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INFO
Kenneth Taylor
burgemeester

Danny Praet
TWEEDE SCHEPEN

Albert Van Malderen
vierde schepen

bevoegdheden: algemeen bestuur,
brandweer, politie, personeel,
burgerlijke stand

bevoegdheden: financiën, mobiliteit,
openbare gebouwen, feesten en
plechtigheden

bevoegdheden: openbare werken,
landbouw, lokale economie

Kristof De Smet
EERSTE SCHEPEN

Bart Segers
derde schepen

Yvan De Coninck
vijfde schepen

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: onderwijs, sport,
leefmilieu, dorpsrenovatie

SAMEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: cultuur & bibliotheek,
toerisme, jeugd, informatica & communicatie, inspraakbeleid, kinderopvang.

bevoegdheden: ruimtelijke ordening en
stedenbouw, derde en vierdewereldproblematiek, huisvesting,
gehandicaptenzorg

Conny Beelaert
OCMW-voorzitter - zesde schepen

H E T gemeente B E S T U U R

ONAFHANKELIJK RAADSLID

bevoegdheden: gezinsbeleid,
gelijke kansenbeleid, seniorenwerking,
vrijwilligerswerk,
lokaal sociaal beleid

OPENINGSUREN

GEMEENTEDIENSTEN

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Serskamp
gesloten
18u - 20u
8u-12u
gesloten
8u - 12u

Schellebelle
8u - 12u
18u - 20u
gesloten
8u - 12u
gesloten

Secretaris
Frans Coppens
Tel. : 052 43 24 25
gemeentesecretaris@wichelen.be

Gemeenteontvanger
Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
gemeenteontvanger@wichelen.be

Secretariaat
Verantwoordelijke : Martine Van Leuven
Tel. : 052 43 24 26
secretariaat@wichelen.be

Personeelsdienst
Verantwoordelijke : Caroline Verhofstadt
Tel. : 052 43 24 32
Anneke Govaert : 052 43 24 33
personeelsdienst@wichelen.be

Financiële dienst
Verantwoordelijke : Martine Sedeyn
Tel. : 052 43 24 29
Marleen Claeys : 052 43 24 28

Dienst bevolking
Wichelen :
Coördinator burgerzaken :
Martine Van Wesemael : 052 43 24 07
Pascale De Swaef : 052 43 24 06
Raisy Vueghs : 052 43 24 05
Patricia Cassier : 052 43 24 04
Francine De Winter : 052 43 24 03
Marie-Christine Vereecken : 052 43 24 02
Ludwine Vereecken : 052 43 24 04
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24

2

Schellebelle :
Raisy Vueghs
Tel. : 09 369 00 42
Fax. : 09 366 12 58
Serskamp:
Patricia Cassier
Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26
Fax. : 09 366 54 59

Het magazijn van de technische dienst is
gelegen in de Bruinbekestraat 8 te Schellebelle,
Tel. : 09 368 20 57
Fax : 052 43 04 25

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

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

Technische dienst
Diensthoofd : Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23

Stedenbouwkundige vergunningen
Christa Petit : 052 43 24 16,
Daan Vanheel : 052 43 24 27
Anne Roos : 052 43 24 19
Lutgard Coppens : 052 43 24 17
Hilde Van Hauwermeiren : 052 43 24 17
ruimtelijke.ordening@wichelen.be

Verhuur materiaal
Ann De Meyer
Tel. : 052 43 24 22
ann.demeyer@wichelen.be

Openbare werken
Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23
Patrick Lauwereys : 052 43 24 21
Ria Roelandt : 052 43 24 20
openbare.werken@wichelen.be

Jeugddienst
Verantwoordelijke : David Levantaci
Tel. : 052 43 24 10
Fax : 052 43 04 24
jeugddienst@wichelen.be

Sportdienst
Verantwoordelijke : David Levantaci
Tel. : 052 43 24 10
Fax : 052 43 04 24
sportdienst@wichelen.be

Cultuurdienst
Verantwoordelijke : Lut Fonteyn
Tel : 052 43 24 09
Fax : 052 43 04 24
cultuurdienst@wichelen.be

Zitdag burgemeester
Burgemeester Kenneth Taylor houdt zitdag
op vrijdag, telkens van 8 tot 9 uur of op afspraak.
Tel. Sociaal Huis: 052 43 24 00

Sport 		

4

Rookpluimen stijgen op uit de schouw, handschoenen

Jeugd

5

en mutsen komen tevoorschijn vanonder het

De Lijn

5

stof. Kalende bomen, de avondverlichting schiet

Gemeenteraad
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Burgerlijke stand		
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INbeeld
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Een dag op stap met…
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Beste inwoners,

veel sneller aan dan voorheen... De winter treedt
langzaam terug aan in onze gemeente.
Een periode van koude dagen en nachten,
najaarsmoeheid,

kwaaltjes,...

Voldoende

slaap,

vitaminen en genoeg bewegen doorheen deze

OCMW
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wintertijd zal belangrijk zijn. Deze koude periode

Politie

12

vrienden, samen rond de kachel, ... Binnen enkele

Brandweer

13

weken sluiten we het oude jaar af om het nieuwe

Milieu
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jaar in te vliegen. Ik wens jullie nu alvast een fijne

Geleend en gelezen

15

Uitnodiging

16

is er ook één van gezellig samenzijn met familie of

kerst en mooie feestdagen!
Het oude jaar wordt in schoonheid afgesloten met de
allereerste toneelvoorstelling in het nieuwe jeugden cultuurcentrum ’t Ankerpunt in Serskamp. In het
voorjaar van 2013 volgt een officiële opening voor
alle inwoners, nadat ook de volledige buitenaanleg
rondom het centrum voltooid is.

