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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
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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 : Nadine Van Hoecke
Tel. : 052 43 24 08
burgerlijke.stand@wichelen.be

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

Stedenbouwkundige vergunningen
Christa Petit : 052 43 24 16,
Daan Vanheel, Lutgard Coppens :
052 43 24 27
Anne Roos : 052 43 24 19
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
Willy Melkenbeek : 052 43 24 14

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 		
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Terwijl iedereen snakt naar enige zonnestralen, kunnen

Jeugd

5

we hopelijk eindelijk het natte, miezerige voorjaar

Gemeenteraad
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achterwege laten. De laatste dagen konden we al een

Burgerlijke stand		
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om de voorjaarsmoeheid achterwege te laten, nieuwe

INbeeld
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projecten weer leven in te blazen en het sociaal en

Een dag op stap met…
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Beste inwoners,

streepje licht opvangen. Nodig om energie te halen

cultureel leven te laten bruisen op onze gemeente.

OCMW
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De voorbije maanden werd alweer lokaal talent

Technische dienst

13

van

Brandweer

13

De stratenloop “de 10 van Wichelen” deed een beroep

Politie

13

op het sportief talent van onze gemeente. Jammer

Milieu

14

genoeg kon de motorcross in Wichelen niet doorgaan,

Geleend en gelezen

15

Uitnodiging

16

onze

gemeente

aangesproken.

De

lokale

toneelverenigingen gaven hierbij het beste van zichzelf.

omwille van de slechte toestand van het parcours. Ook
meikermis in Wichelen leed onder het slechte weer.
Maar hopelijk laten deze mensen voor de toekomst de
moed niet zakken.
Het inspelen van het vernieuwde orgel in Wichelen
bracht het muzikaal talent samen.
Al deze en nog veel andere activiteiten, konden pas
mogelijk gemaakt worden dankzij de hulp en steun van

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

vele vrijwilligers waarvoor nog een speciaal dankjewel.
Er staan nog heel wat andere projecten op til
de komende maanden: de Vlaamse feestdag die
ondertussen uitgegroeid is tot een groot succes op
onze gemeente en die dit jaar zal plaatshebben in
Schellebelle op 11 juli, alsook de opening van de
Statiestraat in Wichelen, de schoolfeesten komen in
zicht alsook de vernieuwde website van de gemeente
die in juni gelanceerd zal worden en nog zoveel meer.
Ik wens jullie nu alvast een mooie zomer toe. Geniet
van de eerste zonnestralen en de gezellige tijd samen.
Uw burgemeester,
Kenneth Taylor

3

Sport
Dé sportdag voor 50 plussers!!!
Fysiek actief blijven heeft een positief effect op de levenskwaliteit. Toch is uit onderzoek gebleken dat bijna de helft van de
50-plussers niet aan sport doen. De sportdienst en het OCMW
van de gemeente Wichelen organiseren daarom, in samenwerking met Bloso, de seniorenraad en verschillende verenigingen uit onze gemeente, een Sporteldag op het gemeentelijk domein te Wichelen.
Vanaf 14u tot 17u kunnen alle 50-plussers kennis maken met verschillende sporten. Onder begeleiding van deskundigen
kan men petanquen, schieten op doel en de staande wip. Daarnaast zijn er ook fitness- en zumbalessen. Tenslotte vindt
er om half 3 een begeleide wandeling plaats van 7 km. Deze dag kadert binnen de Sportelcampagne die nog loopt tot
eind september 2012. Voor meer informatie kan je terecht bij David Levantaci (sportfunctionaris - 052 43 24 10) of Ann
Boterberg (OCMW - 052 43 24 58).

Op zoek naar opvolger De Zwaan tijdens
10e editie soccertornooi
Op zaterdag 7 juli 2012 organiseert ZVW (ZaalVoetbalclub Wichelen) haar tiende soccertornooi voor Wichelse ploegen.
Ook dit jaar zullen we het grasveld aan rusthuis ‘Molenkouter’ omtoveren tot een heuse sportarena waarin 10 ploegen
kunnen aantreden met, zoals steeds het motto ‘Pleziermaken is belangrijker dan winnen, maar winnen is toch ook heel
leuk.’
Verschillende gelegenheidsploegen zullen in een sportieve en gemoedelijke sfeer elkaar trachten de loef af te steken om
aan het eind van de dag met de hoofdbeker te kunnen zwaaien.
De organisatie zorgt ervoor dat niet alleen de ‘helden van het groene gras’ zich kunnen vermaken maar besteedt ook
voldoende aandacht aan de supporters, sympathisanten en nieuwsgierigen zodat het ‘Soccerstadion’ een arena vol amusement en ambiance wordt voor elke aanwezige.
Plaats van dit sportief treffen is het pleintje achter de serviceflats van Rusthuis Molenkouter in Wichelen. De eerst baltoets
zal om 12u gegeven worden, de finale zal om 18u plaats vinden. Iedereen die zijn buur of vriend wil komen aanmoedigen
is altijd welkom. Ook als je gewoon even zin hebt om een natje te consumeren ben je meer dan welkom.
De inkom is gratis!
info: www.zvw.pagte.tl of z.v.w@hotmail.com
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Jeugd
Supertoffe vakantie op het speelplein!
In de zomer is er weer speelplein in Wichelen. Van 9 juli tot en met 24 augustus zijn
kinderen de hele dag lang welkom op gemeenteschool de Belhamel in Bruinbeke.
Zeven weken lang doen we allerlei maffe activiteiten, verkleden ons, knutselen, bouwen
gigantische kampen, spelen waterspelletjes, dansen op een kinderfuif, gaan naar zee,…
Noem maar op! Het speelplein is er voor alle kinderen van 4 tot 14 jaar.
Speelplein Kwispeltje is ook steeds op zoek naar nieuwe animatoren. Ben je 15 jaar of
ouder en wil je jezelf eens goed uitleven deze zomer? Stuur dan als de bliksem een mailtje
of neem een kijkje op onze facebookpagina. Voor meer informatie kan je terecht bij
jeugddienst Wichelen op het nummer 052 43 24 10 of je kan mailen naar
speelpleinkwispeltje@gmail.com
Ter info: voor kleuteropvang ’T pjotterken zijn er nog enkele plaatsen vrij.
Aarzel niet om de jeugddienst te contacteren. jeugddienst@wichelen.be

