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Sneeuw en ijs?
Wij staan paraat!

Kanonschoten
en vuurwerk

De winter staat voor de deur en misschien gaat het wel
sneeuwen... Mooi voor de romantische zielen onder
ons, maar onze technische dienst staat natuurlijk
terug paraat om het uitgeschreven strooiplan
in al onze straten uit te voeren. Ook de voet- en
fietspaden worden daarbij aangepakt.

Het is in onze gemeente enkel met vergunning van de
burgemeester toegelaten om vuurwerk af te steken,
voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen
af te vuren. Wensballonnen die vuur of een vlam
bevatten, mogen niet opgelaten worden.
Een uitzondering daarop geldt voor vuurwerk van
31 december vanaf 23u45 tot 1 januari om 0u45 in
het kader van een oudejaarsviering of de viering van
nieuwjaar.
Kanonschoten ter gelegenheid van een aankomend
huwelijk worden vergund door de burgemeester.
Daartoe dient een aanvraag ruim vooraf te worden
bezorgd aan het gemeentebestuur, zodat de nodige
adviezen kunnen worden ingewonnen bij brandweer,
politie en milieu-instanties (voor natuur-, habitat- en
vogelrichtlijngebieden).
Sowieso dienen bij een vergunning steeds alle
buurtbewoners in een straal van 200 meter en
minimaal 48 uur vooraf ingelicht te worden,
zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen.
Vuurwerkmakers dienen altijd voorzichtig te werk te
gaan om schade aan personen, dieren en goederen
te voorkomen. Zij zijn aansprakelijk voor elke schade
die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan het
vuurwerk. Vanzelfsprekend moeten zij ook zichzelf
beschermen: dus wie wat te veel gedronken heeft,
laat het vuurwerk liefst opzij liggen…

Maar ook jij als bewoner kunt helpen. Bij hevige
sneeuwval kun je de sneeuw naar de uiterste rand
van het voetpad brengen zodat de voetgangers
kunnen passeren. Als het voetpad te smal is, mag je
de sneeuw net naast de boordsteen op straat leggen,
maar zorg ervoor dat de rioolroosters, greppels en
oversteekplaatsen vrij blijven. Zo kan het dooiwater
wegvloeien. De plaatsen die sneeuwvrij
gemaakt zijn, bestrooi je best weer
met zout. Daardoor vermijd je dat
het dooiwater opnieuw aanvriest.
Gooi nooit sneeuw zomaar op de
rijweg of op het fietspad, want zo
kunnen gladde plekken ontstaan.
Opgelet! Wij willen onze inwoners
erover informeren dat pas aangelegde
straten in beton niet gestrooid mogen
worden, omdat dit heel schadelijk is voor het wegdek.
Houd er rekening mee tijdens deze winterdagen.

Kerst met de burgemeester
Traditioneel viert de burgemeester kerstavond in de
kapel van de Bruinbeke met mensen die dat anders
alleen moeten doen. Ook dit jaar kan dit door corona
helaas niet ter plaatse doorgaan, maar er wordt opnieuw
voor een warm alternatief aan huis gezorgd.
Ken je iemand in je buurt of vriendenkring die daarvoor in
aanmerking komt? Vul dan de gegevens van die persoon
hiernaast in en deponeer de strook in de brievenbus
van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen.
Natuurlijk kun je ook jezelf inschrijven. Je kunt telefonisch
inschrijven op het nummer 052 43 24 08 tijdens de
kantooruren of online via kerstmetdeburgemeester.be.

Naam:

_______________________________

Voornaam: _______________________________
Adres:

_______________________________
_______________________________

Telefoon- of GSM-nummer:
E-mail:

_______________________________

Aantal volwassenen (vanaf 12 jaar):

_________

Aantal kinderen (tot 12 jaar):		

_________

*Vanzelfsprekend worden alle gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.
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Stille nacht…

Kom je mee decembrrren?
“Kunt ge u verwarmen?” Jazeker! Dat is mogelijk tijdens
het decembrrr-weekend van 10, 11 en 12 december.
Plaats van het gebeuren: ’t Ankerpunt in Serskamp en
omgeving.
De bib ontvangt je met open armen op de boekenverkoop. Deze gaat door op zaterdag en zondag, telkens
van 10u. tot 17u. Kom zeker eens snuisteren tussen alle
pareltjes.
Nog op vrijdag wordt de markt uitgebreid tot een
ambachtenmarkt met prachtige stukken keramiek,
handgemaakte juwelen, artisanale hondenkoekjes,
handtassen en hand- of breiwerk,… Van 17u tot 19u
zingt een kerstkoor aangepaste liedjes.
Op zaterdag kun je de hele dag door workshops volgen

