ze nog niet gehoord en gezien 
hebt.

Over een vlieg en haar geliefde, de 
kikker, en wat daar van komt. Over een 
kip die heerlijke stenensoep maakt en 
over een haas en een muis die elkaar 
eeuwige liefde beloven tot ze samen 
ten onder gaan. Over een wedstrijd-
je hardlopen, een blinde mol, een 
vioolspelende krekel, een fier hert, een 
koppige ezel en over een hongerige 
vos die zin heeft in een heerlijke malse 
eend.

"Want dieren zijn precies als mensen 
met dezelfde mensenwensen en de-
zelfde mensenstreken!”

Praktisch
Zondag 3 maart om 14 uur in GC Hoogendonck, Nijverheidslaan 48
Na de voorstelling is er in samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunst een workshop. De plaatsen hiervoor 
zijn beperkt, inschrijven via cultuur@waasmunster.be.

Meer info en tickets
Cultuurdienst Waasmunster | Nijverheidslaan 48 | 052 46 34 24 | cultuur@waasmunster.be |  
www.waasmunster.be/webwinkel
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Intussen op de werf...
De werf van vrijetijdscentrum De 
Meermin draait op volle toeren. 
Vooraan op deze foto zien we de 
paalfundering voor de theaterzaal. 
Alle paalfunderingen zullen tegen het 
verschijnen van deze Vierschaar waar-
schijnlijk klaar zijn. Intussen worden 
de nodige voorbereidingen getroffen 
voor het maken van de prefab beton-
elementen. Links aan het blauw con-
tainertje komt het administratief blok 
/ bib. Waar de paalmachine staat zie 
je reeds de vorm van de sporthal.

Naar jaarlijkse traditie vindt in 2019 op paasmaandag de jaarmarkt plaats.
Handelaars die een standplaats wensen kunnen een aanvraagformulier 
downloaden via www.waasmunster.be, of afhalen op de technische dienst. 
De aanvraagformulieren dienen in ons bezit te zijn vóór woensdag 27 maart 
2019.

De aanvragers van een standplaats ontvangen een week voor de jaarmarkt 
het nummer van hun standplaats, alsook de nodige praktische informatie.
Meer info: technische dienst, 052 46 95 60.

www.waasmunster.be/demeerminlivestream

Jaarmarkt 22 april 2019

OPGELET: WIJZIGING 
OPHALING RESTAFVAL

© Yoni Proost

Aan de diamanten 
huwelijksjubilarissen
>> De heer Vandeloock Robert en 
mevrouw Steenssens Adrienne, 
60 jaar getrouwd op 5 februari 
2019

Sinds januari 2019 wordt het rest- 
afval op vrijdag opgehaald, i.p.v. 
op donderdag. 

Meer info over de afvalophaling, 
en de afvalkalender vind je via 
www.waasmunster.be/afvalopha-
ling.

Hartelijk 
proficiat
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Demodagen Academie Ter Beuken – filiaal Waasmunster

DAG VAN DE ACADEMIE / HEBT U EVEN TIJD?
Zaterdag 16 februari 2019  - GC Hoogendonck

Hallo? Hebt u even tijd? Of hebt u geen tijd? 
Wil u even wat tijd vrij maken? 

Al was het nu om maar even te lezen dat u binnenkort mis-
schien best wat tijd kan maken.
Tijd voor ons, de leerlingen van de kunstacademie Ter Beu-
ken - filiaal Waasmunster.

Ook dit jaar vieren wij opnieuw de Dag van de Academie.

Kom naar onze openklasdagen in de week van 25 februari tot 2 maart.  We zetten de deuren open voor iedereen die 
inspiratie gekregen heeft om zelf een instrument te leren spelen, of om op het podium te komen als acteur of actri-
ce.  Iedereen is welkom tijdens de gewone lesuren om eens te komen proeven van ons aanbod.

Dinsdag: gitaar van 16.30 tot 20.30 u. | woordinitiatie (6-7 jaar) van 16.30 tot 17.30 u. | woordatelier (8-12 jaar) van 
17.30 tot 19.30 u.
Woensdag: muziekatelier (8-12 jaar) van 13 tot 17 u. | piano van 14 tot 18 u. & van 18.15 tot 21.15 u. | viool van 16.30 
tot 21.30 u. | trompet van 13 tot 16 u. | saxofoon van 17 tot 18 u. | dwarsfluit van 17.30 tot 18.30 u. | slagwerk van 14 
tot 16 u. | groepsmusiceren van 16.30 tot 17.30 u.
Zaterdag: blokfluit van 10 tot 11 u. & van 12 tot 13 u. | muziekinitiatie (6-7 jaar) van 11 tot 12 u. | muziekatelier (8-12 
jaar) van 9.30 tot 13.30 u. | muzieklab van 8.30 tot 9.30 u.