Meer info op
www.kljwichelen.be

37e St-Anna-Kermis
VRIJDAG 27 JULI 2012
19.30u BELOTTING 1,50 € inleg - 150 € vooruit
12 keer delen
GEZELSCHAPSSPELTORNOOI

ZATERDAG 28 JULI 2012
14.00u Sprookjesfuif
21.00u D’hulst @ 90’s & 00’s
DJ’s: DJ Svenneuh – Kevin Major - Jan Van Gaver
kaarten: 5 euro. inkom: 7 euro

ZONDAG 29 JULI 2012
10.00u
11.00u
12.00u
13.30u

Openluchtmis
Aperitiefmoment
EETFESTIJN (na inschrijving op 0473/509829)
ROMMELMARKT (standhouders inschrijven
op 0475/471070) Streekbierenterras Rondrit met huifkar - Kinderanimatie - 		
Springkastelen – Wafelbak - Soccertornooi
15.00u SNEUKELFIETSTOCHT
20.30u Karaoke night - gratis inkom

		

Wichelen kiest zijn favorieten voor LOLPOP deluxe
Op maandag 3 september staat het Gildenhuis in Wichelen naar jaarlijkse gewoonte opnieuw op stelten. Dit jaar gooit
LOL (Leiding Oudleiding Chiro Wichelen) het over een andere boeg. Het wordt een evenement als nooit tevoren!
U als Wichelaar, Schellebellenaar, Serskampenaar bepaalt wie maandagavond het podium betreedt om een LOLPOP
deluxe-trofee in ontvangst te nemen. In ruil geven de gelukkigen het beste van zichzelf tot uw en ons vermaak. Er zijn
verschillende categorieën waarop kan worden gestemd (mooiste straatnaam, beste vereniging, leukste feestje, lekkerste
streekproduct, beste artiest, Wichelaar van het jaar…)
LOLPOP deluxe wordt een langgerekte windhoos van spektakel, emotie, vreugde en
verdriet… Het Gildenhuis – NEE… heel Wichelen zal op zijn grondvesten daveren.
Wij houden een publieke opiniepeiling in onze gemeente. Daarom hebben wij uw
stem nodig ! Stem op de verschillende categorieën op de website www.lolpop.be
of kom langs in ons stemlokaal op Potjesmarkt (Schellebelle) en Sint-Pieterskermis
(Serskamp). Tijdens Meikermis in Wichelen hebben al 150 mensen hun stem uitgebracht... Iedereen is welkom op de prijsuitreiking van LOLPOP deluxe op maandag
3/9/2012 vanaf 19u in Gildenhuis Wichelen.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Brandweerwagen voor uiteenlopend gebruik
Voor de brandweerdienst wordt een bestelwagen 4 x 4 aangekocht die het korps zelf zal ombouwen tot een wagen die
voor verschillende opdrachten kan worden ingezet : vervoer van personeel, uitvoeren van karweien, als duikerswagen
en voor kleine interventies. De raming bedraagt € 53 000 voor de aankoop en € 52 000 voor de ombouw.

Bouw lokalen gemeentedomein komt dichterbij
Voor KLJ, VKSJ en Schuttersgilde worden op het gemeentedomein nieuwe lokalen gebouwd. De loten HVAC (verwarming,
ventilatie, …) en elektriciteit zijn goedgekeurd en daarvoor wordt nu ook prijs gevraagd. In totaal wordt die uitgave op
€ 93 158 geraamd, BTW inbegrepen.

Aankoop strookje grond Krabbegem Wichelen
Op Krabbegem te Wichelen, dichtbij het kruispunt met de Statiestraat, is een klein strookje grond gekocht (5,5 m2) tegen
de prijs van € 1 430. Die aankoop maakt het mogelijk het smalle voetpad een beetje te verbreden vlakbij de kinderopvang
’t Kriebelhandje. De voetpaden in de Statiestraat zelf zijn behoorlijk verbreed bij de wegen- en rioleringswerken. De
zwakke weggebruiker wordt op die manier een beetje sterker gemaakt.