15u - 21u

om cadeaus hip én ecologisch
in te pakken, je menu sierlijk
te handletteren en je muur met een mooie
kerstkrans te versieren. Opgelet: het aantal plaatsen is
beperkt, je moet soms vooraf inschrijven en sommige
sessies zijn betalend. Kijk naar wichelen.be voor meer info.
’s Zondags komen de kindjes volop aan hun trekken met
een boekensnuffel, kerstkaartjes maken, een foto- en
signeersessie met Geronimo Stilton en …. poppenkast.
Alles verloopt coronaveilig. Dat houdt de mondmaskerplicht in en het scannen van het corona safe ticket. Hou
voldoende afstand en blijf thuis als je symptomen ervaart.
We zorgen ook binnen voor voldoende ventilatie, dus
trek je dikke trui maar aan.

Kerstlichtjes verschijnen in het straatbeeld. De dagen
worden donkerder en kouder. Nu de Sint met de
stoomboot terug naar Spanje keerde, smeedt de kerstman
zijn kerstslede. Wat we allemaal wensen onder onze
kerstboom, is terugkeren naar ‘het normale leven’. Het
virus inpakken in een grote doos met een grote strik errond
en terugshotten naar waar het vandaan komt. Helaas, de
kerstman zal deze kerstwens niet kunnen vervullen.

Vrijdagmarkt uitgebreid met een
lokale ambachtenmarkt tot 21u,
vergezeld van een kerstkoor.
W interse dranken en kerstige hapjes te verkrijgen!

10u - 11u30

workshop kerstster punniken

10u - 11u30

workshop floral hoop X-mas edition (vooraf inschrijven)

12u - 13u

workshop handletteren

13u - 14u30

workshop furoshiki (vooraf inschrijven)

15u - 16u30

workshop furoshiki (vooraf inschrijven)

10u - 12u

boekensnuffel voor de allerkleinsten en ouder (0-3 jaar)

10u - 12u

speelhoek + kerstkaartjes maken met peuters en kleuters

14u - 16u

Geronimo Stilton signeer - en fotosessie (8 - 12 jaar)

16u - 17u

poppenkast in een kerstjasje (4 - 10 jaar)

in moeilijke tijden

Beste inwoners,

VU: Kenneth Taylor, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
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Het wordt de laatste tijd steeds meer en meer duidelijk.
Het covid-virus kunnen we niet meer uit ons bestaan
bannen. We zullen hoogstwaarschijnlijk moeten leren
leven met dit virus, dat af en toe aan snelheid wint. Wil dit
dan zeggen, dat we ons sociaal leven voor eens en voor
altijd moeten opbergen? Neen. Ook in deze tijden is het
belangrijk dat we elkaar blijven zien en blijven horen. Het
is wel belangrijk om dat veilig te doen. Ontmoet elkaar
liefst in openlucht, daar heeft het virus geen kans. Spreek
je toch binnen af, draag dan een mondmasker en zorg
voor verluchting. Het is vooral de opeenstapeling van
virusdeeltjes die voor besmettingen binnen zorgen. Dus
verluchten is de gouden regel. Weliswaar moeten we
dat voorzichtig aanpakken, want iedereen kon het horen
en lezen. De zorgsector is opnieuw overbelast door
het aantal mensen die door het virus ernstig getroffen
worden. De druk van de niet-gevaccineerden op het
zorgsysteem is ontegensprekelijk, daarvoor zijn de cijfers
duidelijk. Ook is het duidelijk dat gevaccineerden veel
minder kans hebben om ernstig ziek te worden. Ik blijf
dan ook ten volle achter deze vaccinatiecampagne staan.
Solidariteit is nodig en onmisbaar met de mensen die
dag in dag uit blijven strijden voor elk mensenleven. We
gaan daarom ook volop inzetten op een ‘boosterprik’. Die
zal veel langer bescherming bieden dan de vorige vaccins.
We kunnen hiervoor opnieuw een beroep doen op de
sporthal van Wetteren. Iedereen zal daar weer persoonlijk
voor uitgenodigd worden.
‘Kerst met de burgemeester’ zal dit jaar opnieuw niet
kunnen doorgaan in de Kapelle van de Bruinbeke, maar
we zorgen wel graag, samen met alle vrijwilligers, voor een
alternatief zoals we ook vorig jaar deden. Hierover lees je
meer in deze ‘Warmste Gazette’.

LOKAAL BESTUUR

Lokale cartoonist Wim De Wael
geeft ons maandelijks een luchtige
blik op de actualiteit.