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Onlangs konden jullie genieten tijdens de week
van de smaak van het thema “La bella Italia” in de
jeneverstokerij van Rubbens op Bohemen onder
leiding van de chef-kok Luc Van der Linden. Een
culinaire avond aan elkaar gepraat door Roger De
Knijf met als muzikale afsluiter Lady Linn. Dank aan
iedereen die van deze avond een succes maakte.
Graag nodig ik jullie nu alvast uit voor de
nieuwjaarsreceptie met kerstboomverbranding aan
het Sociaal Huis op zondag 6 januari. Daar kunnen
we samen het glas heffen op een mooie start van
2013. Een jaar vol dromen, nieuwe uitdagingen,...
Voor ieder van u nu reeds een goede gezondheid
gewenst!
Uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
Veldrit in Diegem
Net zoals de voorbije jaren gaat de gemeente Wichelen als sportpromotionele actie voor eindejaar naar de superprestigeveldrit in Diegem! Deze avondveldrit, een klassieker op de kalender , heeft plaats op zondag 30 december 2012.
Voor de mensen van onze gemeente legt de sportraad een bus in die stipt om 15u.00 vertrekt aan het sociaal huis in Wichelen.
(Oud Dorp2, Wichelen) We vertrekken in Diegem om 19u30. De busrit en het toegangsticket in Diegem kosten samen € 10
per persoon. Wie wenst mee te gaan, dient zich in te schrijven op de sportdienst (Oud Dorp 2, 9260 Wichelen)
De reservering is pas geldig na contante betaling! De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!

2de VELDLOOP Atletiekclub Eerlijk Streven (ACES)
Zondag 20 januari 2013
Voetbalterreinen KVV Schelde / DDS. Ingang langs Hoekstraat 1
Eerste start vanaf 12.30u
Voor € 5 toegang krijgt u een hele namiddag loopspektakel met 500 atleten, drank- en eetgelegenheid in
verwarmde tent op het terrein, verzekerde deelname door Belgische kampioenen Jelle Biebaut en Wieter Annaert, gezellige en sportieve sfeer op het terrein!
Meer info op www.aceswichelen.be
Ook niet-aangesloten atleten kunnen deelnemen.
Daarnaast organiseert Atletiekclub Eerlijk Streven, in samenwerking met de sportraad en het gemeentebestuur, ook een nieuwe sessie "Start2Run" vanaf maandag 18 maart 2013. Deze vindt plaats als voorbereiding op
de jaarlijkse stratenloop "10 Van Wichelen", die zal plaatsvinden op vrijdagavond 31 mei 2013, ter gelegenheid van Potjesmarkt.
Meer informatie hieromtrent volgt op de website van de club ( www.aceswichelen.be ) en op de gemeentelijke aanplakborden.

Wieter Annaert

Fran Haentjens

Nena Leunis

Selien De Schrijder

Sportgala gemeente Wichelen
De sportraad en de sportdienst nodigen jullie van harte uit op het sportgala van onze gemeente, dat zal plaats hebben op
vrijdag 21 december 2012 om 20u00 in het jeugd- en cultuurcentrum 't Ankerpunt, Pruytershof te Serskamp. Die avond zal de
voorzitter van de sportraad, Nico De Gussem, alle laureaten bekendmaken die zich het voorbije jaar sportief in de kijker hebben geplaatst. Daarnaast wordt, uit de vele ingediende Sportelkaarten, de winnaar van de fiets geloot. Deze eerste Sportelactie
was een groot succes, waardoor Bloso onze gemeente tot ‘ Sportelgemeente 2012’ uitriep.
Na de overhandiging van de prijzen wordt jullie tevens een receptie aangeboden.
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Jeugd
Kerstmarkt
Ook dit jaar slaan de leden van de jeugdraad en de jeugddienst de handen in elkaar en zijn ze gestart met de organisatie
van de KERSTMARKT WICHELEN. Met deze markt willen we op zondag 16 december, vanaf 16u, iedereen verwelkomen op het Gemeentelijk Domein (Wichelen).
Daar zullen dranken, koud én warm, lekkere hapjes en tal van extra’s zorgen voor de nodige gezelligheid. In verschillende kraampjes rond een knisperend kampvuur zal je kunnen genieten van een gezellige sfeer.
MAAR dat is niet alles!!
Ook dit jaar zorgen we terug voor enkele zeer toffe - en dan ook nog eens lokale- bands voor een streepje muziek.
Kortom, alles wat je nodig hebt voor een gezellige kerstmarkt zal er zijn! We hopen dat jij er ook zal zijn!

Jeugdcultuurstraat
De tweede editie van de jeugdcultuurstraat was weer een denderend succes.
De weergoden lieten ons een beetje in de steek, maar dat liet zich niet merken
aan de 200 aanwezige kinderen. Alle Wichelse jeugdbewegingen waren vertegenwoordigd en dat was ook te merken op het grote terrein.
De jonge deelnemers konden zich uitleven op het torenhoge springkasteel, een
fietsparcours, hindernissenparcours en de vele XL-games. Voor de muzikale
jongeren was er terug een cursus djembé en een dansinitiatie. In het KLJ-lokaal
konden de kinderen zich even gaan verwarmen, maar ook de leuke verhaaltjes
waren hartverwarmend. Verder waren er nog een schminkstand, springkastelen,
initiatie toneel, XL-voetbal, street hockey, extreem sjorren en bierbakstapelen.
Met behulp van meer dan 70 begeleiders en de samenwerking met de verschillende lesgevers was dit terug een overdonderend succes! De jongeren kunnen
in ieder geval niet wachten tot volgend jaar.
Bedankt aan iedereen voor de inzet en het enthousiasme (door weer en wind)
de ganse dag door.

Feestbussen op oudejaar
Reis op oudejaarsavond zorgeloos en veilig mee met de feestbussen en -trams van De Lijn. In Oost-Vlaanderen
reist u zelfs gratis mee dankzij het provinciebestuur.
Wichelen wordt bediend door de volgende feestbussen:
F6 Aalst Station - Lede - Wichelen - Berlare
F18 Gent Zuid - Melle - Wetteren - Wichelen - Dendermonde
Beide lijnen stoppen aan de halte Kerk vlakbij het Gildenhuis,
waar opnieuw een Oudejaarsparty plaatsvindt (Galabal 2013).
F18 stopt tevens aan het Beernaertsplein in Wetteren, op
750 meter van De Aard, waar in het tentencomplex ‘Deluxe’
plaatsvindt. En in Dasseveld, op 800 meter van de halte Wetteren
station, vindt de New Years Party in Style plaats.
Ook in Gent zijn er diverse grote party’s die vlot bereikbaar zijn vanaf Gent Zuid, het knooppunt van alle feestbussen.
Zo is er o.a. vlakbij Gent Zuid in de Vooruit ‘Poplife’ en ‘Hindu Nights’. Alle dienstregelingen, haltelijsten en een
overzicht welke grote party’s bereikbaar zijn met de feestlijnen vindt u terug in de online folder op www.delijn.be/
oudejaar. Gratis folders in het gemeentehuis.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Uitbreiding woon- en zorgcentrum Molenkouter
Met het oog op de uitbreiding van het woon- en zorgcentrum Molenkouter heeft de gemeenteraad beslist om
een ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast te stellen. In een eerste fase zal de zone voor gemeenschapsdiensten
worden uitgebreid samen met de aanzet voor de aanleg van een park richting gemeentedomein.