Bijkomende digitale schoolborden met laptops
Voor de gemeenteschool zijn vier digitale schoolborden met bijbehorende laptops aangekocht, zodat de informatisering
kan worden voortgezet. Zij zullen worden gebruikt in de vijfde leerjaren. De uitgave bedraagt bijna € 15 000, BTW
inbegrepen.

Uitbreiding gemeenteschool Wichelen – recht van opstal
Om de bouw van de nieuwe schoollokalen achter de huidige gemeenteschool ‘De Meander’ in Wichelen te kunnen
aanvatten, wordt aan Belfius een recht van opstal verleend op de grond gelegen tussen het voetbalveld en de huidige
schoolgebouwen. Het gaat om een totale oppervlakte van 3 451,50 m2. Het recht van opstal neemt een einde bij de
voorlopige oplevering van het gebouw. Intussen loopt ook de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de bouw
van de nieuwe lokalen.

66

Geboorten
Lucas Van Strydonck (18/02/2012)

Paulien Gevaert (23/03/2012)

Stien Clinckspoor (28/02/2012)

Fenn Van Geert (24/03/2012)

Renske Van den Bossche (01/03/2012) Lena Grypdon (29/03/2012)
Magali Bogaert (02/03/2012)

Billie Lenssens (30/03/2012)

Ilano De Clercq (02/03/2012)

Lita Van den Eeckhout (02/04/2012)

Warre Sichien (04/03/2012)

Jinte Moerman (12/04/2012)

Mats Drapier (16/03/2012)

Delphine Van Remoortel (30/04/2012)

Senne Van der Sijpt (17/03/2012)

Ella Schouppe (03/05/2012)

Juliette Vanden Berghe (20/03/2012)

Jules Spruyt (04/05/2012)

Mauro Tempels (20/03/2012)

Loïc Van Meel (07/05/2012)

Liam De Strooper (22/03/2012)

Huwelijken
Marnix Bontinck en Lieve Bauters (05/03/2012)
Jean-Pierre Vijverman en Tania Van Den Hove (05/04/2012)
David De Groote en Cynthia Haentjens (28/04/2012)
Kurt Herckenrath en Ilse Van den Buys (05/05/2012)
Robby Vermaele en Laurence Niclaus (05/05/2012)
Jurgen Rogiers en Els Thienpondt (05/05/2012)
Antony Gellinck en Steffie Samson (05/05/2012)
Filip Steenbeke en Ilse Van Geluwe (12/05/2012)
Jürgen Wauters en Sarah De Volder (12/05/2012)

Overlijdens
Veldeman Juliette (02/03/2012)

Buyl Frans (12/04/2012)

De Thaey Leontina (02/03/2012)

Van de Putte Adrienne (19/04/2012)

Frulleux Lea (04/03/2012)

Vereecken Sylvia (20/04/2012)

De Pauw André (09/03/2012)

Baeyens Tony (23/04/2012)

Philips Wilfried (11/03/2012)

Van de Putte Jerôme (24/04/2012)

De Pauw Peter (12/03/2012)

De Mol Maurice (26/04/2012)

Henderickx Paul (16/03/2012)

Moerman Denise (30/04/2012)

Van der Haegen Georgette (16/03/2012)

Blanckaert Ronny (02/05/2012)

Van Hoecke Clothildis (24/03/2012)

Van den Steen Marcel (04/05/2012)

Van Caelenbergh Emiel (29/03/2012)

Galle Joseph (08/05/2012)

Copers Leon (02/04/2012)

De Wilde Laura (15/05/2012)

De Schepper Godelieve (05/04/2012)

Van De Velde Francine (15/05/2012)

Lenssens Marcel (08/04/2012)

Bontinck Marnix (17/05/2012)
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INBEELD
175 jaar spoorwegen

Week van de amateurkunsten

8

de 10 van wichelen

Hoog bezoek gemeenteschool
Bruinbeke "De Belhamel"

Kleuters bij brandweer

Scheldehappening

concert sint-gertrudiskerk

Een dag op pad met…

...een brandpreventieadviseur
Naast het blussen van branden heeft de wetgever

len we vast dat het huisnummer bijna onleesbaar is. Dit

de brandweer nog een aantal andere opdrachten

euvel lijkt een kleinigheid maar kan een interventie van

toegewezen. Eén van deze opdrachten is de brand-

de hulpdiensten enorm vertragen. De brandkraan of hy-

preventie. De wettelijk verplichte opdrachten voor

drant rechtover de woning is evenwel vlot bereikbaar.

brandpreventie worden uitgevoerd door officieren die de

Tijdens een gemoedelijke babbel met een kop koffie

opleiding tot preventionist hebben gevolgd en behelzen

wordt samen met de bewoners een eenvoudig contro-

onder andere de adviezen bij een bouwaanvraag voor

leformulier overlopen en worden kleine preventieve

meergezinswoningen, industriegebouwen, rustoorden,

maatregelen voorgesteld en geadviseerd. Daarna volgt

scholen en de gebouwen toegankelijk voor het publiek.