Meer Info: Kunstacademie Ter Beuken - filiaal Waasmunster
 onderwijs@waasmunster.be | 052 40 99 69 | www.waasmunster.be

Op deze dag maken wij graag tijd voor u!
We zetten onze deuren open om deze dag samen met jullie 
te vieren!

Elke week opnieuw komen de leerlingen naar de academie 
om te groeien tot echte kunstenaars.
Er wordt gemusiceerd, gezongen, gespeeld … 
Soms alleen, soms samen, soms alles tegelijk. Ja, want wij 
kunnen dat! 
In ieder geval streven wij om zoveel mogelijk te groeien 
binnen en buiten onze kunst.
Op zoek naar schoonheid, op zoek naar plezier, op zoek 
naar onszelf en de wereld.

Dat vraagt tijd.
Dat vraagt moeite.
Dat vraagt inzet.
Dat vraagt durf.

Al dat lef en talent willen wij u graag tonen. 
Neem even de tijd om in uw agenda te noteren:
zaterdag 16 februari 2019  - GC Hoogendonck. Want daar 
verwachten wij je graag om 15 u. om samen met ons even 
de tijd te nemen voor kunst.
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Uitbater gezocht voor CAFETARIA DE MEERMIN
De bouw van het nieuwe vrijetijdscentrum De Meermin is volop van start gegaan en vordert goed. Intussen maken we 
dan ook werk van de voorbereidingen voor de ingebruikname, voorzien rond september 2020.

Naast de inrichting van de diverse 
zalen starten we nu reeds met de 
zoektocht naar een duurzame uitba-
ting van de cafetaria. De cafetaria is 
immers een belangrijk knooppunt en 
voorname ontmoetingsruimte van het 
vrijetijdscentrum.

Het vrijetijdscentrum biedt een nieuw 
multifunctioneel programma (sport, 
theater, bib, recreatie, …) en bovendien 
is er een wisselwerking met de reeds 
voorziene functies in de dorpskern 
(scholen, academies, …). 

Het complex ligt ook ideaal als ver-
trekpunt /aansluitpunt op diverse 
wandel- en fietsroutes, en zal een 
nieuwe aansluiting krijgen op de 

officieel erkende loopomloop en het 
mountainbikeparcours.

De cafetaria van De Meermin is een 
gezellige ontmoetingsruimte waar 
de sportieve bezoekers een drankje 
kunnen nuttigen na het sporten, de 
cultuurliefhebbers een hartig hapje 
kunnen eten voor een theaterbezoek 
en de recreatieve bezoeker terecht 
kan voor een zoete hap na een fiets- 
of wandeltocht. De uitbating van de 
cafetaria biedt dus een uitgelezen 
kans om mensen met diverse behoef-
tes en van verschillende leeftijden bij 
elkaar te brengen.

De concrete invulling van het aanbod 
gebeurt in onderling overleg tussen 

bestuur en kandidaat-concessionaris. 
Ook de openingsuren worden vast-
gelegd in onderling overleg tussen 
bestuur en kandidaat-concessionaris 
maar zijn afgestemd op de werking en 
het gebruik van de zalen en facilitei-
ten van AGB De Meermin.

Het vrijetijdscomplex is opgevat als 
een geheel van vier bouwvolumes, 
zijnde een bibliotheek en administra-
tie (blok B), een volume sport (blok 
S), een polyvalente zaal (blok P) met 
verbindende circulatiezone inclusief 
cafetaria (blok C) en een theaterzaal 
(blok T). Deze bouwvolumes worden 
met elkaar verbonden door middel van 
een deels open, deels gesloten gaan-
derij, met centraal gelegen een ruime 
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patio of het vrijetijdsplein.

De cafetaria (blok C – zie ‘ster’), is 
onderdeel van de verbindende ruim-
te van de gaanderij maar kan geheel 
worden afgesloten van de overige pro-
gramma-elementen door middel van 
mobiele wanden, die visueel open zijn. 
Een aparte keuken is voorzien, die via 
een berging gelinkt is aan de logistie-
ke gang van de polyvalente zaal. 

