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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 42 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

Beste inwoners,

Sport 		
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De dagen worden langer, de vogels fluiten opieuw hun
vrolijke melodietjes, het zonnetje verwarmt terug wat
verscholen lag tijdens de strenge winter. Onze gemeente
herbergt verschillende mooie plekjes die dezer dagen
opnieuw ontdekt worden door wandelaars en fietsers.

Jeugd
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Burgerlijke stand		
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INbeeld
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Een dag op stap met…
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De eerste zondag van het nieuwe jaar bracht heel wat
mensen op de been met de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente. Nogmaals dank aan alle aanwezigen alsook
aan de brandweer en alle deelnemende verenigingen
voor jullie inzet die dag. Het was voor iedereen een
gezellig samenzijn en hopelijk de start van een mooi
jaar. Ik wens alle inwoners dan ook voor 2012 een
goede gezondheid toe. Ik hoop dat de mensen die ziek
zijn of door ziekte getroffen worden, omringd zullen
worden door familie en vrienden die hen alle warmte,
steun en troost zullen bieden die ze nodig hebben.
Naast een goede gezondheid wens ik jullie ook veel
succes toe in alle nieuwe projecten en uitdagingen die
nog op til staan. Het is geen makkelijke tijd. Toch hoop
ik dat iedereen de kracht vindt om er te blijven voor
gaan en niet op te geven.
Door de lage temperaturen in februari werd het een
strenge winter. Het was lang geleden dat het nog zo
koud geweest was. Mensen duffelden zich in met sjaals
en handschoenen en nog leek de koude doorheen
de dikke jassen te snijden. Het vroor zo hard dat de
Elfstedentocht in Nederland bijna plaats had dit jaar.
Voor de oudere inwoners onder ons was het een
serieuze beproeving. Ik hoop dan ook dat iedereen
de warmte gevonden heeft doorheen deze koude
periode. Dankzij de aankoop van een sneeuwschop
kon de sneeuw dit jaar weggeruimd worden nog
voor er gestrooid werd. Op die manier zullen we in
de toekomst een nog betere dienstverlening aan onze
burgers aanbieden tijdens de winterdagen.

OCMW
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Maart is uitgeroepen tot de maand waarin de
vrijwilliger in de kijker wordt gezet. Ik wil dan ook van
de gelegenheid gebruik maken om al onze vrijwilligers,
die zich actief en belangeloos inzetten voor de mensen
van onze gemeente, van harte te bedanken. Het zijn zij
die ervoor zorgen dat onze gemeente leeft.
Een gemeente moet leven, bruisen van energie, een
leuke plaats zijn om te vertoeven. Dit beogen wij
als bestuur nog steeds tot op de dag van vandaag. Ik
hoop dan ook dat iedereen zich goed voelt in onze
gemeente. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoor ik
het graag.
Het allerbeste voor iedereen.
Uw burgemeester Kenneth Taylor
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Sport
Stratenloop “De 10 van Wichelen” op zaterdag 14 april 2012
Na een succesvolle start vorig jaar met “De 10 van Wichelen” gaat atletiekclub Eerlijk Streven verder op hetzelfde elan.
“De 10 van Wichelen” is een recreatieve stratenloop die de gemeentelijke sportdienst samen met atletiekclub ACES
organiseert. Dit jaar zal dit plaats vinden op en rond het dorp van Serskamp.
Het dorp en de Serskampse bossen worden de achtergrond van een mooie sportieve uitdaging
die we onze inwoners aanbieden. Er zijn verschillende afstanden voor de jeugd, en er is een
5 en een 10 kilometerloop voor alle leeftijden.
Inschrijven kan via www.aceswichelen.be. Voor meer informatie in verband met de omloop en de
afstanden kan je terecht op www.bloggen.be/10_van_wichelen_serskamp.

Sportkampen
Net zoals vorig jaar organiseert de sportdienst terug enkele sportkampen.
Periode		

