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INFO
Danny Praet
ruimtelijke ordening en vergunningen,
woonbeleid, facility management
(patrimoniumbeheer incl. kerkfabrieken),
sport, mobiliteit, dorpsrenovatie

Kenneth Taylor
BURGEMEESTER
algemeen bestuur, financiën, veiligheid,
burgerparticpatie en cocreatie, beleidscel
omgeving, burgemeesterconvenant

Eric Jacobs
WZC (zorg voor ouderen), dienstverlening aan huis en thuiszorg, doelgroepenwerking, milieu, landbouw, bosbeleid,
zwerfvuilproblematiek, dierenwelzijn,
lokale economie

Anneleen Rimbaut
Openbare werken, jeugd, evenementen
en gemeenschapsvorming, welzijn,
kindvriendelijkheid en bestrijding van
kinderarmoede, gezondheidsbeleid,
projectschepen voor voetpadenplan

Kristof De Smet
beleidscel mens, duurzaamheid en
energie, vrijwilligers, kinderopvang,
onderwijs, organisatiebeheersing,
toerisme en fietsbeleid, bibliotheek en
cultuur, projectschepen voor veilige
schoolomgeving en sportpark
Bellekouter

Christoph Van de Wiele
budget, beleidscel zorg, HR-beleid en
personeel, sociaal en betaalbaar wonen,
lokaal dienstencentrum, armoedebestrijding,
communicatie en citymarketing, digitale
agenda en administratieve vereenvoudiging,
rapportering, projectschepen voor masterplan Molenkouter, Made in Wichelen

HET GEMEENTEBESTUUR

LOKAAL BESTUUR
Onthaal algemeen
Tel. : 052 43 24 00

Onthaal Sociale dienst
Tel. : 052 43 24 50

Algemeen directeur
Roos Coppens
Tel. : 052 43 24 25
roos.coppens@wichelen.be

Financieel directeur
Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
financieeldirecteur@wichelen.be

Personeelsdienst
Anja Vrombout
Caroline Verhofstadt
Tel. : 052 43 24 32
personeelsdienst@wichelen.be

Dienst bevolking
Martine Van Wesemael
Tel. : 052 43 24 07
Carine Copers
Tel. : 052 43 24 05
Leentje Janssens
Tel. : 052 43 24 04
Francine De Winter
Tel. : 052 43 24 03

Marie-Christine Vereecken
Tel. : 052 43 24 02
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24
Leentje Janssens
Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26
Fax. : 09 366 54 59

Tel. : 052 43 24 21
openbare.werken@wichelen.be

Woondienst
Anne Roos
Tel. : 052 43 24 19

Burgerlijke stand
Elke Vlaeminck
Tel. : 052 43 24 08
burgerlijkestand@wichelen.be

woondienst@wichelen.be

Loods technische dienst
Bruinbekestraat 8, Schellebelle
Tel. : 09 368 20 57

Technische dienst

Fax : 052 43 04 25

Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23

Milieudienst

Omgevingsvergunningen
Christa Petit
Tel. : 052 43 24 16
ruimtelijke.ordening@wichelen.be

Brecht Looman
Tel. : 052 43 24 15
milieudienst@wichelen.be

Jeugd- en sportdienst
David Levantaci

Lokalenverhuur
Ann De Meyer
Tel. : 052 43 24 22
lokalenverhuur@wichelen.be

Tel. : 052 43 24 10
jeugddienst@wichelen.be
sportdienst@wichelen.be

Cultuurdienst

Uitleendienst
Ann De Meyer
Tel. : 052 43 24 22
uitleendienst@wichelen.be

OPENINGSUREN
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
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Openbare werken
Patrick Lauwereys

Emma Dobbelaere
Tel : 052 43 24 09
cultuurdienst@wichelen.be

Wichelen - Sociaal Huis
8u - 12u
8u-12u en 18u - 20u
8u - 12u en 13u - 15u
8u - 12u
8u - 12u

Zitdag burgemeester
Burgemeester Kenneth Taylor
houdt zitdag op vrijdagochtend
van 8.00 tot 10.00 uur,
enkel via afspraak: 052 43 24 08

Kwaliteits- en
klachtencoördinator
Lut Teugels
Tel: 052 43 24 55
Lutgart.teugels@ocmw-wichelen.be

Sociale dienst
Ann Boterberg
Tel: 052 43 24 58
socialedienst@ocmw-wichelen.be

Thuiszorgdienst
Algemeen nummer
Tel: 052 43 24 50
Deborah De Winter
Tel: 052 43 22 93
Ilse Van Kerckhove
Tel: 052 43 22 94
thuiszorgdienst@ocmw-wichelen.be

Woonzorgcentrum Molenkouter
Directeur
Els Meuleman
Tel: 052 43 22 88
molenkouter@ocmw-wichelen.be