Aan de noordzijde van de cafetaria 
kan men zich snel via de publieke 
toegang op de tribune van de sporthal 
begeven. Aan de zuidzijde gaat de ca-
fetariaruimte vloeiend over in de foyer 
van het theatergebeuren. In de zomer 
kunnen de verschillende deuren naar 
het vrijetijdsplein worden opengezet 
om te genieten van het zonneterras, 
waarvan een gedeelte wordt voorzien 
voor cafetaria-uitbating. 

De cafetaria neemt een oppervlakte 
van 350m² in, inclusief keuken en 
berging. Het buitenterras bedraagt 
minimaal 65 m². De basisinrichting 
van de cafetaria (vloeren, wanden, 
HVAC, TV-aansluiting, verlichting …) en 
de vaste inrichting (barmeubel, toog, 
vaste zitbank, praathoekje …) zijn voor-
zien in het bestek van de architect en 

zullen dus worden uitgevoerd door de 
aangestelde aannemers. 

De losse inrichting van de cafetaria 
is mee opgenomen in het concept-
voorstel van de architect, maar hier 
is verder ruimte voor overleg met de 
kandidaat-concessionaris. De keuken 
van de cafetaria wordt casco opgele-
verd. Ook hier is ruimte voor overleg 
met de kandidaat-concessionaris. 

De gemeente Waasmunster wenst, in 
samenspraak met kandidaten op de 
markt, het voorwerp en de voorwaar-
den van het uitbatingsrecht (bv. onder 
vorm van een concessie) samen te 
bespreken, zodat door de gemeente 
een marktconform en qua exploitatie 
een realistisch voorwerp in gebruik 
wordt gegeven. 

Er wordt een infosessie voorzien 
voor alle geïnteresseerde partijen op 
maandag 18 februari 2019 om 19 uur 
in GC Hoogendonck. 

Uiterste datum voor ontvangst van de 

kandidaturen voor het uitbatingsrecht 
is 12 maart 2019 vóór 11 u. volgens de 
bepalingen in de selectieleidraad.
De volledige selectieleidraad voor 
het uitbatingsrecht van cafetaria De 
Meermin is verkrijgbaar via cultuur@
waasmunster.be.

Meer info

Cultuurdienst Waasmunster
Nijverheidslaan 48
cultuur@waasmunster.be
052 46 34 24 

Volg de werken van De Meermin 
op www.waasmunster.be/
demeerminlivestream

P

B

T
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Naar jaarlijkse gewoonte vond op de eerste zondag van het nieuwe jaar, 6 januari, de nieuwjaarsreceptie voor de be-
volking van Waasmunster plaats. De Vierschaar stroomde weer vol met bekende Waasmunsterse gezichten, die konden 
genieten van een hapje en een drankje. Met dank aan Ondernemend Waasmunster. Bekijk een filmpje met drone-
beelden van de receptie via www.waasmunster.be/nieuwjaarsreceptie2019. Tot volgend jaar! 

Terugblik
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TYANI DE RYCKE: WAASMUNSTERSE SCHAAKKAMPIOENE
De 13-jarige Tyani de Rycke uit Waasmunster werd vorig jaar Oost-Vlaams, Vlaams en Belgisch kampioene schaken bij de 
-14 jaar. Een geweldige prestatie die toch wel wat aandacht verdient. We schotelden haar dan ook een aantal vraagjes 
voor over haar schaakpassie. Tyani aan zet!

Tyani werd in het verleden al eens 
Vlaams kampioene, en ook het Open 
Nederlands kampioenschap won ze 
reeds. Gedurende het jaar speelt ze 
tornooien samen met de jongens, die 
ze ook heel vaak wint. Op jaarbasis 
wint ze al gauw 10 à 15 tornooien. Ze 
eindigt zelden buiten de top 3. Op 
de kampioenschappen wordt er een 
scheiding gemaakt tussen de jongens 
en meisjes. Dit komt doordat een EK 
of WK ook opgesplitst is. 

Vorig jaar was ze het topbord van 
de Vlaamse ploeg (jongens en meis-
jes samen) in de jaarlijkse interland 
tegen Engeland. Na die tweedaagse 
interland werd ze gekroond tot beste 

speler. Elk jaar moeten de Vlamingen 
het onderspit delven, maar zij is één 
van de weinigen die haar mannetje 
kan staan.