Kapel Bruinbeke - verlichting en meubilair
Voor de kapel in de Bruinbeke heeft de gemeenteraad principieel beslist om verlichtingsarmaturen aan te kopen
met inbegrip van de plaatsing en aansluiting ervan. De raming bedraagt ¤ 10 000. Er zal ook tweedehands meubilair
worden aangekocht, samen met een toog. De totale raming daarvoor bedraagt ¤ 6 000.

Jeugd- en cultuurcentrum ‘t Ankerpunt – meubilair
Voor het jeugd- en cultuurcentrum worden acht ronde tafels, 60 foyerstoelen, een rechthoekige vergadertafel en
vijf receptietafels aangekocht. De geraamde prijs daarvoor bedraagt ¤ 4 961. Daarnaast worden ook nog 200 stoffen
stapelstoelen aangekocht tegen een geraamde prijs van ¤ 29 040.

Ondergronds brengen kopernetten
In de Mosstraat en in de Kerkbaan te Wichelen worden de elektriciteitsnetten ondergronds gebracht. In de Mosstraat
worden gelijktijdig daarmee 24 nieuwe verlichtingspalen met armaturen geplaatst. De totale prijs daarvoor bedraagt
¤ 25 918,40. In de Kerkbaan worden 12 nieuwe palen met armaturen geplaatst. Eén extra armatuur wordt tegen de
muur van het gildenhuis bevestigd, zodat er geen hinder is van een paal op het voetpad. De totale prijs hier beloopt
¤ 13 054,60.

Voetweg Doornweg – Bohemen eindelijk officieel
De voetweg tussen Doornweg en Bohemen te Wichelen ligt al tientallen jaren waar hij nu ligt. Toch was dat niet de
ligging die in de Atlas der Buurtwegen was opgenomen. En die heeft kracht van wet. Bij verbouwingswerken aan in
die buurt gelegen woningen gaf dat problemen. Aangezien er geen bezwaren werden geuit tijdens de afgelopen
openbare onderzoeken blijft de weg liggen waar alle buren hem al jaren weten liggen.
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Geboorten
Saartje en Roos De Poorter (01/08/2012)

Zjef Scheire (20/09/2012)

Julie De Groote (07/08/2012)

Katja Diericx (21/09/2012)

Rana Erikli (07/08/2012)

Brighton Van Hende (21/09/2012)

Mirxan Karaman (07/08/2012)

Gulizar Eroglu (05/10/2012)

Thibault Van Campenhoudt (10/08/2012)

Thomas De Gelder (06/10/2012)

Anna-Noor Blancquaert (13/08/2012)

Wolf Coppieters (08/10/2012)

Lucas Bontinck (19/08/2012)

Fenna Fahy (16/10/2012)

Yuna Van Eenaeme (21/08/2012)

Julietta Borgelioen (17/10/2012)

June Vermassen (23/08/2012)

Louise Van Den Steen (19/10/2012)

Thibau De Boeck (30/08/2012)

Liam De Mey (20/10/2012)

Eliana Brondeel (31/08/2012)

Emelie Van Daele (22/10/2012)

Inte Herregodts (07/09/2012)

Mats Alleman (26/10/2012)

Niels Goethals (14/09/2012)

Fleur Schepens (31/10/2012)

Lander Van de Vijver (18/09/2012)

Huwelijken
Thomas Dauwe en Jolien Eloot (08/09/2012)
Tom Bruylandt en Ruth Coppens (08/09/2012)
Renaat Rasschaert en Liesbeth Vanwezer-Calle (15/09/2012)
Wesley Bové en Kim Roland (22/09/2012)
Peter De Brie en Kristien Eeckhaut (20/10/2012)
Gery De Mol en Tatiana Ziubritckaia (26/10/2012)
Chris De Clercq en Sofie Van De Winckel (10/11/2012)
Renn Verbeke en Kimberley Van de Velde (10/11/2012)
Pieter Vankeirsbilck en Christine Vander Schueren (30/11/2012)

Overlijdens
Annie Van der Sypt (25/08/2012)

Julien Mory (28/10/2012)

Jozef De Smedt (04/09/2012)

Paul Cornu (30/10/2012)

Georges Van Caelenbergh (09/09/2012)

Suzanna Eeman (31/10/2012)

Yvonne Verbeeren (11/09/2012)

Paulus Van Durme (1/11/2012)

Germaine Pieters (13/09/2012)

Helena Claus (1/11/2012)

Fernanda Goeman (24/09/2012)

Gabrielle Van de Wiele (5/11/2012)

Lucia Huylebroeck (30/09/2012)

Maurice Smekens (5/11/2012)
Lena Veldeman (09/11/2012)
Lucie Bogaert (12/11/2012)
Robert De Pauw (12/11/2012)
Richard Temmerman (14/11/2012)
Lucien Van der Haeghen (14/11/2012)
François Bédart (17/11/2012)

Elodie De Pauw (09/10/2012)
Marc Roels (15/10/2012)
Paul De Prins (26/10/2012)
André Bontinck (27/10/2012)
Sofie Van der Snickt (28/10/2012)
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INBEELD