Serskamp
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

Schellebelle
gesloten
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten

Beste inwoners,
De zon komt wat later op en het is weer drukker op de weg.
De vakantie is duidelijk voorbij.
We hebben opnieuw kunnen genieten van een mooie zomer
met voor de thuisblijvers tal van activiteiten op eigen bodem:
het fiets- en wandelevent voor het goede doel op ’t Ankerpunt,
Hoogtij met de tentoonstelling van natuurfoto’s rond de
Schelde (die overigens nog loopt tot zondag 8 september),
potjesmarkt, Bellerock, de 11-juliviering, De Plezanten Hof,
Hulstkermis, Fiesta Campestra, Esveeka… maar zeker ook
de talloze wijkfeesten en burenbijeenkomsten, belangeloos
georganiseerd door gedreven vrijwilligers. Zij zorgen er telkens
weer voor dat het goed vertoeven is in onze gemeente. Ik wil
hen dan ook van harte bedanken voor hun passie en inzet,
net als de monitoren van de speelpleinwerking Kwispeltje en
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de kleuteropvang Kastaar. Jaar na jaar staan ze paraat, van
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat …
Een ander terugkerend fenomeen tijdens de zomermaanden
is jammer genoeg de knijten. Wij beseffen ten volle dat hun
aanwezigheid een probleem vormt, een domper op de
zomervreugde. Vandaar dat een werkgroep de problematiek
permanent opvolgt. En, we hebben vooruitzichten dat er

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

beterschap op komst is. De eerste signalen na het graven van
bijkomende sleuven langsheen de Schelde zijn veelbelovend,
maar we werken voort.
In het weekend van 6 tot 8 september organiseert onze
gemeente de bevrijdingsfeesten op en rond het dorpsplein van
Schellebelle, exact 75 jaar nadat de Britten en de Polen weer
hoop in onze streek brachten na een donkere periode van
bezetting. Het programma biedt voor elk wat wils, van vrijdag
tot en met zondag, maar daarover heb je al heel wat kunnen
lezen in een speciale editie van Cultuurplus. Bovendien vindt op
zondag 8 september ook het Feest van de Burgemeester plaats
op ’t Ankerpunt: een uitgelezen gelegenheid om dit met de
bevrijdingsfeesten te combineren en daarvoor de fiets van stal
te halen: goed voor het milieu en je gezondheid!
Je burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
Scholenveldloop
Op woensdag 25 september is het opnieuw
Scholenveldloop. Op deze dag geven de leerlingen
van onze lagere scholen het beste van zichzelf op
het voetbalterrein van Serskamp (Bruin Kruis 6).
Verdere informatie wordt verdeeld via de scholen.

Total Body Fun
Ook na de zomer starten we opnieuw onze bekende Total Body Fun formule op!
De ideale combinatie om in vorm te blijven.
Voor wie Total Body Fun nog niet kent:
Dit sportaanbod voor dames garandeert je een mix van figuurtraining, conditietraining, stepaerobics, aerobics, BBB,
salsa, discodance… en dat allemaal in een toffe sfeer onder vriendinnen. Alles wordt stap voor stap aangeleerd,
rekening houdend met het tempo van de groep.
Kortom, wil je op een aangename en toffe manier aan je gezondheid werken, aarzel dan zeker niet om je in te
schrijven. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar sportdienst@wichelen.be met
vermelding van je naam. Je dient daarnaast ook het inschrijvingsgeld te betalen via overschrijving.
De inschrijving is definitief na betaling van €30 op het rekeningnummer BE81-0910-0033-9024 met als referentie
“Total Body Fun 2019 en je naam”
Total Body Fun vindt plaats op maandag van 20 tot 21 uur in de polyvalente zaal van GIBO De Rozelaar (Serskamp):
- maandag 30 september
- maandag 7, 14, 21 oktober
- maandag 4, 18, 25 november
- maandag 2, 9, 16 december
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Jeugd
Jongereninspecteur
Bart De Winne ging deze zomer aan de slag als jongereninspecteur van de politiezone
Wetteren Laarne Wichelen. Hij probeert de brug te slaan tussen jongeren en politie maar
net zo goed tussen jongeren en andere mensen. Bart is al 20 jaar actief in het politiekorps,
geboren en getogen in de zone en kent de 3 gemeenten dan ook behoorlijk goed. Bart
zal vaak in burgerkledij aan het werk zijn maar nu en dan ook in uniform. Hij zal de
nodige contacten leggen met (en tussen) jongeren, andere inwoners, verenigingen en tal
van andere diensten. Hij zal vooral te zien zijn op plekken waar jongeren samenkomen,
zoals in de buurt van scholen en op fuiven.
Contactgegevens: Bart De Winne
GSM: 0470 99 23 85 - E-mail: bart.dewinne.1@police.belgium.eu

Groei2019
Een festival over opvoeden en opgroeien in Wichelen, Wetteren en Laarne.
Voor alle kinderen, jongeren, ouders en grootouders!
Zondag 29 september 2019
11u: Aperitiefconcert
11u30: Doorlopend activiteiten georganiseerd door de partners van het Huis van het Kind LWW.
Obstakelbaan, springkasteel, VR bril, Grime, Verteltent, STEM…
Op de website kan je alle partners en hun activiteiten terugvinden!
16u45: Afronding evenement
Waar: Evenemententerrein Sociaal Huis ( Oud Dorp 2, Wichelen)
Voor alle gezinnen een gratis Familieplanner* en leuk cadeautje*!
Breng gerust jouw picknick mee of bestel er één via onze website.
www.huisvanhetkindlww.be/Groei2019
* Zolang de voorraad strekt