een rondgang in de woning. Uiteraard wordt tijdens

De brandpreventie in ééngezinswoningen hoort echter

de rondgang rekening gehouden met de wensen en de

niet in het takenpakket van de brandweerofficier

privacy van de bewoners.

preventionist.
Wanneer zij gewezen worden op een paar gevaarlijke
Nochtans ontstaan de meeste branden in ééngezinswo-

situaties zoals een elektrisch snoer van een lampenkap

ningen. Jaarlijks vallen in België ongeveer 100 dodelijke

verstopt onder een tapijt en de broodrooster in de keu-

slachtoffers bij woningbranden en slachtoffers die het

ken die gevaarlijk dicht bij een gordijn is geplaatst wor-

overleven, dragen het trauma meestal mee voor de rest

den zij zich bewust van het feit dat het ontstaan van een

van hun leven. Daarenboven is er de enorme materiële

brand op een kleine plaats ligt. De rondgang in de wo-

schade die 10.000 branden jaarlijks in ééngezinswonin-

ning wordt afgesloten met een korte babbel en Noël zal

gen aanrichten. Daarom werd de functie van brandpre-

eerstdaags een kort verslag met zijn adviezen bezorgen

ventieadviseur in het leven geroepen. Hij is de aangewe-

aan de bewoners. Het bezoek heeft ongeveer een uur

zen man om burgers gratis en vrijblijvend te informeren

geduurd wanneer wij terug afscheid nemen. Terug zijn

en adviseren over de brandveiligheid in en rond hun

een paar mensen meer veiligheidsbewust geworden.

woning.
Niet alleen het echtpaar in de Bruinbekestraat, maar
Ook de gemeentelijke brandweer van Wichelen be-

iedereen heeft er baat bij om met praktische tips en

schikt over een brandpreventieadviseur. Noël Van Den

een paar eenvoudige ingrepen zijn woning brandveiliger

Abeele, sergeant-majoor bij de gemeentelijke brand-

te maken.

weerdienst, heeft hiervoor bij de federale overheid een
opleiding gevolgd.

Heb je interesse in het bezoek van een brandpreventieadviseur of wens je meer info neem dan contact met

Wij hadden het genoegen om samen met Noël op stap

het nummer 053 60 76 16 (dit is het nummer van het

te gaan en een bezoek te brengen aan een woning in de

zonehuis te Erpe-Mere) of bel het vertrouwde nummer

Bruinbekestraat te Schellebelle. Reeds bij aankomst stel-

van de brandweerkazerne Wichelen 052 42 22 23 .
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OCMW
Drugpreventie
In 2010 besloot de gemeente Wichelen te investeren in drugspreventie. Zowel legale, sociaal geaccepteerde drugs (denk
aan alcohol en tabak) als illegale middelen (cannabis, cocaïne) zijn aanwezig in onze samenleving. Ze worden dagelijks
gebruikt door zowel jongeren als ouderen. Vaak zonder problemen, nu en dan met serieuze moeilijkheden tot gevolg.
Hiervoor de ogen sluiten is zinloos.
In 2011 resulteerde het voornemen van het gemeentebestuur Wichelen, om te investeren in preventie, in de aanwerving
van een intergemeentelijke drugpreventiemedewerker. Hanna Bouman startte in maart 2011 en daarmee was een intergemeentelijk “Drugpunt” geboren.
Informatie
Heb je vragen over drugs of gebruik? Bij drugpunt kan je terecht voor een brede waaier aan objectieve informatie; dit kan
gaan over werking van drugs, de sociale gevolgen van misbruik, informatie over gameverslaving, …
Preventie
Je kan ook als school, organisatie, jeugdvereniging, dienstverlener, etc. beroep doen op de preventiedienst. Je wenst alcohol- en druggebruik op een correcte manier bespreekbaar te maken? Je wenst een preventieactiviteit, een vorming, een
informatieavond op te zetten? Je wilt binnen je vereniging, bedrijf of organisatie een alcohol- en drugsbeleid uitdenken?
Drugpunt biedt inhoudelijke ondersteuning.
Begeleiding
Bij Drugpunt kan je terecht voor “vroeginterventie”. Beginnende of regelmatige gebruikers kunnen ondersteund worden
zonder dat er reeds sprake hoeft te zijn van een ernstige verslavingsproblematiek. Een vroege tussenkomst dus, om de
mogelijke risico’s van het gebruik (zoals verslaving) te verminderen.
Druggebruikende en experimenterende jongeren tot 25 jaar, hun vrienden, ouders en partner, kunnen bij Drugpunt
terecht voor professionele begeleiding en advies. Naast legale en illegale middelen kunnen ook gokken en grenzeloos
gamen aan bod komen.
Aan de hand van één of enkele gesprekken willen we het druggebruik bespreekbaar maken en het inzicht in het gebruik
vergroten. De drugpuntmedewerker heeft beroepsgeheim, alle contacten zijn vertrouwelijk.
Contact
Drugpunt Wetteren Wichelen Laarne – www.drugpunt.be – Scheldedreef 52 – 9230 Wetteren
Hanna Bouman – 09 365 84 92 – 0479 97 98 65 - drugpunt@sociaalhuis.wetteren.be
Indien u dat verkiest kan u ook een afspraak maken met de Drugpuntmedewerker in het Sociaal Huis van uw eigen
gemeente. Gelieve steeds een afspraak te maken!
Deze dienstverlening is volledig gratis!