Wanneer ben je begonnen met scha-
ken? Wat trekt er je zo in aan?
Tyani: Ik ben op mijn achtste begon-
nen met schaken, door mijn papa. 
Hij is voorzitter van de schaakclub 
(LSV-Chesspirant), en door hem te 
zien zien spelen wou ik het ook eens 
proberen. 

Schaken is leuk omdat je heel veel 
interessante stellingen kunt spelen.
Het is vooral leuk als je al van in het 
begin de stelling in handen hebt.

Hoe lang speel je al competitie-
wedstrijden?
Tyani: Ik speel al 4 jaar competitie-
wedstrijden. Sommige ouders laten 
hun kinderen alleen naar de les gaan, 
en niet naar de tornooien. Maar je 
wordt enkel goed door veel te spelen. 
Als ik niet bezig ben met schaken op 
een tornooi, dan speel ik online. Elke 
dag speel ik een half uur tot een uur 
op de site www.chess.com. Op die 
site kan je het tempo instellen, en je 
schaakt tegen mensen over heel de 
wereld. Zo kan je makkelijk bijleren.

Hoe voelde het om Vlaams en 
Belgisch kampioene te worden?
Tyani: Vooral met mijn Belgische titel  
voelde ik me enorm goed, want daar 
werd het toch wel spannend. Het was 
de eerste keer dat ik Belgisch kampi-
oene werd, dus dat was iets specialer 
dan het Vlaamse kampioenschap. Dat 
won ik vorig jaar voor de tweede keer. 

Wat brengt de toekomst? 
Tyani: Ik heb België al 3 keer inter-
nationaal vertegenwoordigd: In 2015 
speelde ik op het EK in Kroatïe, in 
2016 op het WK in Georgïe en vorig 
jaar op het WK in Griekenland. 

Ik zou dat graag opnieuw doen, maar 
daarvoor moet wel ik bij de eerste 
twee eindigen op het Belgisch kampi-
oenschap in april. De eerste mag kie-
zen uit ofwel het WK in Indië (oktober 
2019) of het EK in Slovakije (augustus 
2019).

Veel succes Tyani, zet ze mat!!Tyani op het WK in Griekenland vorig jaar
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In de bloemetjes ...
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het 
gemeentepersoneel op 4 januari werden twee 
personen in de bloemetjes gezet: Alain Du Tré 
en Tom Verbeke. 

Alain verzorgde als theatertechnicus meer dan 
20 jaar het licht en geluid voor de podiumvoor-
stellingen in GC Hoogendonck, en deed dit met 
hart en ziel. Hij ging in 2018 met pensioen. Tom 
is al 25 jaar lang gepassioneerd als leraar aan de 
slag in het gemeentelijk onderwijs. Hij blijft de 
leerlingen van GLS Ruiter onderwijzen. 

Beiden werden tijdens de receptie door het 
bestuur gehuldigd.

GFT sorteren is vanaf nu nog makkelijker!
Heel wat mensen houden hun groente-, fruit- en tuinafval (GFT) al apart in de groene container. Mede hierdoor kan heel 
wat organisch afval gerecycleerd worden en ingezet worden als nieuwe, voedzame grondstof. Maar er belandt zo ook 
minder bij het restafval. 

De sorteerregels voor GFT-afval 
waren aan herziening toe, aangezien 
de samenstelling van materialen en 
de verwerkingsmogelijkheden voor 
organisch afval veranderd zijn. In 
het verleden werd dierlijk materiaal 
geweerd uit het GFT-afval. Na onder-
zoek bleek dit echter geen risico meer 
in te houden voor verdere inzameling 
of verwerking, dus wordt vanaf heden 
de fractie uitgebreid met keukenafval. 
Dat laat toe om de sorteerregels sterk 
te vereenvoudigen zodat sorteren van 
GFT-afval nog makkelijker wordt.

Wat verandert er aan de sorteer-
regels voor GFT-afval?
Vanaf 1 januari 2019 kan je ook dit 
kwijt in de groene GFT-container: 

>> keukenafval en etensresten (zowel  
 plantaardig als dierlijk)
>> vlees- en visresten
>> schaaldierresten (uitgezonderd  
 schelpen zoals mosselschelpen,  
 oesterschelpen)
>> vaste zuivelproducten (bv. kaas),
 eieren, eierschalen
>> mest van kleine huisdieren (bv.  
 cavia, konijn ...)

Op www.miwa.be vind je de volledige 
lijst.