Techniekacademie Wichelen
Zit je in het 5de of 6de leerjaar?
Vind je het een uitdaging om de wereld te verbeteren
en mensen te helpen?
Wil je graag experimenteren samen met vrienden?
Met echt gereedschap en materiaal?
Dan is de TIENER TECHNIEKACADEMIE van Wichelen iets voor jou!
Wat? 11 praktische workshops en 1 bedrijfsbezoek.
Wanneer? Op woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u30.
Van 18 september tot 11 december 2019.
Waar? Kapel Bruinbeke, Krijgelstraat 1-5.
Deelnameprijs? € 50 (materiaal en verzekering inbegrepen, met fiscaal attest),
2de kind zelfde gezin € 45.
Inschrijven? Vanaf zaterdag 7 september 2019 via www.techniekacademie-wichelen.be
Het aantal plaatsen is beperkt.
Meer info? Via de website of rik.hostyn@vives.be - 0496 54 86 34.
De Techniekacademie wordt georganiseerd door lokaal bestuur Wichelen i.s.m. Hogeschool Vives.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Openbare verkoop onroerende goederen Zwanewegel
De gemeente is in de Zwanewegel te Schellebelle, kant Stationsstraat, eigenaar van een perceeltje grond van
180 m2. Daaraan paalt een oude, sloopklare woning met een tuintje, eigendom van het OCMW en met een
oppervlakte van 230 m2. De vorm van beide eigendommen is zodanig, dat een afzonderlijk waardevol woonproject
in de dorpskern niet mogelijk is op beide stukken grond samen. Daarom wordt voorgesteld ze samen openbaar te
verkopen tegen een minimuminstelprijs van € 95 000.

Toetreding tot de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
Schelde-Durme
Op 1 april 2020 sluit onze gemeente aan bij de IOED Schelde-Durme. Dat is een projectvereniging met de gemeenten
van het arrondissement Dendermonde die ondersteuning biedt in erfgoedbeleid en mee nadenkt over hoe elke
gemeente haar onroerend erfgoed beter kan bewaren. De vereniging stimuleert initiatieven om erfgoed beter
bekend te maken bij de inwoners om zo het draagvlak te vergroten.

ORPOEP

Kandidaten voor nieuwe adviesraden
Het lokaal bestuur Wichelen wil zijn adviesraden
anders organiseren. Door de integratie van het OCMW
en de gemeente dringt zich een structuur voor de
adviesraden op die beter afgestemd is op de noden van
de eengemaakte organisatie.
De bedoeling is de dienstverlening voor de inwoners
beter te stroomlijnen en de inwoners meer te betrekken
bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De
adviesraden worden herschikt volgens de clusters
binnen de nieuwe organisatie lokaal bestuur: er komt
een omgevingsraad, een zorgraad en een belevingsen ontspanningsraad. Elke raad zal uit maximaal 15
leden bestaan, van wie 5 vertegenwoordigers van de
gemeenteraadsfracties als waarnemer.
De omgevingsraad groepeert burgers met kennis van
en belangstelling voor ruimtelijke ordening, milieu en
mobiliteit.
De zorgraad is een adviesforum voor mensen met
ervaring in en interesse voor welzijn en seniorenwerking.
De belevings- en ontspanningsraad verzamelt inwoners
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met een hart voor cultuur, vrije tijd, toerisme, sport en
bibliotheekwerking.
Draag jij het lokaal bestuur Wichelen een warm hart
toe en heb je interesse voor één van bovenstaande
domeinen ? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken.
Wie zich al eerder dit jaar voor een raad kandidaat heeft
gesteld, hoeft dat niet te herhalen. Daarom bijvoorbeeld
moedigen wij voor de omgevingsraad vooral inwoners
aan met een stem voor milieu.
Hoe ga je nu concreet te werk ?
Kandidaatstellingen voor elk van de drie raden worden
schriftelijk bezorgd, ofwel via mail (lokaalbestuur@
wichelen.be) ofwel per brief (college van burgemeester
en schepenen, Oud Dorp 2 9260 Wichelen) en dat
tegen uiterlijk 30 september 2019. Daarin vermeld
je waarom je je kandidaat stelt, wat je motivatie is en
voor welke adviesraad. De raden zullen gemiddeld vier
keer per jaar vergaderen tijdens deze legislatuur. Alle
kandidaten zullen vooraf worden uitgenodigd voor een
gesprek.

Geboorten
Mauro Van Kut (08/05/2019)
Achiel Bauwens (15/05/2019)
Leon Verschueren (23/05/2019)
Nina De Sutter (23/05/2019)
Jérôme Baeck (05/06/2019)
Louise en Marie Van Hemelryck (11/06/2019)

Huwelijken
Stephan Dumez en Laurence De Witte (22/06/2019)
Wim Jacobs en Petra De Moor (29/06/2019)
Joeri Van den Berghe en Evelien De Vuyst (06/07/2019)
Jan Bauwens en Jolien Vanooteghem (12/07/2019)
Tom Brison en Annick De Clercq (20/07/2019)
Kristoff Use en Melissa Saegerman (27/07/2019)
Wesley Vermeire en Elke Baeyens (10/08/2019)
John Van Caelenbergh en Kim Veeckman (10/08/2019)
Geert Koekoeckx en Laura Van Seghbroeck (16/08/2019)
Jan Roelandt en Annelies Smits (24/08/2019)
Frank Coussens en Pascale Waeytens (24/08/2019)
Michaël Goossens en Stéphanie Coppens (24/08/2019)