Leeftijdsgroep

Thema

Inschrijven

Paasvakantie
2 april tem 6 april

Lager onderwijs

XL-Games

Vanaf 6 maart 18u

2 april tem 6 april

Kleuters

Toveracademie

Vanaf 6 maart 18u

Zomervakantie
2 juli tem 6 juli

Lager onderwijs

In de jungle

Vanaf 24 april 18u

2 juli tem 6 juli

Kleuters

Piraat Ahoi

Vanaf 24 april 18u

27 aug tem 31 aug

Lager

Olympische vlam

Vanaf 24 april 18u

27 aug tem 31 aug

Kleuters

Oe-A-Oerwoud

Vanaf 24 april 18u

De kampen van april en augustus zullen plaats vinden in de gebouwen van de gemeenteschool van Serskamp, Schoolstraat 4. Deze van juli zullen plaats vinden in de gebouwen van de gemeenteschool van Wichelen, Margote 114. Er wordt
telkens gestart met de activiteiten om 9u en geëindigd om 16u. Er wordt wel opvang voorzien vanaf 8u en ’s avonds tot
18u (€ 0,70 per begonnen half uur). De kostprijs zal € 50 bedragen voor het eerst ingeschreven kind van een gezin. Elk
volgend deelnemend kind van eenzelfde gezin zal aan € 40 kunnen deelnemen. Er wordt achteraf, voor het betaalde
bedrag, een fiscaal attest opgestuurd, dat kan ingebracht worden bij de belastingsaangifte.
Er kan ingeschreven worden op de sportdienst, Oud Dorp 2 te Wichelen
Voor meer info: sportdienst@wichelen.be of 052 43 24 10.

Sportelen

U sportelt toch mee?
Zaterdag 2 juni 2012
• Het eerste Wichelse
kampioenschap pétanque
• Initiatie ‘staande wip’ (Sint Sebastiaan)
• Initiatie ‘schieten op doel’ (Goldstar)
• Initiatie fitness
(toestellen openlucht – OCMW)
• En we hebben nog veel meer in petto…
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Beste 50-plusser,
Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van de 50-plussers niet aan sport
doet. De gemeente Wichelen start daarom, in samenwerking met Bloso en verschillende verenigingen uit onze gemeente, met een sensibiliseringscampagne
voor jullie doelgroep onder de slogan ‘Sportelen, beweeg zoals je bent’. In deze
campagne zal de nadruk gelegd worden op het sporten op eigen niveau, eigen
maat, eigen ritme, eigen tempo en op het belang van sociale contacten en
plezierbeleving via de sport. Fysiek actief blijven, heeft een positieve invloed op
de levenskwaliteit, ook op latere leeftijd. Op de sportdienst kan u een sportelkalender verkrijgen, een opsomming van activiteiten die heel laagdrempelig zijn
en in de meeste gevallen gratis. Tevens wordt op zaterdag 2 juni 2012 de 1ste
sportelnamiddag georganiseerd. Binnenkort kunt u via uw vereniging of via de
sportdienst een sportelkaart krijgen. Voor uw sportieve inzet krijgt u na elke
deelname aan één van de opgesomde activiteiten, een stempel. Een volle spaarkaart betekent de kans op een prachtige fiets. Dus hoe meer volle kaarten, hoe
groter uw kans op succes.

Jeugd
Opvang tijdens de zomervakantie
Ook deze zomer voorzien we terug kinderopvang. Dit gaat net zoals vorig jaar door in het schooltje ’t Belleken in
Schellebelle (Hoogstraat 94). Met een thema dat wekelijks verandert, kunnen we de allerjongsten (2,5j tot 4j) een toffe
zomer bezorgen! Natuurlijk gaat ook de speelpleinwerking weer door, maar daarover volgt later nog meer informatie.
Ondanks het feit dat we vragen om op voorhand in te schrijven kan je toch beroep doen op zeer flexibele kinderopvang.
Zo kan je voor minder dan 3 uur opvang krijgen voor je kleine spruit.
Alle praktische informatie op een rijtje:
Periode:
9 juli tem 24 augustus van 7 uur tot 18 uur.
Leeftijd:
2,5 tot 4 jaar
Inschrijven:
Vooraf inschrijven mogelijk vanaf 6 maart
Kostprijs:
€ 2,75 voor een verblijf minder dan 3 uur.
		
€ 4 voor een verblijf tussen 3 en 6 uur.
		
€ 8 voor een verblijf van minimum 6 uur.
Maaltijd:
Zelf een lunch voorzien voor ’s middags, een 4-uurtje wordt aangeboden.
		
Koekje en drankje meegeven voor 10 uur wordt aangeraden.
Er kan ingeschreven worden op de jeugddienst, Oud Dorp 2 te Wichelen
Voor meer info: jeugddienst@wichelen.be of 052 43 24 10.

