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Twee vliegen in één klap

Wandelen en fietsen voor het goede doel
Na twee jaar stilte zijn we ontzettend blij te kunnen
aankondigen dat we op Pinksterzondag 5 juni
onze 4de fiets- en wandeltocht voor het goede
doel organiseren.
De succesformule van voorgaande jaren blijft
behouden, met name dat je voor € 5 tussen 13 en
15 uur kan deelnemen aan één van de fiets- of
wandelroutes doorheen onze gemeente en de
aangrenzende regio.
Wandelclub De Schooiers voorziet verschillende
afstanden, zodat zowel de getrainde als de
recreatieve fietser en wandelaar kunnen deelnemen.
De korte wandeling zit in een Walter en Wendy-jasje,
mét tal van spelletjes voor onderweg.
Wil je liever niet fietsen of wandelen, maar wel je
steentje bijdragen? Dat kan! Vanaf 13 uur zijn er
doorlopend activiteiten gepland op het terrein
van ’t Ankerpunt.
Ook hier is er entertainment op kindermaat
met een springkasteel van maar liefst 18
meter lang en een topoptreden van Radio
Oorwoud om 15 uur.
Honger of dorst? Geen probleem! Verschillende
lokale handelaars en verenigingen zorgen voor
een lekkere snack en een verfrissend drankje.

De opbrengsten van de dag worden, samen met
de opbrengst van de Vrijdagmarkt, geschonken aan
twee goede doelen: KickCancer en Fonds Kadee.
KickCancer financiert klinische studies met als
doel nieuwe geneesmiddelen in veilige en ethische
omstandigheden te testen op kinderen om de
oorzaak en de werking van kinderkanker beter
te begrijpen, wat op termijn zal leiden tot het
ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen tegen
kinderkanker.
Fonds Kadee zorgt ervoor dat het verblijf van zieke
kinderen in het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth
zo aangenaam mogelijk kan verlopen. Want ziek zijn
is geen pretje... Kadee probeert hun leed dagelijks
te verlichten.

Na twee jaar noodgedwongen afwezigheid staat
de 10 van Wichelen in 2022 eindelijk terug
op de loopkalender. De 10de editie gaat dit jaar
opnieuw door aan het Sociaal Huis
in Wichelen, op vrijdag 27 mei. De
jongste loper tjes star ten vanaf 18u20
in verschillende reeksen afhankelijk van
hun leeftijd. Om 19u40 gaat de 5 km
van star t. Om 20u30 sluit de 10 km
het spor tieve evenement af. Iedereen,
jong en oud, lopers en suppor ters, is
welkom in het wedstrijddorp vanaf
17u00. Na de wedstrijden kan er nog

Wil je een lagere energierekening en bijdragen
aan een beter klimaat? Dan zijn zonnepanelen
een slimme keuze. Met de groepsaankoop
zonnepanelen & thuisbatterij helpt de Provincie
Oost-Vlaanderen inwoners en bedrijven op
een voordelige en gemakkelijke manier over
te stappen naar hernieuwbare energie.

Op basis van het inspectiebezoek wordt daarna
een definitieve offerte opgemaakt. Indien je
daarmee akkoord gaat, wordt de zonnepanelen
installatie op je dak geplaatst.

Heb je interesse? Dan kan je inschrijven via
www.oost-vlaanderen.be/solar en ontvang
je meteen een persoonlijk voorstel met een
indicatie van jouw rendement, op basis van jouw
inschrijvingsgegevens.

Voor meer informatie kun je surfen naar
www.oost-vlaanderen.be/solar of bellen naar
het gratis nummer 0800 26 803 (op werkdagen
van 9 tot 17 uur) of een e-mail sturen naar
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.
Ook bij de woondienst van de gemeente kan je
terecht voor meer informatie: 052 43 24 19 –
woondienst@wichelen.be.