Tevredenheidsmeeting gemeentelijke mantelzorgpremie
Naar aanleiding van het éénjarig bestaan van de vernieuwde mantelzorgpremie werd een tevredenheidsmeeting gehouden bij de gebruikers. De respons was groot. Van de 205 lopende dossiers in 2011, reageerden 193 gebruikers op de
tevredenheidsmeeting.
De grootste meerderheid van de respondenten (zowel mantelzorgers als zorgbehoevenden) zijn best tevreden met de
gemeentelijke mantelzorgpremie. De vraag naar ondersteuning is vooral geënt op contacten met andere mantelzorgers
en het uitgebreid informeren over de mogelijkheden binnen mantelzorg en aanvullende professionele thuiszorg. Mantelzorgers zetten zich vaak in alle stilte in voor iemand die ze graag zien. Ze vragen weinig terug in ruil.
Hierdoor wordt mantelzorg nog te vaak als iets vanzelfsprekend gezien.
Als lokaal bestuur vinden we het belangrijk dit stille engagement te waarderen en deze
waardering ook concreet vorm te geven en uit te spreken. Daarom wensen we in de
nabije toekomst een activiteit te organiseren, speciaal om de mantelzorgers in de
bloemetjes te zetten. Meer info en uitnodigingen volgen nog. Draagt u ook de
zorg over een dierbare om hem of haar zo lang mogelijk thuis te laten blijven en
meent u daardoor ook in aanmerking te komen voor de gemeentelijke mantelzorgpremie of wenst u hierover meer informatie? Neem vrijblijvend contact op
met Martine Sedeyn, via het nummer 052 43 24 29 of via een mailtje naar
martine.sedeyn@wichelen.be.
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OCMW
Opvoeden is ... voor iedereen anders
Opvoeden kent speelse, leuke, verrassende, maar soms ook moeilijke, lastige momenten. Kinderen komen immers
zonder handleiding en bijgevolg zijn vragen en spanningen inherent aan opvoeden.
Er zijn verschillende manieren om ‘goed’ op te voeden. Immers, wat is opvoeden anders dan afwegen en keuzes
maken? Dat we al eens een beslissing nemen die we achteraf betreuren, is normaal. We zijn tenslotte mensen,
en ook in opvoeden moeten we ervaring kunnen delen. Er wordt van ouders niet verwacht dat ze perfect zijn.
Kijken we niet allen terug op een opvoedparcours met vallen en opstaan? Zo gaat dat in het leven, zo gaat dat met
opvoeden.
Zo heeft ook Lieve Blancquaert een persoonlijke kijk op opvoeden. Speciaal voor de week van de opvoeding wil ze
met alle ouders haar visie rond opvoeden delen.
Wanneer u vragen heeft rond opvoeden, kan u hiermee altijd terecht in een opvoedingswinkel in de streek
of op de sociale dienst van het sociaal huis. U kan ook steeds bellen naar de opvoedingslijn op het nummer
078 150 010 of surfen naar www.ikgroeimee.be (de Vlaamse website over opvoeden en opvoedingsondersteuning).
Lieve Blancquaert, fotografe en moeder van twee tieners:
“Opvoeden is echt moeilijk”
Wat mij altijd enorm ondersteund heeft in de opvoeding van mijn kinderen is dat
ik er niet alleen voor sta. Ik ben blij dat ik niet alleen moet opvoeden, simpelweg
omdat ik het echt moeilijk vind. Soms voel ik aan dat ik fouten maak omdat ik
terugval op wat mij is voorgedaan. Het is niet zo makkelijk om dat te corrigeren.
Je vervalt als ouder heel snel in een patroon dat je van thuis hebt meegekregen.
Het is dan handig om als opvoeder met twee, drie of meer te zijn. Wie er helemaal
alleen voor staat kan moeilijker bijsturen en voelt misschien niet meteen aan dat hij
anders bezig is dan dat hij wil zijn. Ik wil zeker niet alleen opvoeden. Het is fijn om
met velen deze zorg en bezorgdheid te delen. Soms is het lastig wanneer teveel
mensen zich met de opvoeding van jouw kinderen bemoeien, maar het is tegelijk
ook een groot voordeel.
“Je moet het niet erg vinden dat niet iedereen jou graag ziet.”
Respect voor anderen en voor zichzelf is wat ik mijn kinderen graag wil meegeven, én een vorm van assertiviteit.
Zelf (durven) kiezen voor dingen maakt het geluk uit . Je bent als mens omringd door anderen die voor een deel