Politie
Lokale politie en sociale media
Ons politiekorps communiceert elke werkdag via de website, twitter én facebook. Onze twitteraccount@PZWLW telt
nu al 800 volgers, maar we zijn ambitieus en dromen van een zeer uitgebreid infonetwerk!
Ben je graag op de hoogte van evenementen, bijzondere gebeurtenissen, verkeersomleidingen of de resultaten van
snelheidscontroles? Mogen we je vragen of je eventueel louche figuren of een verdacht voertuig zag in de buurt van een
inbraak? Jouw info kan ons een stuk op weg helpen in ons politiewerk!
Aarzel niet en volg ons: ga naar google, tik “@PZWLW” in, klik op het eerste zoekresultaat en klik “volgen” aan.
Je maakt makkelijk een profieltje aan en je blijft van alles op de hoogte!
Merk je iets verdachts? Bel 101!!

Exploitatie van horeca-inrichtingen: wijziging politiereglement
De nieuwe reglementering gaat uit van twee principes: de voorafgaande vergunningsplicht en de mogelijkheid
om in te grijpen bij problemen. De vergunning op zichzelf bestaat uit enerzijds een exploitatievergunning die voor alle
horeca-inrichtingen van toepassing is en anderzijds een bijkomende tapvergunning die noodzakelijk is als de horecainrichting gegiste of sterke dranken aanbiedt.
Aanvragen tot een vergunning worden voortaan door de gemeentesecretaris behandeld waar de kandidaat-exploitant
zich ruim vóór de opening van zijn horeca-inrichting moet melden.
De tweede pijler biedt de mogelijkheid van de gemeentelijke overheid om bij steeds terugkerende overlast of bij nietnaleving van de vergunning door een horeca-inrichting, snel en doeltreffend in te grijpen. Voor elke inbreuk op het
politiereglement kunnen de principes van de gemeentelijke administratieve sancties worden toegepast: administratieve
geldboetes tot 250 euro, tijdelijke of definitieve intrekking van de vergunning, tijdelijke of definitieve sluiting van de horecainrichting. De politie krijgt ook de mogelijkheid om bij voortdurende overlast een horeca-inrichting zeer tijdelijk te sluiten.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD – maart 2012
Sommige brandweerdiensten duurder
Vanaf 1 januari 2012 is in afspraak met alle andere gemeenten van de brandweerzone een retributie ingevoerd voor
bepaalde diensten. Zo moet voortaan € 30 worden betaald voor het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten
of wespenzwermen. Zwembaden en dergelijke worden niet meer gevuld, ook niet tegen betaling. Het opvissen van
allerlei materieel uit waterlopen en het redden van (landbouw)huisdieren is evenmin langer gratis.

Rioleringswerken Hulst Wichelen
Het bestek voor de uitvoering van de rioleringswerken op Hulst (noordelijk deel) is goedgekeurd. De werken worden
geraamd op € 955 886,89, BTW inbegrepen. Nu wordt een stedenbouwkundige vergunning voor de voorziene werken
gevraagd.

Schoolomgeving Stationsstraat Schellebelle
Om de nieuwe schooluitgang van de Vrije Basisschool in Schellebelle veiliger te maken, wordt een uitbreiding van de 30km/
zone ingevoerd tussen het kruispunt met het Dorp (ter hoogte van Dorp 2) en het kruispunt met de Hekkergemstraat
(ter hoogte van Hekkergemstraat 42). In dat straatdeel wordt aan de kant van de schooluitgang een stilstand- en
parkeerverbod ingevoerd. Een zebrapad wordt ter hoogte van de school aangelegd naast de op het trottoir te plaatsen
verkeersbeugels. En nu maar hopen dat de nieuwe maatregelen ook zullen worden nageleefd !

Ondergronds brengen elektriciteitsnet Serskamp
Langsheen de Doornstraat en Bosweg in Serskamp worden het openbare verlichtingsnet en het elektriciteitsnet
ondergronds gebracht. Tegelijkertijd worden 20 nieuwe verlichtingspalen geplaatst. De totale kosten bedragen € 24
930,79 (BTW inbegrepen). Ook in de Galgenberg en de Konkelstraat worden de netten onder de grond gestopt. Daar
worden 15 nieuwe palen voorzien. De prijs voor de werken bedraagt daar € 15 016,02 (BTW inclusief). De werken
kaderen in het globale project om het koperen laagspanningsnet op onze gemeente dat in woongebied ligt, ondergronds
te brengen.