Jij kiest! Vind je het aanbod interessant? Dan kan
je je persoonlijk voorstel accepteren tot en met 6
juni. Indien je van dit aanbod wil genieten, dien je
wel een voorschot van €150 te betalen, maar als
het pakket niet past of de verwachte opbrengst
te laag is, dan wordt de overeenkomst kosteloos
ontbonden en krijg je het voorschot volledig
teruggestort.

De voorbije zomers kregen we geregeld te
maken met hoge temperaturen en hittegolven.
In woningen die niet aangepast zijn aan deze
klimaatverandering, stijgt de temperatuur dan
ook snel, met alle gevolgen van dien. Warmte zorgt
voor slaap- en concentratieproblemen en heeft
een negatieve invloed op je gezondheid.
gezellig nagepraat worden met een hapje of een
drankje. Trek snel je loopschoenen aan en begin
alvast te trainen!
Meer info is te vinden op het
Facebook evenement of via de website
www.10vanwichelen.be.
Ben
je
gebeten door de loopbacterie en kan
je niet wachten om je in te schrijven?
Scan dan volgende QR-code om deel
te nemen tegen een verlaagd tarief.
Vooraf inschrijven kan tot en met 25
mei, dag-inschrijvingen zijn mogelijk op
27 mei vanaf 16u00. Graag tot 27 mei!
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Deelname aan deze infosessie is volledig gratis,
maar vooraf inschrijven is wel verplicht via
0470 88 07 76, info@woonplus-lww.be of
www.woonplus-lww.be.
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Wat met fusies?

Liggen er al zonnepanelen op je dak? Dan kan je ook
inschrijven voor de groepsaankoop thuisbatterij
via www.oost-vlaanderen.be/storage.

in moeilijke tijden

Beste inwoners,

De winnende leverancier contacteert jou na
betaling van het voorschot voor het inplannen van
een inspectiebezoek.

Hou je huis koel

Loop het vuur uit je sloffen

De warmste gazette

Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen
om je woning voor te bereiden op de hete zomers.
Welke rol speelt zonnewering? Wat met ventilatie?
Hoe kan ik koelte creëren? Je komt het allemaal te
weten tijdens een digitale infosessie op dinsdag
31 mei 2022 om 19.30 uur in samenwerking met
de provincie Oost-Vlaanderen en het project
Cool Towns. Enkele dagen voor de infosessie
ontvang je een online link via mail.
VU: Kenneth Taylor, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
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Op de gemeenteraad van april kwam het thema fusies
uitgebreid aan bod. Steeds meer komen er signalen dat
gemeenten gaan fusioneren. Vanuit Vlaanderen horen
we ook dat er een verplichting zou komen naar het
jaar 2030 toe. Ondanks het feit dat ik persoonlijk niet
warm loop van fusies, lijkt het mij wel aangewezen dat
onze gemeente zich klaar maakt voor het geval ze er
toch komen. We zien in vele gemeenten dat de keuze
van fusies vaak gaat over politici die elkaar kennen en
daarom naar elkaar toe trekken. Dit lijkt ons niet de juiste
manier om de keuze te gaan maken voor een mogelijke
fusie met een gemeente. Als er een fusie komt, dan
moet dit vooral een keuze zijn die de beste is voor
onze gemeente en haar inwoners. Daarom willen
we een spiegelgemeenteraad van burgers in het
leven roepen. Via loting door een deurwaarder zullen
we 24 burgers uit het bevolkingsregister trekken. Er zal
uiteraard rekening gehouden worden met de verhouding
man/vrouw, leeftijd en ook de evenwaardige vertegenwoordiging van alle drie de deelgemeenten. Deze 24
burgers zullen in verschillende vergaderingen door
experten en vertegenwoordigers van Vlaanderen
ondersteuning krijgen. De spiegelgemeenteraad zal
uiteindelijk gevraagd worden om een advies uit te brengen
naar de gemeenteraad toe. Naast deze burgers willen
we uiteraard ook de reactie van alle inwoners horen.
Daarom zal er in het traject van de spiegelgemeenteraad
ook gepolst worden naar wat er leeft in onze gemeente.
Het zal dus een traject worden dat we graag met de
inwoners willen doorlopen en waar we nieuwsgierig
zijn naar wat het eindresultaat zal geven. Alle uitkomsten
zijn nog mogelijk, maar zoals ik al zei, moeten we de
oefening wel doen om te vermijden dat we plots voor
een voldongen feit komen te staan. Het is beter om ons
huiswerk op voorhand te maken. Binnenkort zullen
we hier meer informatie over bezorgen, maar ik wou
jullie toch al op de hoogte brengen over de besprekingen
in de gemeenteraad van onze gemeente.
Jullie burgemeester,
Kenneth Taylor