Overlijdens
Willy Duytschaever (28/07/1935 – 31/05/2019)

Joannes Schuddinck (02/09/1934 – 16/07/2019)

Juliette Van Driessche (13/10/1916 – 02/06/2019)

Françine Erauw (08/09/1934 – 17/07/2019)

Eligius Impens (10/06/1945 – 10/06/2019)

Leon Van Wesepoel (20/05/1938 – 20/07/2019)

Caroline De Kerpel (28/04/1957 – 17/06/2019)

Suzanne Neyt (30/06/1928 – 24/07/2019)

Yvonne Tulkens (25/04/1922 – 23/06/2019)

Roland Troch (27/11/1953 – 31/07/2019)

Glenn De Wilde (27/12/2000 – 24/06/2019)

Theodore (Georges) De Sutter (10/10/1937 – 31/07/2019)

Albert Van Hauwe (15/07/1936 – 26/06/2019)

Agnès Verdonck (19/07/1933 – 01/08/2019)

Wilfried Grysolle (13/09/1941 – 01/07/2019)

Albertus Peleman (01/02/1932 - 05/08/2019)

Benoit Van Vaerenbergh (29/11/1922 – 01/07/2019)
Gilbert De Wilde (26/01/1950 – 02/07/2019)
André Rasschaert (15/10/1938 – 05/07/2019)
Rita Nuël (06/12/1958 – 07/07/2019)
Gabrielle Baeyens (20/03/1935 – 08/07/2019)
Achiel D’hauwe (14/07/1948 – 14/07/2019)
Marie Louise Burssens (19/01/1928 – 15/07/2019)

De personen die op deze pagina vermeld worden,
hebben hiervoor de expliciete toestemming gegeven.
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INBEELD

11-JULI VIERING

WINNAARS FOTOWEDSTRIJD ‘HOOGTIJ’

PICKNICK WOONZORGHUIS MOLENKOUTER

POTJESPETANQUE

SPEELPLEINWERKING KWISPEL
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Een dag op stap met...
Simon Vandeputte, de nieuwe bibliothecaris
Sinds 18 maart 2019 mag ik mezelf de bibliothecaris van Wichelen noemen. Hoogtijd om
me even voor te stellen aan de inwoners van Wichelen. Ik heet Simon Vandeputte, ben
30 jaar oud en woon in Serskamp.
“Maar wat doet een bibliothecaris eigenlijk? Lees
je veel boeken tijdens je uren?” Sinds mijn eerste
werkdag is het een vraag die mensen regelmatig
stellen. Maar helaas. Hoewel het een fantastische
job is, heb ik geen tijd om te lezen in de duizenden
boeken die mij elke dag omringen. Wel lees ik
regelmatig recensies omdat ik als bibliothecaris
verantwoordelijk ben voor het aankopen van
nieuwe boeken en op de hoogte wil blijven van
nieuwe publicaties.
Het echte werk begint evenwel pas als het boek
gekocht is. Voordat leners het mee naar huis
kunnen nemen, moet het gekaft worden, een
etiket krijgen en correct worden ingevoerd in ons
bibliotheeksysteem. Zo is het boek gemakkelijk
terug te vinden in onze catalogus en in onze rekken.
Als je weet dat we jaarlijks al snel 2.000 nieuwe
boeken kopen, kan je je wel voorstellen dat hier
veel tijd in kruipt. En dan heb ik het nog niet gehad
over dvd’s, strips, e-boeken, fundels enz…
Naast het ontlenen van materialen organiseren we
ook tal van activiteiten voor jong en oud. Zo helpen
we op 29 oktober het Groei! Festival van het Huis
van het Kind, organiseren we in de herfstvakantie
twee workshops voor kinderen, regelen we
een bezoek aan de boekenbeurs, bieden we
computercursussen aan en organiseren we op 6
december het Groot Dictee Heruitgevonden. Het
aanbod van onze bib is al even gevarieerd als de
job van wie er werkt. Gelukkig doe ik niet alles zelf
en word ik bijgestaan door geweldige collega’s en
enthousiaste vrijwilligers.
De grootste uitdaging dit jaar voor elke OostVlaamse bibliothecaris is echter het in goede banen
leiden van de overstap naar het ééngemaakte
bibliotheeksysteem. Als alles goed gaat, ruilt
bijna elke Oost-Vlaamse bibliotheek uiterlijk op
11 oktober zijn vertrouwd bibliotheeksysteem
in voor een volledig nieuw systeem. Een
bibliotheeksysteem houdt bij welke boeken een
bib heeft, waar die staan, wie wat heeft uitgeleend,
wie een herinneringsmailtje moet ontvangen en
nog veel meer. Het vormt het kloppende hart van