de kwaliteit van jouw leven bepalen. Veel mensen durven niet assertief zijn. Zij duwen de mensen die hen naar
beneden trekken niet van zich af. Je levenskwaliteit hangt af van je keuze voor mensen. Je kan ervoor kiezen om je
te omringen met mensen die je sterker, mooier en beter maken. Je mag ervoor kiezen om je niet te laten omringen
door mensen die je naar beneden trekken. De wereld zit daar vol van. Ik zeg tegen mijn kinderen: wees assertief
genoeg om keuzes te maken. Je moet het niet erg vinden dat niet iedereen je graag ziet.
“Het is altijd weer goed te maken, uit te leggen of op te lossen. Dat moeten kinderen weten!”
Opvoeden is onvoorspelbaar. Als toekomstige ouder heb je een ideaalbeeld over hoe jij wil opvoeden. Maar als
mama of papa merk je al vlug dat je in het vuur van de strijd moet afstappen van dat ideaalbeeld. Je merkt al snel
dat jouw kind jóuw kind niet echt is. Jouw kind is ook een persoon die een eigen leven uitbouwt. Je bent daar als
opvoeder slechts een onderdeel van. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat als je veel liefde geeft aan je kinderen
je er iets voor terugkrijgt. Geven is belangrijk in opvoeden, dat vergeten we soms! Geven kost niets en kan zoveel
resultaat geven: vertrouwen, liefde, een nest, een (t)huis. Want wat ben je als moeder/vader? Je bent een gebouw,
een plek waar je kinderen altijd terecht kunnen, een zekerheid, een geruststelling. Voor kinderen is het heel
belangrijk dat ze geen stress moeten hebben over hoe ze gaan overleven want daar zijn ze nog niet klaar voor.
Op een bepaalde leeftijd verandert een kind heel snel. In het begin ben je heel veel voor hen: je bent zorg, je bent
aandacht, je bent alles. Maar er komt een moment waarop je minder betekent en dan moet je loslaten. Dat is niet
gemakkelijk. Opeens ben je nog de enige aan wie men vraagt: “Waar ligt dat en waar vind ik dit?”. Toch moet je
alert blijven als ouder zodat je kinderen je kunnen vinden als ze je nodig hebben. Opvoeden is in essentie ‘blijven
klaarstaan’. Ze mogen altijd terugkeren. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen alles kunnen zeggen tegen ons. Ik
wil dat mijn kinderen weten dat wij nooit kwaad zijn voor altijd. Immers, ongeluk of verdriet… gaat altijd weer over.
Het is altijd weer goed te maken, uit te leggen of op te lossen. Dat moeten ze weten!
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OCMW
Welzijnsschakel, omdat armoede een onrecht is
Heel wat mensen vonden de afgelopen 2 jaar de weg naar de activiteiten van “Welzijnsschakel” Wichelen. We
zorgen voor een ruim, afwisselend en leerrijk aanbod. Voor een daguitstap of familiefeest betaal je maximum 2€.
Wat staat er nog op de kalender:
Op 2 juni gaan we naar de Zoo in Antwerpen. Inschrijven kan je op de sociale dienst van het OCMW of bij
onderstaande contactpersonen WZS. Ontmoeting staat
centraal, maandelijkse ontmoetingsmomenten gaan
door op de voedselbedeling ( gratis deelname + koffie
en zoetje vanaf 14u00 Margote 100) en op onze knutselnamiddag iedere eerste dinsdag van de maand in de
cafetaria van rustoord “Molenkouter” om 14u.00 tot
16u.00 (gratis deelname + koffie en zoetje).
Onze promostand WZS kan je bezoeken op 24 juni
tijdens Serskamp kermis en tijdens de 11-juliviering in
Schellebelle.Langs deze weg willen we graag kennismaken met de mensen van Schellebelle en Serskamp en onze
werking aan hen voorstellen. Welzijnsschakel werkt nauw samen met het OCMW van Wichelen en maakt gebruik
van fondsen die kansarmoede helpen bestrijden. Daardoor kan iedere persoon met een leefloon, elk gezin dat moet
leven van een laag inkomen of gebruik maakt van de diensten van het OCMW deelnemen aan onze activiteiten.
Wil je graag meer weten of gratis lid worden, aarzel niet volgende contactpersonen aan te spreken:
WZS-Wichelen:
- Duquet Lutgarde – Tel 052 42 41 30 of GSM 0472 574 547 – onthaalschakel@telenet.be
- Govaert Simone – Tel 052 42 27 03 – simonegovaert@skynet.be
De maatschappelijk werkers op de sociale dienst van het OCMW