Festival van Vlaanderen

Week van de Smaak

aankomst Sint-Maarten

Week van de smaak - Lady Linn
de slimste mens ter wichelen

Week van de smaak
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Een dag op pad met…
...Camiel, de werkman
Dit artikel geeft u een beeld van hoe onze werkman,
Camiel, zich elke dag opnieuw inzet voor een propere
en gezonde gemeente.
Naast het vangen van ratten op openbaar domein,
het ledigen van de vuilnisbakken en het verwijderen
van sluikstorten en zwerfvuil, wordt Camiel ook
ingezet voor allerlei taken zoals het maaien van
graspleinen, het vervoer van materiaal, het schudden
van ganzeneieren en het afvangen van stadsduiven.
Een willekeurige werkdag van hem bij de gemeente
ziet er zo uit:
s’ Morgens vroeg vóór 9 uur ledigt Camiel de openbare
vuilnisbakken die op verschillende plaatsen in onze
gemeente opgesteld staan bij zitbanken, glascontainers
en op rustige plekken. Regelmatig constateert Camiel
echter dat de vuilnisbakken gebruikt worden om er
huisvuilzakjes in te dumpen. Huisvuil hoort niet thuis
in deze vuilnisbakken en ter sensibilisering wordt
een bordje “sluikstorter gezocht” opgehangen (zie
foto’s). Hopelijk dragen die bij tot de bewustwording.
Camiel kan zich er echt over opwinden dat sommige
mensen zo weinig respect hebben voor zijn werk.
Wanneer de sluikstorter kan worden geïdentificeerd,
wacht hem of haar een gemeentelijke belasting van
250 euro én daar bovenop een proces-verbaal. Zo
zijn onlangs twee dergelijke boetes uitgeschreven
voor sluikstorten in de Bremenhulstraat en in de
Hekkergemstraat.

Daarna en nog diezelfde voormiddag gaat Camiel een
val plaatsen voor het vangen van stadsduiven. Daartoe
heeft hij de nodige vergunning verkregen. Op een dak
zet hij zogenaamde larsenkooien waarin de duiven
worden gelokt. De uitwerpselen ervan zorgen voor
overlast in de dakgoten en op het trottoir.
In de namiddag legt Camiel rattenvergif in speciale
kokers in grachten. Zeer regelmatig, een paar keer per
week, inspecteert hij of er ratten zijn gevangen. Elk jaar
volgt Camiel trouwens een vervolmakingsopleiding
waar de nieuwste technieken worden aangeleerd en
waar ervaringsuitwisseling met collega’s mogelijk is.
Wie overlast heeft van ratten afkomstig van openbaar
domein, zoals grachten, kan dit steeds melden aan de
milieudienst, die Camiel daar naartoe stuurt.
Camiel keert ’s avonds tevreden terug naar de
gemeenteloods, fier omdat hij heeft meegeholpen
aan het groene en propere beeld van onze gemeente.
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OCMW
Sociaal dakisolatieproject
Gezinnen met een lager inkomen huren vaak noodgedwongen een minder energiezuinige of zelfs energieverslindende
woning op de private huurmarkt. Eigenaars zien zich niet altijd genoodzaakt om de woningen die zij verhuren te voorzien
van (dak)isolatie. Zelf voelen zij dit immers niet aan hun energiefactuur. De huurders van deze woningen worden zeer
vaak geconfronteerd met hoge energiefacturen. Om die reden maakte de minister van energie een budget vrij om in de
woningen van kwetsbare huurders daken te isoleren. De premie voorzien voor deze isolatie is maar liefst tot €23 per m2
geplaatste dakisolatie! Daarbovenop worden de huurders en de eigenaar van de woning gedurende het hele proces, van
aanvraag tot plaatsing, begeleid door een projectpromotor.
HOE WERKT DIT?
De minister van energie heeft bij de ontwikkeling van dit project een aantal voorwaarden gekoppeld aan de kwaliteit van
de huurwoning, aan de eigenaar van de woning en aan de huurder van de woning. Dit project is bedoeld voor kwetsbare
huurders zoals bijvoorbeeld mensen die genieten van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, mensen die verhoogde
tegemoetkomingen van het ziekenfonds genieten, personen in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen,…
Geïnteresseerden die vermoeden dat ze in aanmerking komen voor dit project kunnen zich steeds wenden tot de sociale
dienst van het OCMW. Zij zullen samen met u nagaan of u voldoet aan de voorwaarden die de minister voorop stelt om
te kunnen genieten van deze premie.
Voor meer info kan u contact opnemen met de sociale dienst van OCMW Wichelen op het nummer 052 43 24 50.

Klachten? Samen kunnen we onze dienstverlening verbeteren

SOCIALE DIENST
Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
socialedienst@wichelen.be
Hoofd sociale dienst
• Ann Boterberg – 052 43 24 58
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be
maatschappelijk werkers
• Astrid De Ridder – 052 43 24 60
astrid.deridder@ocmw-wichelen.be
• Sven Goderis – 052 43 24 59
sven.goderis@ocmw-wichelen.be
• Leen De Knijf – 052 43 24 52
leen.deknijf@ocmw-wichelen.be
• Jole De Corte – 052 43 24 54
jole.decorte@ocmw-wichelen.be
administratief medewerker
• Lieve De Ridder – 052 43 24 53
Lieve.deridder@ocmw-wichelen.be

THUISZORG
Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
thuiszorg@wichelen.be
hoofd thuiszorg en ouderenvoorzieningen
• Vincent De Cock – 052 43 24 56
vincent.decock@ocmw-wichelen.be
maatschappelijk werker
• Evelyne Vanbesien – 052 43 24 56
evelyne.vanbesien@ocmw-wichelen.be
administratief medewerker
• Ilse Van Kerckhove – 052 43 24 57
ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be
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OPENINGSUREN ZIE VOORAAN INFOBLAD