de administratie. Het is dan ook een ingrijpende
verandering waar we ons achter de schermen
al een aantal maanden op aan het voorbereiden
zijn. Het is ook de reden waarom onze bib van 30
september tot 11 oktober uitzonderlijk de deuren
moet sluiten. Niet om op ons lauweren te rusten
maar om met het nieuwe systeem te leren werken
en alles op voorhand te testen.
Wanneer we terug open gaan, zal er ook voor
jou als lener het één en ander veranderen.
Dankzij het nieuwe bibliotheeksysteem zullen de
bibliotheken van De Leesdijk (Berlare, Buggenhout,
Dendermonde,
Hamme,
Laarne,
Lebbeke,
Wetteren, Wichelen en Zele) nog nauwer
samenwerken dan nu het geval is. Zo treedt er
vanaf onze heropening één reglement voor al deze
bibliotheken in werking, kan je zonder problemen
materialen lenen en terugbrengen in de andere
bibliotheken en wordt het zelfs mogelijk om
goedkoop boeken uit een van de andere acht
bibliotheken te reserveren in onze bib. De collectie
waaruit je als lener kan putten, wordt hierdoor
veel groter.
Het beloven boeiende tijden te worden. Wie op
de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen
nodig ik graag uit om onze facebookpagina te volgen:
https://www.facebook.com/DeBibWichelen/.
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Welzijn
Kerstmarkt
Het lijkt nog wat vroeg … maar gezien
de volgende Instroom pas in december
verschijnt … doen wij nu al een warme
oproep voor deelnemers aan onze
jaarlijkse kerstmarkt in het Woonzorghuis
Molenkouter op zaterdag 7 december
van 14 tot 17 uur. Noteer deze datum al op
de kalender en wie graag wil deelnemen,
kan daarvoor een mail sturen naar
elsy.coppens@ocmw-wichelen.be.
Warm welkom!

Wichelen Wiest
Elke woensdagmiddag van 13 tot 16 uur welkom in
de polyvalente zaal/cafetaria van het Woonzorghuis
Molenkouter Dreefstraat 11a, Wichelen. Dit aanbod
is vrijblijvend en gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Psychologische hulp
65-plussers die in Wichelen wonen, kunnen vanaf 1 augustus terecht bij de eerstelijnspsycholoog, Lisa De Milde, voor
laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp. Dit is een initiatief van de ELZ (eerstelijnszone) Scheldekracht.
Een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Melle, Destelbergen, Merelbeke, Lochristi, Wachtebeke,
Wetteren, Wichelen en Laarne.
Personen vanaf 65 jaar met veel voorkomende klachten zoals slaapproblemen, rouwverwerking, gevoelens van
eenzaamheid, stress… kunnen zich (laten) aanmelden voor een kortdurend psychologisch aanbod op het nummer
0493 39 88 00 of via e-mail elp.ouderen@elzscheldekracht.be met vermelding van de naam, telefoonnummer en
eventueel een korte schets van de vraag. Een zorg- of hulpverlener kan zelf de aanmelding doen of deze gegevens
doorgeven aan de patiënt of een familielid. Een verwijsbrief kan, maar hoeft niet. Concreet zal de psychologe
ingezet worden op vaste dagen in de 8 gemeenten van ELZ Scheldekracht. Omdat sommige ouderen niet in staat
zijn zich ter verplaatsen zal in uitzonderlijke situaties de psycholoog ook aan huis gevraagd kunnen worden.
Een standaardgesprek duurt 50 min en kost 11 euro, 4 euro of nul euro afhankelijk van het inkomen van de cliënt,
dus afhankelijk van een ‘nul’ of ‘eentje’ op het kleefbriefje van de mutualiteit. Gemiddeld zijn een 5-tal gesprekken
voldoende om op eigen kracht het evenwicht terug te vinden en te behouden. Facturatie gebeurt per factuur per
consultatie, cash geld meebrengen hoeft dus niet.
Voor inwoners van de gemeente Wichelen is er wekelijks een zitdag op:
Woensdagnamiddag van 12.30 tot 17 uur in Woonzorghuis Molenkouter, Dreefstraat 11a in Wichelen

Nooit te oud om dromen waar te maken
Onze bewoonster Lutgarde geraakte niet uitverteld over haar vroeger werk en
fascinatie voor dorsmachines. Nu ze in het woonzorghuis woont, bleef het haar
droom om die machines nog eens levensecht te zien … We wisten dat jaarlijks
tijdens het laatste weekend van juli, in de Faluintjesstreek – afwisselend in de Aalsterse
deelgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel – een oogstfeest
plaatsvindt, genaamd ‘de Pikkeling’. En dat de machines van haar familie “Smetryns”
daar mee de oogsttaferelen demonstreren.
Het was een zwoele zomerdag, maar ze was niet te stoppen … ze wou absoluut mee
en zodra ze de machines weer in het vizier had, bloeide ze volledig open.
Alle dromen van onze 110 bewoners mogelijk maken, is niet mogelijk. Maar hier en
daar doet er zich een opportuniteit voor die we niet kunnen laten passeren. En dan
komen dromen nog eens uit.
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Welzijn
Ouderenweek
Ouderenadviesraad Wichelen organiseert de Ouderenweek.
Wat? Verrassingsoptreden met muziek
Wanneer? Maandag 18 november, deuren open om 14 uur.
Waar? Woonzorghuis Molenkouter, Polyvalente zaal,
Dreefstraat 11a, Wichelen
Tickets? 5 euro per persoon, 2 euro busvervoer
Wil je een gezellige namiddag met muziek en dans?
Een kop koffie drinken in aangenaam gezelschap? Even gezellig samen
zijn en een middag vol plezier beleven? Koop zeker tijdig jouw
toegangsticket! Je toegangsticket kan je inruilen voor een gratis koffie.
Verplicht tickets in voorverkoop aan te kopen via de leden van de ouderenadviesraad of in het WZH
Molenkouter, Dreefstraat 11a, Wichelen. Meer informatie via 052 43 22 93 of thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Werelddag dementie 21 september
Sinds 1994 staat 21 september synoniem voor Werelddag Dementie. Over de hele
wereld vragen organisaties die dag aandacht voor personen met dementie. Een
Werelddag Dementie is vandaag meer dan nodig. Ze moet immers het taboe rond
dementie helpen doorbreken. Mensen die zich zorgen maken over een geliefde of
over zichzelf, hebben het erg moeilijk om erover te praten. Te vaak ook worden
ze niet geloofd. Jammer, want een vroege diagnose, correcte informatie en een
sterk netwerk kunnen voor de persoon met dementie en zijn mantelzorgers een
groot verschil maken. In die week worden verschillende activiteiten georganiseerd
door de werkgroep dementievriendelijk Wichelen. Hou zeker de website
www.dementievriendelijkwichelen.be en de facebookpagina van Wichelen in de gaten
voor meer details.