Merci Arno! (1949 - 2022)
Lokale cartoonist Wim De Wael
geeft ons maandelijks een luchtige
blik op de actualiteit.

Ik koop, ik leen
Het aankopen van een
woning en het afsluiten
van de daarbij horende
lening zijn belangrijke
stappen die je onderneemt
in je leven.
Termen als compromis,
notariële akte, onroerende
voorheffing, registratierechten
etc. komen je misschien wel
bekend voor, maar weet je ook wat
ze betekenen? Tijdens deze infosessie maakt de
aanwezige notaris je stap voor stap wegwijs.
Daarvoor kun je op maandag 16 mei 2022
om 19u30 in de raadzaal van het Sociaal Huis
terecht. Wel vooraf inschrijven via 0470 88 07 76
of www.woonplus-lww.be.
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Zijn kunstzinnig leven
Julus D’haene is van vele markten thuis. De inmiddels
83-jarige Bruinbekenaar had een lange loopbaan in
de banksector, maar de rode draad in zijn leven is
muziek. Aan het conservatorium heeft hij 3 jaar viool
gestudeerd, daarna contrabas, gevolgd door privéles.
Hij was nog voor zijn 20ste al actief als componist en
auteur voor dansorkesten via een muziekuitgeverij in
Heist-op-den-Berg en speelde 10 jaar bij Da Capo,
maar ook bij Arabeska en in de Koninklijke Symfonie
van Aalst. Hij was de begeleider van Marijn De Valck
en trad met hem op in De Droomfabriek. Daarnaast
speelde hij ook op talloze dansfeesten. “Anderen gaan
naar het bal, ik speel op het bal”, zegt hij daarover. “Ik
beleef meer plezier in het spelen en beleven van muziek
en steek werken van oude meesters in een nieuw jasje,
van Bach tot The Beatles.” Met onze lokale cultuurvereniging dederdeoever verzorgde hij eveneens muziekprojecten.
Een andere uit de hand gelopen hobby is zijn fascinatie
voor de Groote Oorlog. Niet te verwonderen: twee
van zijn ooms streden aan het front bij de Slag aan de
IJzer. Zijn werk ‘365 foto’s van de Eerste Wereldoorlog’,

uitgegeven bij Lannoo, ging de wereld rond. In totaal
schreef hij 14 boeken, van stamboomhistories over
werken rond de lingerie- en tuinbouwsector in onze
gemeente tot de Schellebelse oorlogsburgemeester.
Julus stelt nu al zijn belevenissen en ervaringen te boek
in een werk van ongeveer 170 bladzijden met als titel
‘Mijn kunstzinnig leven in muziek, mijn opzoeken en
vastleggen van vergeten erfgoed en geschiedenis’.
“Dat stel ik voor op vrijdag 10 juni 2022 om 20 uur in de
kapel van de Bruinbeke, iedereen is welkom. De opbrengst
van de publicatie gaat integraal naar de vluchtelingen uit
Oekraïne. Op die manier lever ik in alle dankbaarheid een
kleine bijdrage aan de mensen die lijden door de gevolgen
van een oorlog.
Het gemeenteJULUS SERAFIEN
bestuur biedt
overigens na de
D’HAENE
presentatie een
receptie aan.”
Zijn kunstzinnig leven
° WETTEREN 29-03-1939