Wat ik heel belangrijk vind in deze echt donkere dagen, is om
niet het volledige sociale leven op slot te doen. Er moeten
nog steeds activiteiten kunnen plaatsvinden, weliswaar
corona-proof. Zo zal er in het weekend van 11 en 12
december een kerstmarkt met tal van randactiviteiten
plaatsvinden aan ‘t Ankerpunt van Serskamp.
Als burgemeester blijf ik erop aansturen, dat mensen
elkaar moeten kunnen blijven ontmoeten, blijven horen
en blijven zorg dragen voor elkaar en dat ook in veilige
omstandigheden. Ook dat is belangrijk voor ieders
gezondheid en vooral om eenzaamheid tegen te gaan.
Blijf contact houden, vooral en zeker met de meest
kwetsbaren uit onze samenleving. Want enkel zo raken
we er samen door. Laat elkaar niet los!
Voor iedereen prettige feestdagen gewenst.
Jullie burgemeester, Kenneth Taylor
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10.000 stappen
Heb je ze al gezien, onze
wegwijzers die het aantal
stappen tot een populair punt
in onze gemeente aangeven?
Nee, dan moet je eens te
voet door onze dorpscentra
struinen...
“We willen mensen laten nadenken
over hun korte verplaatsingen” zegt
vrijetijdsconsulente Evelien Goessens. ”Het zou goed
zijn dat ze hun auto laten staan voor verplaatsingen
binnen onze gemeente. Bewegen is een gezond idee en
zo is er ook minder autoverkeer op de baan, twee vliegen
in één klap.”
“Daarom hebben we nu bij de belangrijkste attractiepolen
wegwijzers gezet: in de dorpscentra, aan de treinhaltes,
aan het Sociaal Huis, ’t Ankerpunt, sportcentrum De
Cirkel,… Bij het buitenstappen van onze gemeentescholen en bibliotheken heeft onze technische dienst
met sjablonen ‘ontdek vanaf hier onze mooie gemeente
te voet’ geschilderd. In het Sociaal
Huis hebben we grote voeten op
de vloer gekleefd, waarmee we
mensen willen aanzetten om de
trap te nemen in plaats van de
lift.”
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Kleuters ’t Belleken
vragen rookvrije
omgeving
De kleuters van ’t Belleken willen gezonde lucht op
hun speelplaats en geen peuken op de koer. Om hun
eis kracht bij te zetten, nodigden ze burgemeester
Kenneth Taylor en schepen van onderwijs Kristof De
Smet uit op school. De kleuters overhandigden hen
een prachtig schilderij én een heleboel tekeningen.
Generatie Rookvrij is een organisatie die wil dat elk
kind, geboren vanaf 2019, rookvrij kan opgroeien. Dat
moet kunnen in elke fase van het leven, dus zeker ook
op de kleuterschool. Burgemeester Kenneth Taylor:
“Wij willen als lokaal bestuur een oproep doen aan alle
mensen om niet meer te roken in de schoolomgevingen.”
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Ga je voor Belgische groene stroom
en aardgas?
Wie wil besparen op zijn energiefactuur en tegelijkertijd zijn steentje wil bijdragen aan een beter
klimaat, kan meedoen met de groepsaankoop
voor groene stroom en aardgas van de Provincie
Oost-Vlaanderen.
Je kunt je vóór 1 februari 2022 inschrijven via
www.oost-vlaanderen.be/groenestroom, gratis en
volledig vrijblijvend. 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 2022. De Provincie

regelt de overstap naar je nieuwe leverancier.
Hoe meer deelnemers, hoe groter de korting.
Bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een
beperkt verbruik kunnen ook deelnemen, maar zij
kunnen enkel online inschrijven.
Ook ons lokaal bestuur ondersteunt dit initiatief.
Wie geen toegang heeft tot het internet, kan eerst
een afspraak maken via het nummer 052 43 24 19
(Woondienst – Anne Roos). Op de afgesproken
dag en uur breng je dan je laatste jaarafrekening van
elektriciteit en aardgas mee. Daarin staan alle gegevens
die we nodig hebben om je inschrijving in orde te
brengen. Meer info is opvraagbaar via de gratis infolijn
0800 76101 of via groenestroom@oost-vlaanderen.be
of op 052 43 24 19.

Schepen Kristof De Smet vult aan: “Ik kan deze actie
alleen maar toejuichen en zorg er persoonlijk voor dat
het kunstwerk van de kleuters een mooie plaats krijgt in
het Sociaal Huis.”
Het schilderij heeft ondertussen inderdaad een
prominente plaats gekregen aan het onthaal van het
Sociaal Huis, zodat deze belangrijke boodschap van
de kleuters elke
bezoeker bereikt.

En waartoe moet dat allemaal
leiden? “We willen onze
inwoners laten nadenken over
wat 10.000 stappen zetten
is: met kleine beetjes kunnen
we er ook komen. Doe je
mee? Misschien al een goed
voornemen voor het nieuwe
jaar dat eraan komt.”