Klachtenprocedure: Niet akkoord? U wordt gehoord!
Bent u ontevreden? Aarzel niet ons erover te spreken. We kunnen eruit leren en samen kunnen we zoeken naar een oplossing.
Onder een klacht verstaan we het uiten van een ongenoegen
over of het achterwege blijven van de hulp- en dienstverlening
van het OCMW van Wichelen. De Raad voor Maatschappelijk
Welzijn keurde in de zitting van 28 augustus 2012 een reglement
inzake klachtenbehandeling goed dat bepaalt dat de burger die
ontevreden is over een OCMW-dienst hierover een klacht kan
indienen. In dit reglement wordt
• een klacht duidelijk afgebakend t.o.v. een suggestie, (fout)
melding
• bepaald wanneer een klacht ontvankelijk en gegrond kan zijn
• wie betrokken is bij de klachtenbehandeling
• welke termijnen nagestreefd worden bij de klachtenbehandeling
Let op: de klachtenprocedure is niet van toepassing op anonieme
klachten, de werking en beslissing van de politieke organen van
het OCMW Wichelen
Het volledige klachtenreglement kan opgevraagd worden
op de website of bij elke dienst van het OCMW Wichelen.
Wie kan een klacht uiten? Een klacht kan geuit worden door
elkeen die een beroep doet op de hulp- en dienstverlening
van het OCMW Wichelen of door iemand die voor hem/haar
optreedt (familie, mantelzorger, hulpverlener,…)
Hoe een klacht indienen?
• per e-mail: klachten@ocmw-wichelen.be
• telefonisch 052 43 24 55
• schriftelijk t.a.v. de klachtencoördinator OCMW Wichelen,
Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
• per fax 052 42 87 95
• via klachtenformulier (te bekomen aan de onthaalbalie 		
OCMW en het woonzorgcentrum Molenkouter)
• vragen aan een personeelslid om een klacht te registreren
• via de website van het OCMW het klachtenformulier online
invullen of te downloaden

OCMW
Oproep tot deelname aan focusgroep
We zijn op zoek naar mensen die willen deelnemen aan een focusgroep rond de opmaak van het meerjarenplan van de
gemeente en het OCMW, met daarin de belangrijkste doelstellingen en financiële voorzieningen voor de komende zes
jaar. Om u als burger hierin te betrekken, wordt er een focusgroep opgericht waarin u op laagdrempelige wijze mee kan
nadenken over ‘wat willen we bereiken in de volgende 6 jaar met de gemeente en het OCMW’? We zoeken dus mensen
die op een positieve en constructieve manier willen meedenken met ons over de toekomst …
We voorzien voor deze focusgroep een brainstorm-oefening van een tweetal uren, die op een avond zal georganiseerd
worden. Indien interesse, neem contact op met de kwaliteitscoördinator Lut Teugels, tel. 052 43 24 55 of e-mail:
lutgart.teugels@ocmw-wichelen.be

Soepdrinkers gezocht!
In België leven 1.600.000 Belgen in armoede waardoor ze merken dat er
bepaalde mogelijkheden en kansen zijn die aan hen voorbijgaan. Elk jaar in
december is het actiemaand bij Welzijnszorg. Sinds enkele jaren gaat dit gepaard
met de actie Soep op de stoep. In december kom je overal in het straatbeeld
wel ergens een soep op de stoep-actie tegen. Zo werd er de laatste 3 jaar in
het Sociaal Huis in Wichelen een actie georganiseerd door OCMW Wichelen
en Welzijnsschakels.
Tijdens de week van 17 tot 21 december 2012 slaan OCMW Wichelen en Welzijnsschakels terug de handen in elkaar om
dagelijks verse soep aan te bieden aan de bezoekers en het personeel van het Sociaal Huis.
Elke werkdag tussen 9u30 en 12u nodigen we iedereen graag uit om aan de Soep op de stoep-stand onder het afdak van
het Sociaal Huis even halt te houden om een kop lekker warme soep te kopen tegen een vrije bijdrage. De opbrengsten
van alle acties gaan naar Welzijnszorg die zich dagelijks inzet in hun diverse projecten om armoede te bestrijden.

Oproep studietoelagen!
Vervolledig uw studietoelagen 2011-2012 VOOR 31 december 2012.
Diende u een aanvraag studietoelagen in voor school - / academiejaar 2011-2012? Ontving u een brief van de afdeling
studietoelagen met de vraag naar extra gegevens? Heeft u de afdeling studietoelagen nog niet alle gegevens bezorgd?
Tijd om actie te ondernemen!
Wie voor 31 december 2012 voor zijn aanvraag 2011-2012 niet de gevraagde documenten bezorgt, zal voor dat schooljaar geen recht meer hebben op een studietoelage van de Vlaamse overheid. De aanvraag wordt immers niet meer
verder behandeld.
Stuur daarom voor 31 december 2012 alle ontbrekende informatie op naar de afdeling studietoelagen.
Vragen? Bel gratis 1700, surf naar http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/ of kom naar het Sociaal Huis.

Deelname aan de verkiezingen 14 oktober
Op 14 oktober kwamen ongeveer 600 kiesgerechtigden hun stem uitbrengen in kiesbureau nummer 2 Dreefstraat 11a dat in onze gemeente voor de eerste maal in het
woonzorgcentrum werd georganiseerd. Dit betekent dat onze bewoners met een
beperkte mobiliteit ook de kans kregen hun stem uit te brengen. De groep animatie
bereidde onze bewoners voor op deze dag: welke partijen zijn er?, hoe breng ik geldig mijn stem uit?, wat indien ik
geholpen wens te worden? ..
Vorige verkiezingen was het uitzonderlijk dat een bewoner zich nog naar een stembureau begaf. Nu heeft 30% van onze
bewoners gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid. Wat een succes!
Een vaak gehoorde vraag was ook op welke wijze de toewijzing gebeurde van welke inwoners naar welk stembureau
moesten. Deze toewijzing gebeurt op grond van Vlaamse regelgeving die vertrekt van een alfabetische lijst van de straatnamen binnen onze gemeente. Concreet betekende dit dat bewoners van de Brugstraat, Dreefstraat .. bij ons naar het
woonzorgcentrum moesten komen maar ook bewoners van Bohemen, Elsbrug, Doornweg,… ..
Alleszins een initiatief wat voor herhaling vatbaar is.
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Politie
Politie-APP van PZ Wetteren-Laarne-Wichelen
De politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen is de 2de
politiezone in België, na Meetjesland, die een “app” aanbiedt voor smartphones en tablets.
Apps zijn programma’s (software) voor het verkrijgen
van specifieke informatie voor Iphone (Apple) en smartphones (Android). Beide besturingssystemen nemen
90% van de markt in.
Onze politiezone biedt tevens een mobiele website aan.
Zo kunnen smartphone-gebruikers met bv een blackberry (RIM) of Windows8 ook bediend worden. Op die
manier kan er dus voortaan ook via smartphone en tablet met ons politiekorps gecommuniceerd worden.
Ons korps wil de sociale-media-trein absoluut niet missen. Na het vernieuwen van de politie-website, het
initiëren van een twitter (dd. 1/8/2011) en facebookaccount (dd. 14/2/2012), is dit een logische stap. De
APP zorgt ervoor dat de website, twitter en facebookaccount maar één vingertik verwijderd zijn. De smartphone gebruiker hoeft zich niet meer af te vragen hoe
hij/zij die verschillende fora kan bereiken.
Tevens zijn er nog andere interessante features zoals:
• de voorstelling van uw wijkinspecteur
• de ligging van onze kantoren en openingsuren
• een meldingsmodule waarin u een boodschap voor de
politie kwijt kunt, zoals …een klacht, suggestie, complimenten of andere zaken.
• interessante nieuwsberichten
• geplande en uitgevoerde snelheidscontroles
• opsporingen naar inbraken en vermiste personen
• een permanente tevredenheidsenquête
• en tenslotte de module “gevonden”. Daarin worden
over een tijdspanne van de laatste week alle gevonden
goederen (bv sleutelbos, trouwring) en fietsen/bromfietsen opgelijst.
De politie-APP is geen doel op zich , maar een transparant middel om zoveel mogelijk mensen te bereiken in onze politiezone. Het is onze bedoeling om op