Straatbenaming verkaveling Binnengebied Anker Serskamp
In het Binnengebied Anker wordt een nieuwe weg aangelegd. Om daar een benaming aan te geven, is advies gevraagd
aan het gewezen bestuur van Davidsfonds Serskamp. Er wordt voorgesteld om de benaming ‘Pruytenshof’ aan de weg te
geven omdat die naam een historische band heeft met de buurt. Daarover wordt advies gevraagd aan de Gemeentelijke
Culturele Raad en aansluitend wordt een openbaar onderzoek gevoerd over de voorgesteld benaming.

Kleuteropvang tijdens de zomermaanden 2012
Tijdens de periode van de gemeentelijke speelpleinwerking, van maandag 9 juli 2012 tot en met vrijdag 24 augustus 2012)
wordt opvang voorzien voor schoolrijpe kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar. Net als vorig jaar zal de opvang plaatshebben in
de gemeenteschool, afdeling ’t Belleken, Hoogstraat te Schellebelle. De speelpleinwerking zelf heeft plaats in de afdeling
de Belhamel in de Bruinbeke.
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Geboorten
Meysam Avci (15/11/2011)

Helena Yserbyt (30/12/2011)

Mila De Coensel (29/01/2012)

Frann Antheunis (22/11/2011)

Lenthe Lievens (04/01/2012)

Arne De Vos (01/02/2012)

Aaron Ben Lagha (25/11/2011)

Amelina De Swaef (05/01/2012)

Hanne Van de Velde (01/02/2012)

Jonah en Josephine Declercq

Kaat Keppens (06/01/2012)

Lasse Content (08/02/2012)

(27/11/2011)

Lauren De Vos (10/01/2012)

Matthis Henquinet (13/02/2012)

Niels Van Steendam (05/12/2011)

Ilano Vanderlinden (11/01/2012)

Hayden Vandersnickt (18/02/2012)

Yanaika Claus (12/12/2011)

Lenne Hoogewijs (17/01/2012)

Jinte Baeyens (17/02/2012)

Beau Redant (16/12/2011)

Dré Coppens (17/01/2012)

Juliette Bellon (20/02/2012)

Dries Echatti (22/12/2011)

Wout Heyndrickx (22/01/2012)

Lotte De Bock (20/02/2012)

Lotte Roels (28/12/2011)

Liam Van Mulders (25/01/2012)

Milan Van de Velde (29/12/2011)

Lucas Buggenhout (23/01/2012)

Kato Goeman (30/12/2011)

Snigdha Gurla (27/01/2012)

Huwelijken
Christophe De Pauw en Anja Gyselinck (02/12/2011)
Guy De Coster en Veerle De Gussem (16/12/2011)
Tom Van Steendam en Ann Gevaert (17/12/2011)
William De Gucht en Ellen Schellemans (17/12/2011)
Amor Benslimene en Lieve De Brouwer (17/12/2011)
Rochan Lekoolu en Rebecca Cooman (23/12/2011)
Benjamin Van Leuvenhaege en Veronique Arijs (27/01/2012)
Didier De Schampheleire en Maresi Huylebroeck (24/02/2012)

Overlijdens
Julienne Temmerman (21/11/2011)

Luc Van Medegael (11/01/2012)

Danny Van Loo (25/11/2011)

André Van de Velde (12/01/2012)

François Coppens (30/11/2011)

Adrienne Geerts (13/01/2012)

Elvira Van Caeneghem (30/11/2011)

Albert Vera (14/01/2012)

Christiane Kregersman (01/12/2011)

Cesar De Thaey (22/01/2012)

Germaine Van Dorpe (04/12/2011)

Yvonne De Smet (23/01/2012)

Evelien Shinton (09/12/2011)

Clementina Bunneghem (23/01/2012)

Albert De Wilde (10/12/2011)

Edwig De Gendt (24/01/2012)

Juliette Van Heck (10/12/2011)

Mariette Meganck (24/01/2012)

Christiane Van der Haegen (17/12/2011)

Monique De Loose (23/01/2012)

Anna Schockaert (18/12/2011)

Monique Van Geert (31/01/2012)

Elisabeth Van den Bogaert (24/12/2011)

Mariette Van de Putte (08/02/2012)

Maria Baeyens (25/12/2011)

Jan Anne (11/02/2012)

Willy Persyn (03/01/2012)

Philemon Van Impe (16/02/2012)

Anne Govaert (03/01/2012)

Roger Macharis (16/02/2012)

Alfons Pieters (05/01/2012)

Maria Van de Putte (23/02/2012)

Anita Van Cromphaut (06/01/2012)

Cesar Leys (23/02/2012)

Etienne Clinckspoor (06/01/2012)

Juliette De Prez (24/02/2012)

Myrjame Bozek (09/01/2012)

Cecile Petit (25/02/2012)

Hector Van Hecke (09/01/2012)

Zoë Bauwens (25/02/2012)

Jeanine Heyvaert (09/01/2012)
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INBEELD

Bedankt Wichelen! Samen met jullie haalden we
11.000 euro op voor Music for Life, chapeau!