Clup Recup

Verjaardagskoffer

Afval kan ook nuttig zijn!
Leer er iets nuttig van te
maken tijdens de workshop Clup Recup!
Tijdens een gratis workshop leer je van
afval bruikbare voorwerpen maken.
Wie? Voor kinderen uit de lagere school.
Waar? Gildenhuis, Margote 86, Wichelen.
Wanneer? Woensdag 16 oktober, van 14
tot 17 uur.
Inschrijven? Via Babet De Corte, 052 43 24
65, babet.decorte@ocmw-wichelen.be
Gratis workshop, maar inschrijven
verplicht, plaatsen zijn beperkt!

Niet veel tijd? Geen inspiratie?
Kan je moeilijk inschatten hoeveel materiaal
je nodig hebt? Wil je graag iets organiseren, maar weet je niet wat?
Geen probleem, wij hebben de oplossing: de verjaardagskoffer!
Je kan de koffer zelf samenstellen. Er is keuze uit verschillende
knutselwerkjes, doe-activiteiten en recepten.
Voor wie? De verjaardagskoffer is voor jongens en meisjes tussen
de 6 en 12 jaar. De koffer is gegarandeerd plezier voor jou en 9
vriendjes.
Hoeveel kost het? Het ontlenen van de verjaardagskoffer kost
staandaard € 5, maar er wordt bij het afhalen een waarborg van
€ 25 gevraagd voor eventuele schade. Het verbruikte materiaal
wordt niet aangerekend en als er niets kapot is, krijg je het geld
bij aflevering gewoon terug. Voor mensen met een uitpas met
kansentarief is er een aparte regeling.
Meer info: babet.decorte@ocmw-wichelen.be - 052 43 24 65.
Bekijk het aanbod op wiki.wichelen.be
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Mobiliteit
Evaluatie trage wegen Serskamp
Alle trage wegen in de deelgemeente Serskamp zijn intussen
geïnventariseerd. Nu is het tijd om ze te evalueren. Welke
verdienen een opknapbeurt, waar liggen kansen voor
alternatieve, veilige en mooie verbindingen?
Alle opmerkingen, suggesties en adviezen zijn welkom tot
16 september 2019.
Meer info over de manier waarop is te vinden op de website:
https://www.rlsd.be/nieuws/deel-jouw-mening-over-de-tragewegen-van-serskamp.
Op dinsdag 1 oktober om 20 uur in de refter van de gemeenteschool, afdeling De Rozelaar,
Schoolstraat 4, Serskamp worden alle ideeën overlopen met als doel tot een concreet advies te komen voor het
Lokaal Bestuur. Daaruit zal dan een actieplan worden gedistilleerd dat de komende jaren kan worden uitgevoerd.
Elke inwoner van onze gemeente is die avond van harte welkom.
Alvast dank voor je inbreng.

