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DIKSMUIDE 

WOUMEN Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 september was ‘De testkaravaan komt er aan’ te gast bij stad Diksmuide

en Zilvervogel vzw, een groep van woonzorgcentra en assistentiewoningen in Woumen, Reninge en Rekkem. Het uit-

gangspunt van de huidige actie was dat wie 15 kilometer van het werk woont zich kon inschrijven om gedurende twee

weken een duurzaam vervoersmiddel uit te testen. Er stonden 96 vervoersmiddelen ter beschikking van de werknemers:

40 elektrische fietsen, 50 speedpedelecs, drie vouwfietsen en drie fietskarren. Wie deelnam, kon ook in de prijzen vallen.

Er waren drie waardebonnen van 30 euro ‘100% West-Vlaams’ voor Kristel Delahaye, Lieve De Maré en Nathalie Faes, drie

fietstassen voor Pauline Uwajeneza, Anne-Mie Tanghe en Ann Sampers en twee waardebonnen ter waarde van 100 euro

bij Decathlon voor Mieke Dewicke en Angelique Surmont. We zien de winnaars samen met de directie en de kwaliteits-

coördinator van het woonzorgcentrum. (foto SD)

Zilvervogel test alternatieve vervoersmiddelen uit
WOUMEN In woonzorgcentrum Zilvervogel bruist het van de activiteiten. Over-

dag zijn er heel veel mogelijkheden voor de bewoners, zoals een gezelschap-

spel spelen, quizzen, samen de krant lezen, pentauqe spelen op de binnen-

plaats, met de rolstoel een wandeling maken door het dorp... Om dat alles

mogelijk te maken, rekent directie en personeel op heel wat vrijwilligers. Ze

hopen zo snel mogelijk het aantal vrijwilligers te kunnen uitbreiden met een

schare nieuwe mensen. Om vrijwilliger te worden, hoef je geen speciale talen-

ten te hebben, enkel wat van jouw tijd schenken aan de bewoners van Zilvervo-

gel is voldoende. Op de foto zien we vrijwilligers Frans Hoornaert, Thérèse

Neyrinck, Monique de Vries, Antonio Palos Ladeiro en Rita Decaestecker samen

met Cindy Pieters, die verantwoordelijk is voor de vrijwilligers in het Woumense

woonzorgcentrum. (foto SD)

Woonzorgcentrum zoekt vrijwilligers

WOUMEN Op zondag 10 oktober

start Chiro Woumen het 63ste

werkjaar met een viering in de

Sint-Andreaskerk. Florien Dupla-

cie en Tess Deschrevel, die allebei

in Klerken wonen, zijn dit jaar de

hoofdleidsters. “In 2009 werd ik

via enthousiaste klasgenoten uit

Klerken lid van de Woumense

Chiro”, vertelt Florien. “Ik voelde

me er meteen thuis. Ik doorliep

alle afdelingen om in 2019 leid-

ster te worden. Vanaf zondag ben

ik één van de hoofdleidsters.”

Tess volgde een gelijkaardige weg

richting Chiro. “Maar bij mij thuis

was er nog een extra duwtje om-

dat mijn vader Henk vroeger ook

heel wat jaren lid was van de jon-

genschiro in Woumen.”

PLANNEN

De Woumense Chiro start het

nieuwe werkjaar met 24 leiders en

110 leden, een aantal dat de laat-

ste jaren lichtjes gestegen is. “De

pandemie bracht heel wat extra

hersenbrekers mee voor de lei-

ding: op kamp zorgen voor alge-

mene hygiëne, handen voortdu-

rend ontsmetten, dagelijks tem-

peratuur meten... Financieel

wordt het dit jaar een erg belang-

rijk uitdaging om de kassa terug

stevig te spijzen. Het voorbije an-

derhalf jaar bleven de opbreng-

sten van onder andere het eetfes-

tijn, de tentfuif, de ‘Colours of lo-

ve’-fuif… grotendeels achterwe-

ge. Gelukkig hadden we een

buffer en is ons heem De Boom-

gaard nu ook volledig afbetaald.

De streekbierenavond tijdens de

voorbije kermisweek was alles-

zins al een opsteker voor schatbe-

waarder Andres. Kers op de taart

wordt sowieso ons kamp in Loke-

ren, dat uitzonderlijk van 11 tot

21 juli 2022 plaatsvindt.”

“Een groot vraagteken voor ons is

wat er gaat gebeuren met de oude

jongensschool. De toiletten die

wij gebruiken bevinden zich im-

mers daar. Het stadsbestuur be-

loofde om voor het einde van

2020 met een voorstel te komen

maar tot op heden blijft het heel

stil. Ook voor de speelplaats, die

in een heel slechte staat is, wordt

uitgekeken naar een oplossing.

Misschien kan een gedeeltelijke

herinrichting van die speelruimte

de Chiro veel extra kansen bie-

den.” (SD)

Chiro neemt stevige start met
hoofdleidsters Florien en Tess

Florien Duplacie en Tess Deschrevel kondigen het kamp in juli 2022 aan als kers
op de taart. (foto SD)

Op zaterdag 2 oktober werd het

dorpspunt in Ten Bercle officieel

geopend. “Het is een beleidsbes-

lissing om er voor de dorpen te

zijn”, aldus schepen Katleen Win-

ne (Idee Diksmuide). “Om van

Pervijze nog meer een Boterzach-

te Buurt te maken, sloegen stad

Diksmuide, De Lovie en Duin &

Polder de handen in elkaar. Beide

vzw’s ondersteunen mensen met

een beperking. Samen creëren we

vanaf oktober een gezellig dorps-

punt in oc Ten Bercle waar inwo-

ners van het dorp elkaar op dins-

dag- en donderdagmiddag kun-

nen ontmoeten bij een kopje kof-

fie. Regelmatig zullen er ook leuke

en interessante activiteiten op de

kalender staan. Daarnaast zal je

in het dorpspunt op termijn ook

terecht kunnen voor dienstverle-

ning. Er zijn ook spelletjes en een

boekenruilkast aanwezig.”

“In een eerste fase willen we el-

kaar leren kennen. Op korte ter-

mijn zal er glas opgehaald wor-

den bij mensen thuis, zal er hulp

aangeboden worden bij klusjes

op school en zullen boodschap-

pen van bij de Korenbloem aan

huis gebracht worden. Er worden

ook activiteiten en workshops ge-

organiseerd”, klinkt het.

PERVIJZE 2.0

Organische groei door de input

van de inwoners zal de toekomst

bepalen. “We hebben een enquê-

te gehouden om een beeld te krij-

gen van wat de noden en bekom-

mernissen zijn. We zijn ten volle

bezig met Pervijze 2.0. Bij de ar-

chitectuur van de nieuwe ont-

moetingszaal werd de werking

van het dorpspunt dan ook cen-

traal geplaatst.” (ACK)

Pervijze krijgt als eerste
deelgemeente dorpspunt

PERVIJZE Pervijze viel een mooie primeur te beurt:

het is het de allereerste deelgemeente van Diksmuide

die een dorpspunt krijgt. Iedereen kan er terecht voor

een babbel. Er zal ook een aanbod aan dienstverle-

ning uitgebouwd worden.

We zien schepen Katleen Winne,
schepen Marc De Keyrel en schepen
Mark Deprez met de mensen die het
dorpspunt dragen en dat zijn onder
meer het dorpsplatform, Duin en
Polder, De Lovie en verschillende
vereningingen van Pervijze. (foto ACK)