lange termijn een ZIN (Zonaal Informatie Netwerk) uit
te bouwen waarbij de mensen dankzij het downloaden
van onze APP optimaal geïnformeerd zijn en ook nuttige
info met ons delen. Zo denken we maar aan het hoge
aantal inbraken en de terechte vraag van de bevolking
om daarover adequaat ingelicht te worden, maar ook
over onze acties naar dit fenomeen toe. Een betere
communicatie kan zeker bijdragen tot een klimaat van
wederzijds begrip en een optimale verstandhouding. Zo
ziet de bevolking wat de politie dagelijks onderneemt
om de veiligheid en leefbaarheid in de politiezone te
garanderen.
De app zal te vinden zijn via het scannen van de
QR-code maar ook in respectievelijke APP-stores van
Apple en Android via de zoektermen “Wetteren, Laarne,
Wichelen, Politie of pzwlw”.
De mobiele website kan oa bereikt worden door in uw
adresbalk het volgend adres in te tikken : pzwlw.m.tap.cr  
Voor het ontwerp van de APP ging onze politiezone in
zee met de firma @Tapcrowd uit Gent. Zij ontwikkelden
de app op maat van onze politiezone.
En last but not least : als u dringende hulp nodig heeft
dient u nog altijd te bellen naar 101 of 112. De app is
alleen maar geschikt voor niet-dringende info. Ook de
twitter en facebook account zijn in principe enkel tijdens gewone werkdagen bemand.

PWA maakt je stoep sneeuwvrij in Wichelen!
Naast de gekende PWA klusjes: tuinonderhoud, opvang zijn we sinds vorig jaar gestart met seizoensgebonden
klusjes. In de wintermaanden kan je beroep doen op de PWA om je stoep sneeuwvrij te maken, je tuin winterklaar
en binnenkort zomerklaar te maken, onderhoud grafzerken,… Hiervoor neem je contact op met onze PWA
beambte Nancy Duym. Zij schrijft je in als gebruiker en zoekt samen met jou naar een werknemer die aan je
wensen voldoet. Deze persoon neemt dan contact met je op om de nodige afspraken te maken. Telkens als het
sneeuwt wordt je stoep sneeuwvrij gemaakt terwijl u aan het werk bent of zonder hiervoor iemand te moeten
contacteren. Dit naargelang de gemaakte afspraken. En dit 7 dagen op 7!
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Anneleen Rimbaut, voorzitter PWA: 0477 286 531 of Nancy Duym, beambte
PWA: 09 369 05 22. PWA Wichelen, Dorpstraat 44 te Serskamp, PWA.WICHELEN@skynet.be
Openingsuren: Maandag 9u tot 12u - Dinsdag 18u tot 20u - Woensdag 9u tot 12u
De eerste en laatste woensdag is er een zitdag in het Sociaal Huis te Wichelen!
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Brandweer
Nieuwe ladderwagen voor gemeentelijke brandweer
Onze gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst neemt een splinternieuwe ladderwagen in gebruik. Het betreft
een Metz L32 met, zoals de naam reeds laat vermoeden, een werkhoogte van 32 m. Het ladderpakket en de materiaalkasten zijn gemonteerd op een vrachtwagen Mercedes Atego 1529 die is voorzien van een automatische
versnellingsbak. De nieuwe ladderwagen is uitgerust met moderne spitstechnogie zoals een computergestuurd
controlesysteem voor de afstempeling van het voertuig en een permanent controlesysteem van de aanwezige
last in de reddingskorf. Op de reddingskorf, die een draagvermogen heeft van 270 kg kan een brancard worden
geplaatst voor de evacuatie van slachtoffers. Bovenop de ladder zijn Xenon schijnwerpers gemonteerd en een
waterkanon met een bluscapaciteit tot 1.000 liter water per minuut.
Daarenboven werd het voertuig voorzien van enkele opties om de veiligheid te verhogen. Zo kunnen op 2 digitale
controleschermen alle functies permanent worden opgevolgd, een overdrukventilator zorgt voor het verdrijven
van rook en schadelijke gassen en het waterkanon kan worden aangestuurd vanop de begane grond met behulp
van een afstandsbediening.
Het neusje van de zalm echter is een kleurencamera die is ingebouwd in de vloer van de reddingskorf en die beelden van de interventiezone kan doorsturen naar de commandopost . Met deze camera heeft onze gemeente een
primeur want dit is in België de eerste ladderwagen van het type Metz L32 die met een dergelijk camerasysteem
is uitgerust. In combinatie met het waterkanon op afstandsbediening kan onze brandweer efficiënt en veilig blussen zonder het inzetten van mensen in
de gevarenzone bovenop de ladder.
Het geheel kost net geen 590.000 euro.
Het basisvoertuig werd voor 413.000
euro gesubsidieerd door de federale
overheid. Het gemeentebestuur betaalde op zijn beurt 165.000 euro.
Onze spuitgasten deden ook hun duit in
het zakje want zij investeerden met eigen
middelen 9.000 euro in hun nieuwe ladderwagen.
Ons brandweerkorps levert hiermee nog
maar eens het bewijs dat de opbrengst
van de jaarlijkse opendeurdag en kalenderverkoop zeer nuttig wordt besteed !
Foto: Miguel Van Wesepoel