Om de verspreiding van plastics in 
het milieu verder te beperken, horen 
theezakjes en koffiepads niet meer in 
de groene container. Uit onderzoek 
blijkt dat deze kunststoffen kunnen 

bevatten. Ze moeten namelijk aan 
veel eigenschappen kunnen voldoen: 
warmte- en waterbestendig, mogen 
niet opzwellen e.d.m. Voorwaarden 
waar papier alleen niet aan kan vol-
doen. Papieren koffiefilters mogen wel 
nog bij het GFT. 

Opgelet: voor thuiscompostering 
verandert er niets aan de huidige 
sorteerregels.

Vraag je vernieuwde sorteersticker 
gratis aan in het gemeentehuis of via 
MIWA.
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Wil je besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je steentje bijdragen 
aan een beter klimaat? Doe dan mee met de achtste groepsaankoop voor 
groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Schrijf je gratis en volledig vrijblijvend in via www.oost-vlaanderen.be/groe-
nestroom. Je krijgt een persoonlijk aanbod met een prijs, berekend op jouw 
opgegeven verbruik. Vind je het voorstel interessant, dan accepteer je het 
aanbod tot en met 30 april 2019. De Provincie regelt de overstap naar je 
nieuwe leverancier.

Wie hulp wil bij zijn inschrijving kan terecht bij het loket van de milieudienst 
in het gemeentehuis. Neem zeker je laatste jaarafrekening mee!

Meer info: 0800 76101 of groenestroom@oost-vlaanderen.be.

Betaal minder voor groene stroom 

Eetfestijn Gemeenteschool Ruiter
De leerlingen, leerkrachten en ouderraad van GLS Ruiter nodigen je uit op 
zaterdag 23 februari in GC Hoogendonck voor het 34ste eetfestijn ten voor-
dele van de openluchtklassen. Vanaf 18 tot 20 u. kan je genieten van een 
heerlijk stukje kip, een malse steak, echte Lokerse paardenworsten of een 
vegetarische schotel, aan democratische prijzen. Uiteraard krijg je daar kro-
kant gebakken frietjes en verse groentjes bij. Voor een kindermaaltijd betaal 
je € 8 en voor een volwassenmaaltijd € 15. Kaarten kan je vooraf aankopen bij 
de leerlingen, leerkrachten of directie (directie@glsruiter.be, 09 349 23 94). 
Onze leerlingen verrassen je ook nog met een dansje, en we voorzien een 
discoshow voor alle kinderen! 

Waardebonnen 
Ondernemend 
Waasmunster

Sinds 1 januari 2019 zijn de nieu-
we waardebonnen van Onderne-
mend Waasmunster beschikbaar. 
Ze zijn geldig tot 31 december 
2022.

Deze bonnen hebben een 
waarde van 5 of 10 euro. Je kan 
er mee betalen in een 80-tal 
handelszaken in Waasmunster. 
De lijst van deze handelaars 
is beschikbaar via www.waas-
munster.com en www.facebook.
com/ondernemendwaasmunster.

De meest actuele lijst kan je ook 
verkrijgen door een mailtje naar 
info@waasmunster.com.

De oude waardebonnen met ver-
valdag 31/12/2018 zouden nor-
maal op die dag voor het laatst 
kunnen worden gebruikt. Door 
uitzonderlijke omstandigheden 
kunnen zij nog worden gebruikt 
tot uiterlijk 31/03/2019. Na die 
datum verliezen ze definitief hun 
waarde. 

Vanaf 01/04/2019 zijn enkel nog 
de nieuwe waardebonnen met 
als vervaldag 31/12/2022 geldig.
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Het gemeentebestuur van Waasmunster zoekt jobstudenten
Het gemeentebestuur zoekt jobstudenten voor o.a. de technische dienst, kinderopvang Speelnest, jeugdwerking zo-
mer, schoonmaak ... De periodes en voorwaarden voor de vakantiejobs kan je terugvinden op www.waasmunster.be.

Kandidaturen kunnen ingediend worden via www.waasmunster.be of via een formulier dat je kan aanvragen of afhalen 
op het gemeentehuis bij de personeelsdienst: 052 46 95 26 of personeelsdienst@waasmunster.be. De inschrijvingsfor-
mulieren dienen in ons bezit te zijn ten laatste op 15 maart 2019.