Finito – het meldpunt voor voetpaden in Wichelen
Als je af en toe in Wichelen wandelt, zal je in september vast Finito in het straatbeeld tegenkomen.
Wichelen maakt werk van veilige voetpaden. De komende jaren zullen we heel wat voetpaden in Wichelen
herstellen, veiliger maken of heraanleggen.
Daarvoor hebben we jouw hulp nodig!
Wichelen richt daarom het meldpunt www.finito.nu op, hét meldpunt voor voetpaden in Wichelen. Zie je ergens
een voetpad in slechte staat? Stop even en meld het ons, zodat we onmiddellijk een gepaste oplossing kunnen
zoeken. Het probleem is dan weldra finito!
Heb je eerder een idee voor verbeteringswerken op lange termijn? Ook dat horen we graag!
Melden kan op verschillende manieren: online via www.finito.nu, via een foto op Instagram met de hashtag #finito
of door een van de meldkaarten in te vullen die je kan vinden bij de lokale handelaars.
Onze schoolgaande jeugd geven we alvast een meldkaart mee!
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Woondienst
Conformiteitsattest voor huurwoningen
De gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen keurden recent een gemeentelijke
verordening en belastingreglement goed rond het verplicht maken van het
conformiteitsattest in bepaalde gevallen. Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is een basisrecht voor iedereen.
Wil je zeker weten dat je een geschikte woning huurt? Wil je als eigenaar een positief signaal geven dat je woning
voldoet aan de kwaliteitsnormen? Wil je duidelijkheid over het aantal bewoners waarvoor de woning geschikt is?
Het conformiteitsattest zorgt hiervoor!
Een conformiteitsattest wordt uitgereikt wanneer je woning veilig en gezond is en voorziet in basiscomfort. Net
zoals een kwaliteitslabel biedt het conformiteitsattest een meerwaarde voor huurder én verhuurder. Op de
website www.wonenvlaanderen.be, onder de rubriek “huren”, kan je nagaan waaraan een huurwoning minstens
moet voldoen, zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode.
Wat wordt precies gecontroleerd?
Er wordt gekeken of de basisnutsvoorzieningen aanwezig zijn en goed functioneren, of er voldoende licht en
verluchting is, of er gebreken zijn of onveilige situaties en hoe groot de leefruimtes zijn. Enkel objectief waarneembare
gebreken worden beoordeeld. Hoe een woning werd ingericht en of deze luxueus of eerder basic is, heeft geen belang.
Gemeenten kunnen met een verordening een conformiteitsattest voor huurwoningen opleggen.
Wanneer is een conformiteitsattest verplicht volgens de verordening?
- Woning gebouwd voor 1946
- Niet bewoond door de eigenaar
- Nieuwe verhuurbeweging
Om dit attest in te burgeren bij de bevolking voorzien we een kennismakingsperiode waarbij het attest gratis kan
worden aangevraagd en afgeleverd, indien de woning geschikt is bij de eerste controle. Voor het uitvoeren van deze
kwaliteitscontroles werken de gemeentes samen met VZW Goed Wonen en Wonen Vlaanderen.
Eigenaars van een woning op het woonplusgrondgebied waarbij een conformiteitsattest verplicht wordt gemaakt
werden individueel reeds aangeschreven en uitgenodigd voor een infosessie. Ook eigenaars met een huurwoning
gebouwd na 1946 zijn uiteraard welkom op deze infosessie.
INFOSESSIE over het conformiteitsattest, de verordening en woningkwaliteit:
Dinsdag 23 september van 19u30 tot 21u30 - Zaal Skala Colmanstraat 51 te 9270 Laarne
Deelname is gratis maar verplicht vooraf inschrijven via www.woonplus-lww.be/conformiteitsattest
of via Liesl D’Hollander op 052 43 24 18 of liesl.dhollander@ocmw-wichelen.be
Heb je ondertussen vragen omtrent woonkwaliteit, conformiteitsattest… neem dan gerust contact op met de
woondienst via tel. 052 43 24 19.

Participatiemoment Ruimte voor Oost-Vlaanderen
Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken en te ontspannen,
maar onze beschikbare ruimte raakt stilaan opgebruikt. De Provincie
maakt daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin
de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen.
Ze kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet.
De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn,
dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en
kleinkinderen steeds voor ogen houden.
Ook jouw mening telt!
Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. In het
najaar van 2019 kan je ons voorbereidend werk bekijken en jouw
suggesties met ons delen, tijdens de raadpleging van de conceptnota.
Hou zeker onze website in de gaten voor meer info over toekomstige
participatiemomenten: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
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Milieu
Gratis voorstelling: 10 klimaatacties die werken
Lijkt de klimaatverandering een ver-van-je-bed show, een wereldprobleem waar je zelf weinig
vat op hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt ondernemen?
Mogelijk doe je al vanalles. Alleen, helpt het ook echt?
Over klimaatoplossingen circuleren de wildste verhalen, allemaal met een andere focus. Maar wat helpt er nu echt?
En vooral, hoe kan je zelf je steentje bijdragen. Tien klimaatacties die werken vertrekt van de naakte feiten. Vrij van
ideologisch of politiek getouwtrek krijg je tien persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken.
Wanneer: Vrijdag 4 oktober om 19.30 uur • Waar: ’t Ankerpunt

Subsidiereglement ter bevordering van de bijenpopulatie
Opstart werkgroep imkeren
Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 %
van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit
zoals kersen, appelen, braambessen, etc. Daarnaast zouden een aantal groenten zoals courgettes, paprika's, avocado’s
kunnen verdwijnen zonder de bij. Het is dus geen goed nieuws dat meer en meer bijenpopulaties de lente niet halen.
Verschillende redenen liggen aan de oorzaak en het is dankzij de imkers dat meerdere bijenvolken in stand worden
gehouden. Het Lokaal Bestuur heeft daarom beslist om de imker jaarlijks te ondersteunen met een subsidie van 100 euro.
Het reglement met aanvraagformulieren kunt u terugvinden op https://www.wichelen.be/milieu/milieusubsidie.
Het Lokaal Bestuur nodigt alle imkers uit voor een eerste praat- en werkgroep, waarop wij willen peilen naar wat leeft
en hoe het Lokaal Bestuur de bijenhouders kan ondersteunen. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via Dominique
Mertens (tel 052.43.24.00 of dominique.mertens@wichelen.be).
Waar en wanneer? Dinsdag 22 oktober om 19 uur - raadszaal van het Sociaal Huis.