Rookmelders
Sinds midden 2009 zijn in Vlaanderen rookmelders verplicht in alle nieuwe woningen en bij grondige renovatiewerken. Voor huurwoningen was er nog geen verplichting. Vanaf 2013 komt daar verandering in. Immers het
decreet van 1 juni 2012 bepaalt dat rookmelders vanaf 2013 verplicht worden in huurwoningen. Om de uitvoerbaarheid van de regel beheersbaar te houden, wordt een tijdpad ingeschreven waarbinnen de rookmelders
moeten geplaatst worden.
In 2013 moeten alle woningen met een nieuw huurcontract na 01/01/2013 voorzien worden van een rookmelder
Vanaf 01/01/2014 geldt dit voor alle sociale huurwoningen van voor 1950
Vanaf 01/01/2015, alle sociale huurwoningen gebouwd tussen 1950 en 1970
Vanaf 01/01/2016, alle sociale huurwoningen gebouwd tussen 1970 en 1980
Vanaf 01/01/2017, alle sociale huurwoningen gerbouwd na 1980
Vanaf 01/01/2016, alle overige huurwoningen gebouwd voor 1945
Vanaf 01/01/2019, alle overige huurwoningen gebouwd na 1945
Ook in woningen waarvoor een sociale lening verstrekt wordt, zijn rookmelders verplicht.
De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten van de rookmelder, de huurder voor het
onderhoud (zoals bijvoorbeeld het tijdig vervangen van de batterijen). Een brochure van Wonen Vlaanderen,
met richtlijnen voor de aankoop en plaatsing van rookmelders kan u gerust afhalen aan de woondienst.
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Milieu
Een nieuw beheer voor het Moleneed
Het Agentschap voor Natuur en Bos gidst.
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de overheidsinstantie die zich het behoud, de bescherming en de
ontwikkeling van o.a. natuurgebieden en bossen tot doel stelt, heeft onlangs grote delen van de bossen en velden
in de omgeving Moleneed verworven.
De afgelopen maanden startte het ANB met de eerste inrichtingsmaatregelen om de natuur- én recreatieve waarde
van de omgeving te vergroten. Wat de visie en de einddoelstelling van het ANB is, wordt uiteengezet tijdens een
gegidste wandeling in het Moleneed op zondagvoormiddag 16 december 2012 om 10.00 uur.
De startplaats voor de wandeling is de polyvalente
zaal in de gemeenteschool van Serskamp
(Schoolstraat 4). De wandeling wordt afgesloten
met een receptie waarop u bij de medewerkers
van het ANB terecht kan voor al uw vragen. Aan
de weersomstandigheden aangepast schoeisel en
kledij wordt aangeraden.
Voor inlichtingen: Milieudienst, Sociaal Huis,
Oud Dorp 2 9260 Wichelen, Tel. 052 43 24 15
e-mail: milieudienst@wichelen.be
Foto: Moleneed (via ANB – Tim Linster)

Oproep kandidaatstelling voor zwerfvuilacties
Per legislatuur, d.i. elke 6 jaar, wordt een oproep gedaan aan verenigingen aangesloten bij een gemeentelijk
adviesorgaan of oudercomité van scholen om zich kandidaat te stellen voor het uitvoeren van zwerfvuilacties. Daartoe
stelt de gemeente Wichelen veiligheidskledij/grijpers/vuilniszakken ter beschikking en wordt een subsidie van 1.250
euro per actie verleend. Belangrijk is dat
de vereniging over voldoende vrijwilligers
en materiaal (bestelwagen, aanhangwagen,
…) beschikt om het zwerfvuil op het
grondgebied van een deelgemeente te
verzamelen.
Kandidaatstellingen gebeuren via het
aanvraagformulier dat door de gemeente
ter beschikking wordt gesteld (website/
sociaal huis). Opgelet! Kandidaatstellingen
worden afgesloten op 1 februari 2013.
Daarna wordt een planning voor de
komende 6 jaar uitgewerkt.
Voor inlichtingen: Milieudienst, Sociaal
Huis, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen,
052 43 24 15, milieudienst@wichelen.be

Deze brochure is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC®) mag
dragen. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Een flink deel van
de grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die worden beheerd volgens de regels van FSC®. Van het
andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol bos
heeft plaatsgevonden. Daarom mag dit papier het FSC® Mixed Sources label dragen.
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Geleend & gelezen
Computercursus voor senioren
Bibliotheek Wichelen organiseert dit jaar opnieuw een GRATIS cursus Computer- en Internetgebruik voor
50-plussers (5 voormiddagen) . Om deel te nemen is geen enkele basiskennis vereist. Snel inschrijven is de
boodschap, want er worden maar 10 cursisten toegelaten. Elke deelnemer kan tijdens de lessen gebruik maken van
een laptop. De cursus is een initiatief van De Leesdijk in samenwerking met VormingPlus, met steun van de Provincie
Oost-Vlaanderen.Dit gaat door in de raadzaal van het Sociaal Huis - Oud Dorp 2 - 9260 Wichelen
Dinsdag 8/1/2013 & donderdagen 10/1/2013 – 17/1/2013 – 24/1/2013 en 31/1/2013 telkens van 8.45 uur tot
11.45 uur. Inschrijven : in de afdelingen van de bibliotheek, 09 366 30 74
- Bibliotheek Schellebelle - Dorp 1 (Gemeentehuis)
- Uitleenpost Wichelen - Oud Dorp 2 (Sociaal Huis)
- Uitleenpost Serskamp - Dorpstraat 44 (Gemeentehuis)