‘Zorgen voor jezelf als je ook zorgt voor iemand anders’
Vorming: 19 maart 2019 in Woonzorgcentrum ’t Heuverveld 
Zorg je regelmatig voor iemand uit je 
directe omgeving met een lichamelij-
ke of psychische aandoening of ziekte, 
dan ben je een mantelzorger. Zorgen 
voor iemand kan een positieve en 
verrijkende ervaring zijn, maar is niet 
altijd vanzelfsprekend. Het organise-
ren van de zorg vraagt veel energie 
en brengt vaak druk en stress met 
zich mee. Het risico op overbelasting 
is dan ook groot. Zo kan je draaglast 
groter worden dan je draagkracht. 

Je draagkracht omvat alle dingen die 
je energie opleveren, zoals een goede 
nachtrust, voldoening krijgen, een 
vriendelijk woord, … Je draaglast be-

staat uit alle dingen die aan je energie 
vreten, zoals het opnemen van veel 
zorgtaken in combinatie met een job 
en/of gezin en eigen huishouden, 
bezorgdheid over de toestand van de 
zorgvrager enz. Je draagkracht en 
draaglast dienen in evenwicht te zijn 
om je goed in je vel te voelen en goed 
te kunnen functioneren.

Er ontstaan problemen als de draag-
last groter wordt dan de draagkracht. 
De balans is dan weg, waardoor er 
stress ontstaat en je geleidelijk aan 
uitgeput raakt. 

Tijdens deze gratis vorming, die geor-

ganiseerd wordt door Heuverveld vzw 
en het OCMW Waasmunster, i.s.m. het 
Vlaams Mantelzorgplatform vzw, staan 
we stil bij wat mogelijke krachtbron-
nen kunnen zijn om je draagkracht te 
vergroten, maar ook bij de stoorzen-
ders die zorgen voor een hoge draag-
last. We geven tips rond het stellen 
van grenzen en het beter omgaan met 
de energiebalans.

De vorming wordt gegeven door Mario 
Schelfhout, bestuurslid bij het Vlaams 
Mantelzorgplatform vzw.

Tijdens de pauze wordt koffie en thee 
voorzien en de mogelijkheid geboden 
om vragen te stellen en contact te 
leggen met andere deelnemers.

Wij hopen je alvast te mogen verwel-
komen op deze vorming!

Wanneer: dinsdag 19 maart 2019 van 
14 tot 16 u.
Waar: Woonzorgcentrum ’t Heuver-
veld, Cafetaria ‘t Amusement, Molen-
straat 41 - 9250 Waasmunster
Interesse: Schrijf je vóór 12 maart 
2019 in door te bellen naar 052 25 13 
20, of stuur een e-mail naar melissa.
cornelis@heuverveld.be.
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in Waasmunster
2dehandsbeurs
zo 03/02/19 van 14 tot 16 u.

Ben je nog op zoek naar een leuk 
speelgoedje of ben je bezig met de 
inrichting van je kinderkamer? We 
hebben weer een volle zaal met leuke 
koopjes. Wees er als de kippen bij!

Locatie: GC Hoogendonck, 
Nijverheidslaan 48
Org.: Gezinsbond Waasmunster
Info: marijke.verlent@gmail.com, 
052 46 22 44

------------

Peter De Graef /De Kolo-
nieMT - TWEE ZIELEN, DRIE 
LEVENS, ZES MENSEN
za 09/02/19 van 20 tot 22 u.

In drie verschillende tijdvakken ont-
moeten ze elkaar. De man (Peter De 
Graef) en de vrouw (Lottie Helling-
man) staan in elk deel in een andere 
verhouding tegenover elkaar. Telkens 
speelt er een ander aspect van onge-
lijkwaardigheid, maar in elke scène 
worden de personages gedreven door 
universele, diepmenselijke vragen, 
worstelingen, verlangens. Daardoor 
ontstaat er een verbondenheid tussen 
de zes personages, die voortkomen 
uit telkens dezelfde twee zielen. In 
Twee zielen krijgt de livemuziek van 
Bo Spaenc een eigenzinnige rol. Zang 
en percussie voeren de boventoon. Ze 
versmelten de delen en levens tot een 
hedendaags klankbeeld en spelen op 
elkaar in, als een echo door de tijd. 

Prijs: € 14; +65: € 13; abo/-26: € 11

Locatie: GC Hoogendonck,
Nijverheidslaan 48
Org.: GC Hoogendonck
Info: cultuur@waasmunster.be,
waasmunster.be/webwinkel, 
052 46 34 24

------------

Quiz - De Drie Wijzen
vrij 15/02/19 om 20 u.