Rondgang beer

4 Gulden Spots voor De Constleerende
en De Jongstleerende

8

Wichelen for life

Lustrumeditie landschapsdichter

Een dag op pad met…
...Philip Cattoir, ploegbaas van de technische dienst

Vandaag gaan we op stap met Philip
Cattoir, de nieuwe ploegbaas van
onze gemeentelijke technische
dienst.
Zijn dagtaak start al om 7u30 met
het noteren van de taakverdeling.
Vanaf 8u zet hij alle werklieden van
de technische dienst aan het werk,
schrijft de verloven en afwezigheden in en maakt een werkfiche op.
Nog vóór 9 uur, zijn dagelijkse afspraak met de secretaris in het Sociaal Huis, is hij al op de baan voor het
nemen van foto’s voor zijn administratie of gaat hij de post ophalen in
Schellebelle.
Daarna vertrek hij op ronde bij de
werkmannen. Vandaag zijn Herman
en Timothy bezig in de Nieuwstraat
met een zware verzakking. Michel
en Patrick zitten op het kerkhof in
Wichelen, Luc en Eddy op het kerkhof in Schellebelle. Thomas ruimt
ondertussen het kerkhof op. Tus-

sendoor heeft Philip ook een werkbespreking met de verantwoordelijke van Spoor 2. Daarna gaat hij
even langs bij Jean Marie, Patrick en
Emiel die in de Gebuurweg een stuk
voetpad aan het opkuisen zijn. Tony
is op ronde voor het noteren van
enkele meterstanden en klusjes op
de scholen. Lucien en Ronny verzorgen de logistieke steun aan de verenigingen met het vervoer van al het
aangevraagde materiaal.
Tijdens de middagpauze komt er
een melding binnen van een put in
de asfalt in de Watermolenstraat.
Dit wordt zijn eerste stop na de
pauze ter controle. Niets ernstigs
blijkbaar maar Philip neemt nota
om dit probleem na de winterperiode bij de eerste asfaltwerken te
herstellen.
Hierna begeeft hij zich naar de Nederkouter waar melding werd gemaakt van een kapotte roosterbak.

Tegen 14u gaat hij opnieuw langs
in het Sociaal Huis voor verdere instructies en overleg met de secretaris en Patrick, zijn collega werkleider
op de technische dienst.
Vandaar gaat het richting Schellebelle waar hij opmetingen doet voor
het beklinkeren van een voetpad en
herstelling van de weg.
Op het einde van de dag wordt er
in de loods nog eventjes overleg
gepleegd met de ganse ploeg. De
voorbije dag en de komende dag
worden kort overlopen. Als alle
werklieden naar huis vertrokken
zijn rekent Filip nog vlug het aantal
klinkers en borduren uit die nodig
zullen zijn voor de herstelling in de
Lage weg. Tegen 17 uur kan ook hij
huiswaarts keren na een dagtaak,
samen met het volledige team van
de technische dienst voor de diensten en de inwoners van onze gemeente.
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OCMW
Voorstelling vernieuwde werking sociale dienst
en dienst thuiszorg OCMW Wichelen

Van links naar rechts: Jole De Corte, Lieve De
Ridder, Ilse Van Kerckhove, Vincent De Cock,
Sven Goderis, Astrid De Ridder, Leen De Knijf
en Ann Boterberg.

Sinds 01 januari 2012 ontvangt de sociale dienst en de dienst thuiszorg van
het OCMW Wichelen de burgers op een vernieuwde manier. De sociale
dienst bevindt zich op de tweede verdieping van het Sociaal Huis. Sinds begin januari werd ook hier een ontvangstbalie geïnstalleerd met als bedoeling
de mensen persoonlijk te ontvangen en ze met hun hulpvraag direct bij de
juiste persoon of de juiste dienst te brengen. De uiteindelijke bedoeling is
onze dienstverlening toegankelijker en efficiënter te maken. De maatschappelijk werkers van de sociale dienst en de thuiszorgdienst staan klaar om te
luisteren naar iedereen en samen een oplossing te zoeken voor de vragen
of problemen die er zijn. Indien mogelijk vragen wij u om een afspraak
te maken op het nummer 052 43 24 50 of bij uw vaste maatschappelijk
werker. Personen die zich voor de eerste keer aanmelden op de sociale
dienst worden verder geholpen door de maatschappelijk werker die op
dat moment van permanentie is. Aarzel alvast niet om ons te contacteren.