Al geproefd van poëzie
Op donderdag 31 januari 2013 zal poëzie de boventoon voeren in de bibliotheek. Ook op straat, op school, in culturele
instellingen, en op radio en televisie, zal het dagelijkse doen en laten fijnzinnig dooreen worden geschud en worden
opgefleurd met een subtiele poëtische noot. Donderdag 31 januari is het immers Gedichtendag, hét jaarlijkse poëziefeest
van Vlaanderen en Nederland. Bereidt u voor op poëtische interventies op het internet, lyrische kortingen in de
supermarkt, en in kwatrijnen orerende collega’s op de werkvloer. Het thema van Gedichtendag 2011 is muziek. Dichters
spelen immers vaak met klank, ritme en rijm om tot een oor- en leesverblindend resultaat te komen. Op die dag wordt
ook de Herman De Coninckprijs voor beste dichtbundel, beste gedicht én beste debuutbundel uitgereikt.
Het kortste gedicht ooit
Wist je dat het kortste Nederlandstalige gedicht aller tijden uit welgeteld 2 woorden bestaat die, in totaal, drie letters
omvatten. De auteur is de Nederlandse dichter en toneelschrijver Joost van den Vondel, die leefde van 1587 tot 1679.
Misschien kun je jouw geliefde imponeren met dit korte, frisse gedicht. Het is mogelijk dat je allerminst bent gesteld
op poëzie, maar dat je toch voor één bijzondere gelegenheid de poëtische kaart wenst te trekken, bijvoorbeeld op
Valentijnsdag. Nou, dan kun je aan de slag gaan met het kortste gedicht ooit, dat als volgt gaat: “U, Nu!”
Soms heb je echt niet veel woorden nodig om te zeggen wat je voelt. Zo zie je meteen waar poëzie goed voor is. Alle info
over de gedichtendag: www.gedichtendag.com en www.facebook.com/gedichtendag.

Poëzietips
Volwassenen
1. Titel: Door de bomen het bos : het platteland : metafoor en gedicht - Auteur: Lut De Block - Uitgever: Plumage, 2012. – 63 p.
Lut de Block was van 2007 tot 2011 de eerste plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen. De oogst van haar vier jaar plattelandsdichterschap
resulteerde in het boek ‘Door de bomen het bos’. De teksten krijgen een meerwaarde door de originele iPhonografie van vormgever en
colorist Injas Devoldere. Gewapend met enkel een iPhone, legde Devoldere voor deze bundel pure, ongemanipuleerde beelden van het Vlaamse
platteland vast. Van Lut de Block (1952) vind je in de bib ook nog gedichten in de verzamelbundel ‘Absoluut geweldig! : gedichten over vrouwen’
en ‘Het holst van de lente,’ een tussentijdse verzameling van haar plattelandsgedichten, van 2007 tot 2009.

2. Titel: Toen je me ten huwelijk vroeg - Auteur: Sylvie Marie - Uitgever: Vrijdag , 2011. – 55 p.

Sylvie Marie (1984) publiceert sinds 2005 gedichten in literaire tijdschriften en staat regelmatig op het podium. ‘Toen je me ten huwelijk vroeg’
is haar tweede bundel. Net zoals haar debuut ‘Zonder’, is deze bundel lovend onthaald. Ze stelt er, spinnend en krabbend, even harde als
liefdevolle vragen in. Het resultaat is een bundel als een spel van stilte en storm, vasthouden en weer loslaten, vrolijke dagen en donkere nachten.

3. Titel: De stilte van de wereld na ons - Auteur: Marc Tritsmans - Uitgever: Nieuw Amsterdam, 2012. – 123 p.

In deze bundel vraagt de dichter zich af waar mensen hun overmoed vandaan halen. We weten toch immers dat we slechts passanten zijn op
deze aarde. Komt het doordat het vonkt en knettert als er liefde in het spel is, of door de kunst, die er soms in slaagt ons even boven onszelf
uit te tillen? Marc Tritsmans (1959) won met zijn vorige, negende bundel ‘Studie van de schaduw’ de vijfde Herman de Coninckprijs 2011 voor
de beste dichtbundel. ‘De stilte van de wereld na ons’ bevat naast nieuw werk eveneens een indrukwekkende selectie van eerder verschenen
gedichten. Van dezelfde auteur kun je in de bib ook de uitgave ‘Samenspraak’ ontlenen. Deze poëzie-uitgave ter gelegenheid van het project
Landschapsdichter 2012, georganiseerd door dederdeoever vzw, werd uitgegeven door Arte Libro (Schellebelle).

Jeugd
1. Titel: Versjes- en rijmpjesboek - Auteur: Kaatje - Uitgever: Standaard, 2012. – 94 p. - Leeftijd: vanaf 3 jaar

Dit boek staat bomvol versjes: niet alleen klassiekers uit de oude doos, maar ook versjes die Kaatje, Kamiel en Viktor elke dag graag opzeggen
op Ketnet. En ook met de talrijke nieuwe versjes en rijmpjes in dit boek kun je meer doen dan alleen maar voorlezen: je kunt er leuke geluiden
bij maken of grappige gebaren. Ideaal voor thuis en in de klas!

2. Titel: Tikken tegen de maan : 50 kindergedichten uit Nederland en Vlaanderen - Samensteller: Joke van Leeuwen - Uitgever:
Ons Erfdeel, 2010. – 111 p. - Leeftijd: vanaf 7 jaar
Deze bloemlezing omvat vijftig kindergedichten van Nederlandstalige dichters die debuteerden na 1945, pakweg van Annie M.G. Schmidt tot nu.
Zij is samengesteld door veelvuldig bekroond illustrator/dichter/auteur Joke van Leeuwen (1952). Bij elk gedicht staat een originele tekening,
telkens van een andere illustrator.

3. Titel: Driedelig paard : blokgedichten, beeldsonnetten en tekeningen - Auteur: Ted van Lieshout - Uitgever: Leopold, 2011. –
87 p. - Leeftijd: vanaf 10 jaar

Ted van Lieshout (1955) is een Nederlandse schrijver, dichter, scenarist en beeldend kunstenaar. Deze bundel is bekroond met de Woutertje
Pieterse Prijs 2012 en een Zilveren Griffel 2012. De gedichten in deze bundel hebben de vorm van brieven, boodschappen en berichten. Het zijn
proza-achtige gedichten, of zoals de auteur ze noemt, blokgedichten. Ze handelen over niet helemaal alledaagse dingen: over een meisje dat een
paard wil, een ander meisje dat haar oma troost na de dood van opa door haar te schrijven, maar ook over een slak die een hardloopwedstrijd
wint, een kabouter die vermist wordt, en nog veel meer
15

Uitnodiging