Asbestverwijdering: beschermingsset en platenzakken
Met de steun van OVAM introduceert afvalintercommunale Verko enkele maatregelen om de inwoners te helpen op een
veilige manier hecht gebonden asbest te verwijderen. Eén van die initiatieven is de verkoop van zowel speciale zakken
om asbestmateriaal te verpakken als persoonlijke beschermingssets bestaande uit een stofmasker, wegwerpoverall
en wegwerphandschoenen. De zakken en sets zijn te koop op alle recyclageparken van Verko. Een platenzak en een
beschermingsset kosten respectievelijk 2,50 euro en 7 euro. Wie beide tegelijk aankoopt, betaalt in totaal 9 euro. Tenslotte
werd het aantal asbestplaten dat elk gezin op het containerpark mag aanbieden opgetrokken van 10 naar 20. Opgelet,
de platen dienen steeds verpakt te zijn, anders aanvaardt het recyclagepark ze niet.
Nieuw: asbestloket
Sinds 15 juli kunnen inwoners met vragen over hun asbestverwijderingsproject
rechtstreeks terecht bij het “asbestloket” van Verko via eva.batselier@dds-verko.be
of telefonisch via 052 25 18 11.
Meer info: www.dds-verko.be/verko/asbestloket

Burgercoöperatie vzw Duo
De energieproductie weer in handen van de burgers?
Binnenkort kunnen inwoners van Wichelen en Wetteren
zich aansluiten bij burgercoöperatie vzw DUO.
Elke coöperant heeft één stem en elke stem weegt
even zwaar door. Iedereen, ongeacht inkomen, kan
zich aansluiten. De coöperanten kiezen voluit voor
hernieuwbare energie in al zijn vormen en mogelijkheden. In
eerste instantie gaat vzw DUO aan de slag in de gemeenten
Wichelen en Wetteren, maar in de toekomst richt ze zich
op de hele Scheldevallei. De burgercoöperatie streeft naar
een CO2-reductie van 40% tegen 2030 en volledig energie
neutrale gemeenten vóór 2050.

Hoe willen we dit doen?
1. Onze energie in eigen handen: Zon en wind zijn van
iedereen. Daarom wil DUO – samen met de inwoners
– de energieproductie in eigen beheer voorzien.
2. Minimaliseer het verbruik: Aangezien de meest
duurzame energie diegene is die we niet verbruiken,
wil DUO de burger ook informeren en sensibiliseren.
3. Investeren in nieuwe technologieën: We volgen
de evolutie van nieuwe technologieën op de voet,
zoals: ontwikkelingen rond waterstof voor energie
en mobiliteit, warmtenetten en warmtepompen,
duurzame biomassa, buurtbatterijen,...

Meer info? Momenteel is de website en het logo nog in volle ontwikkeling. Wil je in ondertussen op de hoogte gehouden
worden, stuur dan een mailtje naar burgercooperatie@gmail.com.
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Geleend & gelezen
Sluitingsdagen
De bib zal gesloten zijn op:
- 30 september tot 10 of 11 oktober
- 1 november (Allerheiligen)
- 2 november (Allerzielen)
- 11 november (Wapenstilstand)

Activiteiten
Workshop ‘Strikt geheim’
Laat je onderdompelen in de mysterieuze wereld van spionnen. Leer een
vingerafdruk afnemen, een mijnenveld ongeschonden doorkruisen en
onzichtbare boodschappen lezen!
Waar? Bib Schellebelle: Dorp 1 Schellebelle
Wanneer? 29 oktober van 13.30 tot 16.30 uur
Wie? Kinderen van 9 tot 12 jaar
Hoe? Gratis deelname. Inschrijven vooraf verplicht via de balie in de bib of via
mail naar bibliotheek@wichelen.be

Workshop ‘Creatronics’
Maak knutsel- en kunstwerken die tot leven komen dankzij de wondere wereld
van de techniek. We experimenteren met schakelborden, lichtjes en andere kleine
elektronische componenten op een veilige en leuke manier.
Waar? Bib Schellebelle: Dorp 1 Schellebelle
Wanneer? 31 oktober van 13:30u tot 16u
Wie? Kinderen van 6 tot 8 jaar
Hoe? Gratis deelname. Inschrijven vooraf verplicht via de balie in de bib of via mail
naar bibliotheek@wichelen.be

Bezoek boekenbeurs
Ook dit jaar gaan we met de bib naar de jaarlijkse hoogmis voor boekenliefhebbers!
We vertrekken zaterdag 9 november met de bus om 10 uur stipt aan de bib op het
Dorp van Schellebelle. Terugkomst is voorzien rond 16 uur.
Wil je er graag bij zijn, schrijf je dan in aan de balie in de bib of via mail naar bibliotheek@
wichelen.be.

OPENINGSUREN
BIBLIOTHEEK SCHELLEBELLE
Maandag		
Dinsdag		
Woensdag		
Donderdag		
Vrijdag		
Zondag		

15.30 u. – 19.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.
15.30 u. – 19.00 u.
15.30 u. – 20.00 u.
15.30 u. – 19.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.

UITLEENPOST WICHELEN
Dinsdag		
Woensdag		
Zaterdag		

18.00 u. – 20.00 u.
13.30 u. – 15.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.

UITLEENPOST SERSKAMP
Dinsdag		
Woensdag		
Zaterdag		

18.00 u. – 20.00 u.
13.30 u. – 15.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.
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