OCMW contact
Maatschappelijk werkers OCMW Wichelen
Oud Dorp 2 – 9260 Wichelen – 052 43 24 50
- Sven Goderis – 052 43 24 59
sven.goderis@ocmw-wichelen.be
- Ann Boterberg – 052 43 24 58
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be
- Astrid De Ridder – 052 43 24 60
astrid.deridder@ocmw-wichelen.be
- Vincent De Cock – 052 43 24 56
vincent.decock@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 sociale dienst
• Lieve De Ridder - 052 43 24 53
lieve.deridder@ocmw-wichelen.be
Thuiszorg OCMW-Wichelen
• Vincent De Cock – Maatschappelijk werker
052 43 24 56 - vincent.decock@ocmw-wichelen.be
Administratief assistent thuiszorgdienst
• Ilse Van Kerckhove - 052 43 24 57
ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be
Wanneer?
Maandag- tot vrijdagvoormiddag
van 8.00 tot 12.00 uur
Maandag- tot donderdagnamiddag
van 12.30 tot 16.30 uur
met afspraak
Dinsdagavond
van 18.00 tot 20.00 uur
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Technische dienst
Afficheren huurprijs en EPC (Energie Prestatie Certificaat) verplicht

G
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Sedert 2007 is het verplicht om als een woning te huur staat
de huurprijs te vermelden. Deze maatregel is bedoeld om
discriminatie op de private huurmarkt tegen te gaan. De
gemeentebesturen van Laarne, Wetteren en Wichelen willen
nu gaan toezien op de toepassing van deze regel. Daarom
is eind februari in het politiereglement een Gemeentelijke
:
Omschrijving
Administratieve Sanctie ‘Affichering huurprijs’ opgenomen.
Als een woning, appartement of studio in één van de drie
vrij vanaf:
:
js
ri
rp
gemeenten te huur staat moet in de advertentie en op de
uu
H
EPC:
raamaffiche de huurprijs en eventuele huurlasten vermeld
staan. De periode van 1 maart tot 30 april was bedoeld
om verhuurders hierover te informeren, vanaf 1 mei 2012
kan het niet naleven van de wet bestraft worden met een
boete van 100 euro. Als je vragen hebt over de toepassing
van het reglement kan je steeds terecht bij de gemeentelijke woondienst. Je kan er
als verhuurder ook andere vragen stellen, bijvoorbeeld over de Eandis-premies of woningkwaliteit. Je kunt er ook
gratis advertentiebordjes ‘te huur’ krijgen.
Nog dit: het is ook verplicht om in advertenties ook het kengetal EPC (Energie Prestatie Certificaat) te vermelden. Dit
wordt gecontroleerd door het Vlaams Energie Agentschap.
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Brandweer
Brandweer werft aan
De brandweer en ambulancedienst 112 zijn op zoek naar
gemotiveerde mensen om hun ploegen te versterken.
Interesse of wens je meer info ?
Neem contact met de brandweerkazerne, Margote 116
te Wichelen op 052 42 22 23 of overwin je drempelvrees
en spring gerust eens binnen.

Politie
Belasting op nodeloze tussenkomst
Onze politiediensten worden vaak opgeroepen voor inbraakalarm, maar meestal blijkt het een vals alarm te zijn.
Daarom is vanaf 1 maart 2012 een contantbelasting ingevoerd in de volledige PZ Wetteren-Laarne-Wichelen.
Bij een vals alarm op adres kost een nodeloze politietussenkomst de eerste keer niets.
De tweede en volgende keren binnen de vijf jaar na het vorige vals alarm kost het aan de gebruiker van het alarmsysteem 100 €. Is er vijf jaar verstreken tussen nu en het vorige, dan valt alles op nul.
Hopelijk is dit een stimulans voor een degelijk onderhoud van uw alarminstallatie.
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Milieu
De juiste bandenspanning = winst voor jou én het milieu
Maar liefst 85% van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve bandenspanning, met als
gevolg een verhoogd brandstofverbruik, een slechtere controle over het stuur, een
snellere slijtage van de banden, en meer uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals CO2.
Wie op een juiste bandenspanning rijdt bespaart bovendien jaarlijks 1 (dure) tankbeurt.
De gemeente Wichelen biedt daarom, in samenwerking met de Energiesnoeiers van de
Kringwinkel Teleshop, de bezoekers van het Sociaal Huis (Oud Dorp 2 9260 Wichelen) een
gratis controle van de bandenspanning aan. Bezoekers kunnen hun voertuig aan de op de
parking aanwezige energiesnoeiers aanbieden op vrijdagvoormiddag 15 juni 2012 tussen
8.30 – 12u. Deze actie wordt mee ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

Compost brengt nieuw leven in je tuin
Op zaterdag 9 juni 2012 van 14u tot 16u demonstreert de compostmeester van VELT hoe
u compost kan maken en legt hij uit waarom dit een uitstekende bodemverbeteraar is, die
zorgt voor een gezonde bodem en sterke planten.
Deze gratis compostdemonstratie vindt plaats in de tuin van het “grafmakershuisje” Oud
Dorp 19 (rode poort naast het oud gemeentehuis) 9260 Wichelen. U bent allen van harte
welkom. De bezoekers krijgen een leuke attentie.