Tijd voor Kadoosjes
De kerstperiode, het eindejaar, nieuwjaar, … Het is traditioneel een periode van cadeautjes
kopen, met zorg inpakken en met veel verwachting en verwondering uitpakken in goed
gezelschap.
Weet je niet goed wat te kiezen? Wil je iemand verrassen zonder haar of zijn voorkeur
te kennen? Dan zijn er nog altijd onze Wichelse Kadoosjes, ter waarde van €20 of
€50. Lokale verbondenheid geeft warmte in deze donkere dagen, we blijven ze
koesteren. Maak je keuze op www.madeinwichelen.be.
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Help ons groen te onderhouden
Dagdagelijks staat de groendienst in voor het
onderhoud van onze gemeente: zwerfvuil wordt
opgeruimd, gras gemaaid, goten geveegd en struiken
gesnoeid.
Toch kan de groendienst niet overal tegelijkertijd zijn.
Daarom doen wij sinds enkele jaren een beroep op
een verantwoordelijke burger die instaat voor het
onderhoud van een stukje openbaar groen
in zijn eigen buurt. Hij ontvangt
daarvoor een vergoeding in de
vorm van een waardebon, in
te ruilen bij onze plaatselijke
handelaars. De bons worden
telkens per periode van

Praatcafé dementie
Met de trein, ook in
het weekend
Vanaf zondag 12 december 2021 stopt er op zater-,
zon- en feestdagen elk uur een trein in de treinhalte
van Wichelen en dat telkens in beide richtingen. Het
gaat om treinen op de lijn Mechelen – Dendermonde
– Gent – Deinze - Kortrijk en terug. Richting Gent
stopt de trein er in de weekends vanaf 6u42, richting
Mechelen vanaf 7u18. Om terug
te komen, stoppen de laatste
treinen in Wichelen om
23u18 (uit de richting
van Gent) en om 21u42
(uit de richting van
Mechelen).
Magisch
mobiel, voortaan ook
in het weekend.

De Sint hield afstand

Op 11 november 2021 is de Sint de bewoners en
personeel van ons WZH Molenkouter niet vergeten.
Hij mocht helaas zelf niet binnenkomen, om zichzelf,
onze bewoners en personeelsleden te beschermen.
Het werd dan maar een groet op afstand. Gelukkig was
niemand stout geweest, zodat de roe gespaard kon
worden en niemand in de zak van de pieten verdween.
En hij liet wat lekkers na...

1 december 2021 •Editie 29

Op dinsdag 14 december nemen we in ’t Ankerpunt in
Serskamp van 14u tot 16u de draad van de praatcafés
voor mantelzorgers van mensen met dementie
weer op. Sabine Boerjan van het Expertisecentrum
Dementie Paradox komt er haar inzichten delen over
intimiteit en seksualiteit bij personen met dementie.
Het doel van het expertisecentrum is het samenbrengen
en uitbouwen van ervaringen om de levenskwaliteit
voor personen met dementie en hun omgeving
te behouden en indien mogelijk, zelfs te verbeteren.
Iedereen verdient vanuit zijn eigen kracht en met
zijn kwetsbaarheden een volwaardige plaats in onze
samenleving. In een ongedwongen en informele
sfeer kan onder mantelzorgers, verenigd
rond hetzelfde thema, van gedachten
worden gewisseld.
De namiddag staat open voor elke
geïnteresseerde, ongeacht of de
persoon met dementie thuis of in
een instelling wordt verzorgd.
Inschrijven is gratis, maar wel verplicht
via
praatcafedementielww@gmail.
com. Ook een mondmasker is nodig,
zo beschermen we elkaar.

twee maanden uitgereikt tussen maart en oktober.
Het bedrag is afhankelijk van de oppervlakte van het
perkje of pleintje. Nu, bij het begin van de winter, zijn
nieuwe kandidaatstellingen mogelijk voor 2022. Voor
meer informatie kun je mailen naar Karlien De Smet
via karlien.desmet@wichelen.be of bellen op het
nummer 052 43 24 20 of. Houden we samen onze
buurt schoon?

Een kleine bib met
een grootste
collectie
Als lid van onze kleine bib
heb je voortaan toegang
tot één van de grootste
collecties van Vlaanderen.
Voor €1 kan je nu een boek,
dvd, game, cd, strip etc… reserveren
uit
één van de acht andere bibliotheken van Dijk92.
Deze bibliotheken zijn: Berlare, Buggenhout,
Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke,
Wetteren en Zele.
Een paar dagen later kan je jouw
reservatie afhalen in Schellebelle,
Serskamp of Wichelen.
Meer info op onze website:
wichelen.bibliotheek.be