Gezellige kwis, ontspanning troef, voor 
jong en oud, voor elk wat wils, leuke 
praktische proeven.

Locatie: Sint-Janskring, Sijpstraat 80
Org.: Landelijke Gilde Waasmunster
Info: 0495 62 36 87, 0474 32 33 34

Repair Café
za 23/02/19 van 9 tot 12 u.

Repair Cafés zijn gratis bijeenkom-
sten, waarop buurtgenoten elkaar op 
vrijwillige basis helpen bij het herstel-
len van allerhande voorwerpen. Hou 
je kapotte spullen dus nog even bij en 
kom er mee naar het Repair Café. 

Locatie: Gemeentelijke werkplaats, 
Neerstraat 100
Org.: Transitie Waasmunster

Info: waasmunster@transitie.be

------------

Lezing door Khalid Ben-
haddou: “Is dit nu de 
Islam?”
ma 25/02/19 van 19.30 tot 22.00 u.

Tijdens deze lezing neemt Khalid 
Benhaddou ons mee in zijn verhaal om 
een helder beeld te schetsen over al-
lerlei factoren die er toe bijdragen dat 
de islam vaak ongenuanceerd wordt 
overgebracht. Inschrijving verplicht 
via e-mail vóór 21 februari 2019.

Prijs: € 8; leden van de organiserende 
verenigingen: € 5
Locatie: Abdij Roosenberg,
Oudeheerweg-Heide 3
Org.: Vrienden Roosenbergabdij, 
Davidsfonds, NEOS, Lucasvereniging
Info: filip.jonckheere@pandora.be

------------

Voor Koningin en 
vaderland
vrij 01/03/19 van 20.00 tot 22.30 u. 

Een daverende komedie gebracht 
door het toneelgezelschap "De Beze-
boot". Een komedie die door jong en 
oud wordt geapprecieerd. Hou jullie 
lachspieren ondertussen maar in goe-
de conditie.

Prijs: € 8
Locatie: Sint-Janskring. Sijpstraat 80
Org.: Landelijke Gilde Waasmunster
Info: danielsuy@skynet.be, 
0495 62 36 87, 0474 32 33 34
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waasmunster.be

GEMEENTELIJKE DIENSTEN 
Openingsuren gemeentelijke  
diensten en politie:
Elke weekdag van 9 tot 12 uur en op donder-
dag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur.

Extra maandelijkse opening loket  
burgerzaken en politie:
Elke eerste zaterdag van de maand 
van 9.30 tot 12.15 uur. 
Deze uitzonderlijke opening geldt niet in 
augustus en op feestdagen.

GEMEENTEHUIS
Vierschaar 1
Telefoon: 052 46 00 11
Mail: informatie@waasmunster.be
www.waasmunster.be

POLITIE
Het contactpunt van de lokale politie 
Hamme-Waasmunster bevindt zich in het 
gemeentehuis van Waasmunster. 
Politiepost Waasmunster:  
0474 88 51 06
Politiepost Hamme: 052 25 71 01

Dringende politiehulp: 101 of 112

De Politiezone Hamme-Waasmunster is te 
volgen op Twitter via @PZHammeWaasmun

BRANDWEER
Voor dringende hulp: 112
Brandweerkazerne: Nijverheidslaan 50
Telefoon: 03 502 09 80
Postoverste post Waasmunster: Kapt. ir. 
Freddy Aerts. 
E-mail: SecretariaatPostWaasmunster@
hvzwaasland.be

Een wespennest kan gemeld worden via het 
e-loket van de website van Hulpverleningszo-
ne Waasland: www.hvz-waasland.be.
Je kan ook contact opnemen met post 
Waasmunster op het nummer 052 46 17 26 
en een boodschap inspreken op het 
antwoordapparaat.

GEMEENSCHAPSCENTRUM HOOGENDONCK
Nijverheidslaan 48

Cultuurdienst
Telefoon: 052 46 34 24
Sportdienst
Telefoon: 052 40 99 69
Bibliotheek
Openingsuren: zie website
Telefoon: 052 46 11 91

SOCIAAL HUIS
Sociale dienstverlening
Vrij spreekuur maatschappelijk werkers: 
Elke weekdag van 9 tot 12 uur en op donder-
dag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Buiten 
deze uren enkel op afspraak.