Langer thuis blijven wonen
dankzij thuishulp vanuit het Sociaal Huis ?
Het kan ! Vanaf 1 januari 2011 kunnen inwoners van de gemeenten Wichelen, Schellebelle, Serskamp, ook beroep doen op de dienstverlening van de Dienst Gezinszorg
van het OCMW Wetteren. Het OCMW van Wichelen heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De deskundige verzorgenden van de Dienst Gezinszorg
komen aan huis in Wichelen, Schellebelle en Serskamp, en staan in voor :
- Lichaamsverzorging: hulp bij wassen, hulp bij aan- en uitkleden, hulp bij in en uit bed komen, hulp bij hand- en
voetverzorging, hulp bij haarverzorging, toezicht op medicatie, verzorging van de baby.
- Huishoudelijke hulp: maaltijden bereiden, afwassen, was en strijk, boodschappen doen, verstelwerk, beperkt
onderhoud van de woning
- Sociale taken: invullen en opvolgen van formulieren, ondersteuning van budgetbeheer, ondersteuning bij verwerking
van emotionele problemen, hulp bij opvoeding en opvang van de kinderen, begeleiding bezoek arts of ziekenhuis.
- Kraamzorg
- Palliatieve zorg
Zij kunnen voor 2 uur , een halve dag of een volledige dag worden ingeschakeld. Voor cliënten die zorgbehoevend
zijn en dagelijks hulp nodig hebben , kan ook hulp op zaterdag, zon-en feestdagen worden georganiseerd.
De maatschappelijke werker van de dienst, komt eerst op huisbezoek, om samen, de hulp die nodig is, te bespreken.
Voor deze hulp betaalt u een bijdrage per uur. Deze bijdrage wordt bepaald op basis van het inkomen, de gezinssamenstelling en de zorgbehoevendheid. Verlaging van de kostprijs kan, wanneer men aan bepaalde criteria voldoet.

Poetsdienst aan huis, warme maaltijden aan huis
hulp aan huis via dienstencheques
Naast gezinszorg kan er ook hulp aan huis worden geboden door de poetsdienst aan huis, de huishoudhulp via
dienstencheques én de dienst warme maaltijden. De aankoopprijs voor de huishoudhulp is forfaitair vastgelegd
op 7,50 euro/dienstencheque. Hiervan kan U nog altijd 30% fiscaal inbrengen via uw belastingsaangifte waardoor
de uiteindelijke kostprijs 5,25 euro/uur bedraagt. De prijzen voor de poetsdienst en warme maaltijdenbedeling
variëren naargelang het netto maandelijks inkomen (en indien van toepassing ook het niet-geïndexeerd kadastraal
inkomen van eigendom hoger dan 800,00 euro). Voor meer informatie over de dienstverlening aan huis kan
je contact opnemen met Vincent De Cock of Ilse Van Kerckhove, dienst thuiszorg Sociaal Huis Wichelen op
het nummer 052 43 24 57 of via email : thuiszorg@ocmw-wichelen.be
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OCMW
Vrijwilligers gezocht
voor bedeling maaltijden aan huis en openhouden cafetaria
Via de dienst warme maaltijden van het OCMW Wichelen krijgen (zorgbehoevende) inwoners dagelijks een warme
maaltijd aan huis bezorgd. Het keukenpersoneel van het Woonzorgcentrum Molenkouter staat in voor de bereiding van deze maaltijden. Wij leveren dagelijks een gemiddelde van 47 warme maaltijden per dag.
Ook tijdens weekends en feestdagen worden er maaltijden aan huis geleverd. In de deelgemeente Wichelen worden de maaltijden aan huis gebracht door vrijwilligers van vzw Onthaal. Voor de inwoners van Serskamp en Schellebelle wordt tijdens weekends en feestdagen een beroep gedaan op de levering via een traiteur.
Het is onze ervaring dat klanten de maaltijden vanuit de ‘eigen’ keuken meer appreciëren. Hierom wil men vanuit
de dienst thuiszorg de mogelijkheid onderzoeken om ook voor de inwoners van Serskamp en Schellebelle een
vrijwilligerswerking uit te bouwen. Bij deze richten wij een oproep naar individuen, verenigingen,… die zich willen
inspannen om maaltijden te bedelen in Serskamp en Schellebelle tijdens weekends én feestdagen.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Vincent De Cock of Ilse Van Kerckhove, dienst thuiszorg Sociaal
Huis Wichelen op het nummer 052.43.24.57 of via email : thuiszorg@ocmw-wichelen.be.
Ook het woonzorgcentrum, Molenkouter, zoekt enthousiaste vrijwilligers die zich op afgesproken dagen en tussen
14u30 en 17u00 willen inzetten om de cafetaria in het woonzorgcentrum open te houden. Interesse of vragen?
Neem contact op met het woonzorgcentrum op het nummer: 052 43 22 80.