Inzameling taxussnoeisel t.v.v. Kom op tegen kanker !
Ook jouw taxussnoeisel kan de hoop vergroten!
50% van alle chemokuren gebeurt met geneesmiddelen op basis van taxus. In de jonge naalden van Taxus baccata zit baccatine,
een belangrijk wapen tegen kanker. Zo zit in het snoeisel van een taxushaag van 50 meter lang voldoende grondstoffen
voor de behandeling van 1 kankerpatiënt. Jaarlijks hebben tienduizenden kankerpatiënten chemotherapie nodig. Voor al die
mensen kan ook jouw taxushaag de hoop vergroten.
Breng daarom je taxussnoeisel (ook de kleine hoeveelheden) tussen 15 juni en 31 augustus gratis naar het containerpark.
Uit het snoeisel wordt de werkzame stof voor kankerbestrijding geëxtraheerd. Per ingezamelde kubieke meter zuiver
taxussnoeisel wordt bovendien een bijdrage geschonken aan kankerbestrijding.
Let wel, het taxussnoeisel moet
jong en zuiver zijn, zoniet is het
onbruikbaar voor verwerking. Breng
daarom enkel snoeisel van hagen
die jaarlijks gesnoeid worden naar
het containerpark. Gebruik een
zeil of doek om het snoeigroen op
te vangen. Taxussnoeisel vermengd
met aarde, gras of ander groen, is
waardeloos.
Meer informatie kan u vinden op
www.vergrootdehoop.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
Spanning : 5x anders
Juni is opnieuw maand van het spannende boek. Tot voor enkele jaren werden in die periode vooral detectives
en thrillers in de schijnwerper geplaatst. Steeds meer eisen fantastische en buitenaardse werelden een plaats, niet
alleen bij de boekenaanbod, maar ook in films en tv-series. Vroeger was er enkel Harry Potter. Die is nu volwassen
en krijgt concurrentie van De Hongerspelen, True Blood, Game of Thrones, om maar een paar populaire titels te
noemen.
De bibliotheek volgt het aanbod van spannende boeken en dvd’s op de voet. U kan onze nieuwste aanwinsten
bekijken in onze online catalogus wichelen.bibliotheek.be. Wie gericht wil zoeken in de catalogus heeft misschien
iets aan het overzicht hierna, hoewel de typische kenmerken van de genres ondertussen danig door elkaar lopen.

Detectives

Puzzelverhalen waarbij al dan niet professionele speurders misdaden oplossen. De lezer krijgt gedoseerd alle
elementen van de puzzel, maar wordt ook vaak op het verkeerde been gezet.
Alternatieve zoekwoorden : whodunnit, inspecteur, moord, mysterie
Enkele auteurs : Pieter Aspe, A.C. Baantjer, Agatha Christie, Elizabeth George, Arnaldur Indridason, Henning Mankell,
Ian Rankin

Thrillers		

Spannende misdaadverhalen, met nadruk op actie en gevaar, waarbij de schurk vaak al voor de ontknoping gekend is.
Alternatieve zoekwoorden : misdaad, crime, hardboiled, seriemoordenaars, spionage, stalking, terrorisme
Enkele auteurs : Patricia Cornwell, Bavo Dhooge, Nicci French, John Grisham, James Patterson, Preston & Child,
Saskia Noort

Griezelverhalen

Bloedstollende verhalen die de bedoeling hebben lezers angst aan te jagen als vorm van amusement, waarbij vaak
mythische wezens worden opgevoerd.
Alternatieve zoekwoorden : horror, vampiers, zombies, weerwolven, heksen
Enkele auteurs : Charlaine Harris, Stephen King, Dean R. Koontz, Richelle Mead, Stephenie Meyer, Edgar Allan Poe,
Bram Stoker

Fantasy

			
Fictieve verhalen in verzonnen werelden, vaak met elementen uit een mythisch verleden waar magie en
bovennatuurlijke verschijnselen een belangrijke rol spelen
Alternatieve zoekwoorden : draken, elfen, dwergen, goed en kwaad
Enkele auteurs : Jean Auel, Raymond E. Feist, Terry Goodkind, Markus Heitz, George R.R. Martin, J.R.R. Tolkien, Weis
& Hickman

Science Fiction		

Wetenschapsfictie met als onderwerp de technologische vooruitgang en daaraan verbonden bedreigingen in
toekomstige of alternatieve werelden en buitenaardse beschavingen.
Alternatieve zoekwoorden : robots, buitenaardse wezens, tijdreizen, genetische manipulatie, space
Enkele auteurs : Douglas Adams, Isaac Asimov, Suzanne Collins, Jack Vance, Kurt Vonnegut, H.G. Wells, John
Wyndham
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Uitnodiging

De voorbije maanden kreeg de Statiestraat een ware facelift.
De verbeteringswerken zijn nu voorbij, en je woonomgeving
ligt er veel netter en aangenamer bij.
De vernieuwde straat wordt plechtig geopend
op zondag 3 juni 2012 om 11u30 op de hoek
van de Statiestraat en de Margote. Daarop worden
alle inwoners van onze gemeente uitgenodigd.

De inwoners van de Statiestraat willen wij op die manier speciaal danken
voor hun geduld en positieve ingesteldheid tijdens de werkzaamheden.
Een belleman zal het doorknippen van het lint aankondigen.
“Het Klein Muziekske” van Dendermonde zal de muzikale begeleiding
verzorgen en na de inwandeling van de straat biedt het gemeentebestuur
om 12u een receptie aan in zaal “De Zwaan”.