in muziek en zijn opzoeken
en vastleggen van vergeten
erfgoed en geschiedenis

De publicatie kan enkel besteld worden door overschrijving van
€ 35 op rekeningnummer BE11 4475 5415 3948 van de auteur,
Krijgelstraat 28 9260 Wichelen met vermelding ‘Autobiografie Julus
D’haene’ tot uiterlijk 10 mei 2022. De tijdige intekenaars worden in
het boek vermeld. Bestellingen nadien (tot uitputting van de beperkte
voorraad) zijn mogelijk op het telefoonnummer 09 369 50 81
De bestelde boeken zijn beschikbaar bij de presentatie op 10 juni 2022
en later bij de auteur na telefonische afspraak. Boeken die niet zijn afgehaald
op 30 juni, worden in het binnenland kosteloos afgeleverd via Bpost.

In Topform

Zin om in eigen gemeente nog eens te genieten van
toneel van de bovenste plank? Potsenmaker
Warre Borgmans en klanktovenaars Bo en
Gwen zijn drie atleten in de fleur van hun leven wier
houdbaarheidsdatum nog lang niet overschreden
is. Ondanks een pijntje hier, een zalfje daar en wat
stram ongemak bij het ontwaken. Ze confronteren
je met hun blote ziel, hun naakte innerlijk, hun lillend
bloedend vlees.
Hoogstaande, verscheurende poëzie, anekdotiek
uit de goorste goot en melodieën die je naar adem
doen snakken, zullen je tot in je diepste vezels raken.

Aanschouw dit Olympische triumviraat dat je tegemoet
treedt zonder kunstmatige gezichtscosmetica of
anderszins verdoezelende correcties. Enkel hun rauwe,
oprechte blik en dito gehavende lijven zullen je verleiden
en ontroeren.
Kom op vrijdag 27 mei om
20 uur naar ’t Ankerpunt
en reserveer je plaats via
www.tankerpunt.be.
De toegang bedraagt
€12, met kansentarief
Uitpas Dender €1,5.
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Lenteconcert aan Scheldeoever

Een boodschap van hoop

Op woensdag 1 juni 2022 om 20 uur organiseert Davidsfonds Schellebelle een lenteconcert in de zaal van
Parochiehuis ’t Veer. Dorpsgenoot en tenor Willem Van der Heyden brengt er samen met sopraan Karen
Vermeiren een uitgebreide selectie opera- en belcantoliederen.

Wat doet een kind zoal in de paasvakantie? Op reis
gaan met het gezin, plezier maken op sportkamp,
computerspelletjes spelen, ravotten in de tuin... of
paaseitjes verkopen voor Oekraïne. Dat laatste is
wat August Bauwens, Louis Braeckman en Naud
en Sam De Clercq deden. Ze wogen zelf de eitjes
af - 150 gram per zakje – en verkochten ze aan familie,
vrienden en buren. Zelfs tot aan de kust wisten ze
mensen te overtuigen op die manier een centje voor
Oekraïne te doneren.

Willem volgde een muziekopleiding aan de Academie van
Wetteren en studeerde in 2008 af aan het Conservatorium
van Luik. Zijn professionele carrière startte één jaar later
toen hij in de Opera van Bordeaux debuteerde als Walther
von der Vogelweide uit Tannhäuser. Sindsdien trad hij op in
tal van operahuizen. Hij is sedert 2012 een graag geziene
jaarlijkse gast tijdens de Bayreuther Festspiele.
Karen studeerde af als master of arts in de muziek aan
het Conservatorium van Antwerpen en genoot tal van
bijkomende opleidingen, onder andere aan het Mozarteum
in Salzburg. Zij zong hoofdrollen in Don Giovanni, Tosca
en Otello en geeft recitals in binnen- en buitenland. In 2019
werd zij genomineerd voor de Meistersinger Award in
Wenen, een onderscheiding voor de beste vertolkers van
het repertoire van de componisten Verdi en Wagner.
Reserveren voor dit unieke concert is mogelijk via
www.schellebelle.davidsfonds.be en kost €15 voor
Davidsfondsleden en € 20 voor niet-leden.