OCMW vergoedt zijn vrijwilligers
De OCMW - raad keurde in zitting op 28/02/2012 het voorstel goed om een km-vergoeding uit te betalen aan alle
vrijwilligers die zich inzetten voor het OCMW. Ook de vrijwilligers van VZW Onthaal die in het weekend en op
feestdagen de warme maaltijden aan huis leveren in de deelgemeente Wichelen krijgen vanaf 1 maart 2012 een
km-vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen tijdens de ronde. De km-vergoeding bedraagt € 0,3258 per
afgelegde kilometer. Hiermee wil het OCMW nogmaals zijn dank uiten aan alle vrijwilligers die zich belangeloos
inzetten voor de inwoners van onze gemeente.

Van ouderenbehoefteonderzoek naar concrete acties
voor een lokaal ouderenbeleid in Wichelen
Tijdens de maanden november, december en januari werkten een 25-tal burgers, allen 55+, intens mee aan het uitwerken
van een concreet en bruikbaar lokaal ouderenbeleid voor onze gemeente. Het opzet was om de burger zelf aan het
woord te laten en zo een doordacht beleid voor ouderen te kunnen realiseren.
In 2008 hebben 420 Wichelse 60+ meegewerkt aan een ouderenbehoefteonderzoek. Deze resultaten gebruikten we
als basis om aan de slag te gaan met vier themagroepen die elk driemaal zijn samengekomen. Mr Joris Peeraer, projectmedewerker lokaal ouderenbeleid VVSG, en Ann Boterberg, hoofdmaatschappelijk werker van de sociale dienst van het
OCMW Wichelen, stonden in voor de begeleiding van de themagroepen.
We mogen met fierheid zeggen dat ons opzet bereikt is en dat onze ploeg van geïnteresseerde burgers prima werk heeft
geleverd. Samen met een aantal experten aangaande de verschillende thema’s werd een leertraject afgelegd. Het kennen
van de wijkagent, het verenigingsleven, de seniorenadviesraad, het aantal rustbanken, communicatie naar de burgers,
vervoersproblemen, pensioenpakket, PC – les, detectie 80+,…. zijn een kleine greep uit onderwerpen en ideeën die
de revue mochten passeren. Deze voorstellen zullen gebundeld en uitgewerkt
worden tot concrete acties die als basis kunnen dienen van het lokaal ouderenbeleid voor de komende legislatuur. Het document zal ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de seniorenadviesraad en aan het college van burgemeester en
schepenen.
We kunnen in ieder geval met zekerheid stellen dat het een document is gemaakt door en voor de burgers van onze gemeente en waar we als lokaal
bestuur bijzonder trots op zijn! We wensen iedereen die hieraan heeft meegewerkt nogmaals uitdrukkelijk te bedanken! Van zodra de resultaten bekend
zijn, mag u zeker een vervolgartikel verwachten.
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oon-& zorgcentrum Molenkouter (WZC)
rviceflats Schuttershof (SF)