Molenstraat 41
9250 Waasmunster
Telefoon: 052 25 13 00 
Fax: 052 25 13 11
Mail: info@sociaalhuiswaasmunster.be
www.sociaalhuiswaasmunster.be

Consultatiebureau Kind & Gezin 
Na afspraak
Tel. 078 150 100

Familiehulp
Zitdag maandag van 9 tot 10.30 uur

Gratis juridisch advies 
Na afspraak, tel. 052 25 13 06

Oplaadterminal budgetkaart voor budgetme-
ter Eandis voor gas en elektriciteit
Tijdens de vrije spreekuren van het OCMW 

Spreekuur De Volkswoningen cvba
Elke 2de woensdag van de maand,
van 13.30 tot 14.30 u. (niet in juli & augustus)
Openingsuren kantoor Dendermonde:
09.00 u. - 12.00 u. Woensdag en donderdag 
gesloten.

Spreekuur opvoedingsondersteuning
Elke donderdagnamiddag mits afspraak via 
0496 54 39 28 of info@keerkring.be

RECYCLAGEPARK MIWA
* Gesloten op maandag
* Dinsdag tot vrijdag: van 13 tot 18 uur
* Zaterdag: van 9 tot 16.30 uur

Nuttig om weten:
Sorteer en demonteer zoveel mogelijk je 
afval op voorhand. Zo verloopt je bezoek 
vlotter en betaal je minder. 

Melden van defecte straatlampen
Via web: www.straatlampen.be 
of via tel.: 0800 6 35 35

Ter info
HUISARTSEN MET DIENST
Weekend en feestdagen:
De nieuwe wachtpost is bereikbaar in 
het weekend van vrijdagavond 19 uur tot 
maandagochtend 8 uur en tijdens feest-
dagen vanaf 19 uur de dag voordien. De 
centrale wachtpost is gelegen aan de Prin-
ses Joséphine Charlottelaan 21/D te 9100 
Sint-Niklaas.

Telefoon: 03 361 0 361. 
Voor alle info: www.wpwaasland.be 

Weekwacht voor 
Waasmunster-Elversele-Sinaai-Belsele
Tijdens de avonden en nachten van de 
weekdagen dient u steeds uw eigen huis-
arts eerst te contacteren. Indien deze niet 
bereikbaar is, kun je een beroep doen op 
de bestaande wachtdienst van de huis-
artsenvereniging Waasland West (www.
waaslandwest.be) van 19 uur ’s avonds tot 
8 uur ’s morgens van maandag tot en met 
donderdag. Er is tijdens de weekdagen van 
8 uur ‘s morgens tot 19 uur ‘s avonds dus 
geen wachtdienst. Deze weekwachtdienst 
is bereikbaar op het nummer 052 46 36 
00.

Apothekers met dienst
Van 9 uur tot 22 uur
Via www.apotheek.be of www.kavw.be/
wacht of 0903 99 000 (€ 1,50 /Min) kan je 
alle gegevens bekomen van de dichtstbij-
zijnde apotheek van wacht. 

Voor 9 uur en na 22 uur
Bel naar politie Sint-Niklaas op het nummer  
03 760 65 00 of politie Lokeren op num-
mer  
09 340 94 99 voor het adres van de apo-
theker van wacht.

Woensdagnamiddagdienst
6 februari 2019: Houten Kruis (Termote 
Geraldine), Stationsstraat 100  
13 februari 2019: Termote G., Vierschaar 4
20 februari 2019: Houten Kruis (Termote 
Geraldine), Stationsstraat 100 
27 februari 2019: Thuysbaert J., 
Vierschaar 13

Steeds geopend op woensdagnamiddag:  
Hofman A., Schrijbergstraat 208, Waas-
munster. 

TANDARTSEN MET DIENST
Wachtdienst Waasland
Centraal oproepnummer: 0903 39 969

De wachtdienst loopt van 9 tot 18 uur op  
zaterdag, zondag en feestdagen.

DIERENARTSEN MET DIENST
Raadpleeg eerst jouw eigen dierenarts. 

Bij afwezigheid dierenarts contacteer: 
Wachtdienst Waasland (24u/24u)
Centraal oproepnummer: 03 771 44 22

HET RODE KRUIS
Het Rode Kruis, afdeling Waasmunster,  
is voor ziekenvervoer te bereiken via  
telefoonnummer 105.
 
Uitleendienst Rode Kruis: 
Marleen Brusselmans, Sint-Annastraat 43.
Gelieve vooraf telefonisch contact op te 
nemen via 052 47 84 58 of 0474 81 27 06.