Trouwe bezoekers
Vrijdagmarkt beloond

Ook de zondagse
markt telt winnaars

De paaseditie van onze Vrijdagmarkt was een
voltreffer: veel volk, kwaliteitsvolle producten,
een gezellige sfeer. En wat alles nog mooier
maakte, is de beloning die 25 bezoekers mochten
ontvangen via hun volle spaarkaarten... een
stijlvolle én duurzame boodschappentas die past
bij de filosofie van de markt: lokaal, korte keten
en milieubewust.Van harte dank en proficiat aan
iedereen.

Op woensdag 27 april 2022 zijn de winnaars
onder de bezoekers van de zondagsmarkt
op het Dorp van Schellebelle uitgeloot. Acht
marktgangers winnen elk een kadoosje van
€ 20. Daarnaast dingen er nog vier mensen
mee naar de provinciale prijzen, die later
worden bekendgemaakt door het provinciebestuur. De lokale winnaars zijn alvast van het
goede nieuws op de hoogte gebracht, maar
elke bezoeker (en dat waren er in april zowat
700) is eigenlijk al winnaar dankzij de mooie
producten die je er kunt kopen.

En uiteraard zijn onze
marktkramers
de
tweede vrijdag van
mei weer op post, de
13de dus. Niet voor
bijgelovigen,
maar
wel voor allen die
geloven in de kracht
van lokaal.

August, Sam en Naud zitten in het 2de leerjaar bij juf
Caroline (Serskamp) en Sam in de 2de kleuterklas bij juf
Elke (Serskamp). Met de verkoop van 115 zakjes (!)
zamelden ze maar liefst € 472,50 in! Samen met hun
mama’s gingen ze naar hun vertrouwde apotheek en
die verdubbelde de som zodat ze extra medisch
materiaal konden aankopen voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne.
Dinsdag 26 april brachten ze alles naar het inzamelpunt
in de pastorij van Schellebelle, vandaar worden hun
aankopen samen met de andere giften naar de grens
Polen-Oekraïne gebracht. Deze jongens verdienen
een applaus voor zoveel inzet en solidariteit!

Wees niet gek,
doe de tekencheck
Had jij al eens een tekenbeet? Door de klimaat
opwarming kan de contactkans met teken
veranderen. Je kunt ze overal in de natuur
tegenkomen, niet alleen als je het bos intrekt, maar
ook als je in de tuin werkt, gaat wandelen of gewoon
buiten speelt. En van een teek kun je ziek worden.
Controleer bij de tekencheck zeker de knieholtes,
liezen, bilnaad, haarlijn, navel, oksels en tenen.
Dat zijn namelijk de lievelingsplekken van teken.
Hoe sneller de teek wordt verwijderd, hoe kleiner
de kans op de ziekte van Lyme.
Als je een teek gevonden hebt, verwijder je
hem rustig en in één beweging, liefst met een
tekenverwijderaar. Noteer wanneer je gebeten
bent en hou de plek gedurende een maand extra
in de gaten. Ga naar je huisarts als er rond de beet
een groter wordende kring ontstaat of wanneer je
griepachtige symptomen voelt.

Maai mei niet

Heb je een gazon en wil je helpen om de klimaaten milieucrisis aan te pakken? Maai dan je gras
niet in de maand mei! Dat kan ook al met kleine,
zelfs plezierige ingrepen in je tuin. Tuinen maken
immers 10 procent uit van de totale oppervlakte
van Vlaanderen, dat is evenveel als er bos is, dus je
inspanning heeft wel degelijk invloed.
Help zo ook bestuivers zoals bijen en vlinders
om voedsel te vinden en help om water langer
vast te houden. Laat daarom minstens een stukje
van je gazon wat langer worden voor vlinders en
bijen. Of maai figuren in het gras, zoals
cirkels of golvende lijnen. En rijd
je gras maar om de drie of vier
weken af. Langer gras is ook beter
bestand tegen droogte en hitte.