OCMW
Vacature: Jobstudenten voor verzorging in WZC Molenkouter
Het OCMW van Wichelen is een overheidsinstelling voor maatschappelijk dienstverlening.
Met 120 personeelsleden biedt het OCMW tal van diensten zoals maatschappelijk werk, thuiszorg
en residentiële ouderenzorg. Om een kwaliteitsvol aanbod te verzekeren zijn wij op zoek naar:
Jobstudenten voor verzorging in WZC Molenkouter.
Voor de vakantiemaanden juli, augustus en september zoekt het OCMW Wichelen gemotiveerde jobstudenten
voor vakantiewerk in het WZC Molenkouter.
Wij bieden een leuke werkervaring met een mooie verloning!
U werkt in een voltijdse dagdienst met wisselende uren.
Voorwaarden voor verzorging:
- Ten minste 17 jaar jong worden in 2012 (5e jaar voltooid)
- Student zijn in de richting verpleegkunde, personenzorg, bejaardenzorg,…
- Ook degene die dit jaar afstuderen komen in aanmerking
Kandidaat?
Schrijf een brief of vul een inschrijvingsformulier in voor 25 maart 2012 t.a.v. Luc Van Hecke, Dreefstraat 11 a, 9260
Wichelen. Inschrijvingsformulieren zijn te bekomen in het WZC Molenkouter, Dreefstraat 11 a, 9260 Wichelen, tel.
052 43 22 80, mail info@ocmw-wichelen.be

Aanpassing dagprijzen Woon-& zorgcentrum Molenkouter (WZC)
Serviceflats Schuttershof (SF)
Tijdens de OCMW-raadszitting van 7 december 2010 werd beslist om voortaan de dagprijzen van het woon-&
zorgcentrum en van de serviceflats te koppelen aan de evolutie van de index der consumptieprijzen.
Elk jaar zal hiervoor de index van september in beschouwing worden genomen om deze toe te passen op de
basisprijs van 1 juli 2002. (€ 37,2 voor het woon-& zorgcentrum en €15,37 voor de serviceflats aan index 103,47).
De hierdoor ontstane nieuwe dagprijs zal toegepast worden vanaf 1 februari van het daaropvolgend jaar.
Op de oorspronkelijke basisprijs wordt de index van september 2011 toegepast: 118,31
Concreet geeft dit als nieuwe prijzen vanaf 1 februari 2012:
- Dagprijs woon-& zorgcentrum voor alleenstaanden: € 42,53
- Dagprijs woon-& zorgcentrum voor echtparen/samenwonenden: € 75,8
- Dagprijs serviceflats: €17,57
Voor bijkomende vragen kunt u zich wenden tot Luc Van Hecke (directeur WZC - 052 43 22 88)
of bij Lut Teugels (deskundige ouderenvoorziening - 052 43 22 92).

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
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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

Technische dienst
Energie besparen
met een budget van 0, 10, 100, 1.000 of 10.000 euro
Energie besparen betekent geld besparen. Tijdens een informatieavond gaan we in op enkele
zeer concrete ingrepen die iedereen thuis kan uitvoeren, met een klein of groot budget.
Verder stellen we je twee manieren voor om nog meer te besparen. Voor de premies
energiebesparing van Eandis gelden geen bijkomende voorwaarden en ze aanvragen is
heel eenvoudig. Wie investeert in energiebesparing kan voor een voordelige lening terecht
bij DDS. Je verneemt er alles over en geïnteresseerden kunnen meteen een afspraak maken.
Deelname is gratis, graag vooraf inschrijven via 09 365 46 36 of woonplus@laarne.be.
CC De Poort, Markt 27 te Wetteren - dinsdag 27 maart 2012 om 19.30 uur
Een initiatief van Woonplus, een samenwerking rond wonen en huisvesting tussen Laarne,
Wetteren en Wichelen in samenwerking met VIBE.

DDS biedt vanaf 01/01/2012
interessante energieleningen aan
Zet uw energiefactuur uw gezinsbudget onder druk? Via het Fonds ter Reductie van de
Globale Energiekost, het FRGE, biedt DDS vanaf 1 januari 2012 energieleningen aan met een lage
rentevoet van 2% en voor ten hoogste 10 000 euro. De terugbetalingstermijn is maximaal 5 jaar. De werken dienen
steeds uitgevoerd te worden door een aannemer. Niet alleen eigenaars van een woning komen in aanmerking maar ook
verhuurders en huurders. Er wordt geen inkomensgrens gehanteerd. Vervroegde (gedeeltelijke) terugbetaling is steeds
kosteloos mogelijk, bijvoorbeeld na ontvangst van de premie van de overheid.
te lenen
bedrag

maandelijks af te
betalen op 5 jaar

totaal te
betalen bedrag

1250,00

21,90

1314,01

2000,00

35,04

2102,38

3000,00

52,56

3153,57

4000,00

70,08

4204,76

5000,00

87,60

5255,95

6000,00

105,12

6307,14

7000,00

122,64

7358,33

8000,00

140,16

8409,52

9000,00

157,68

9460,71

10000,00

175,20

10511,91

Kansengroepen krijgen extra aandacht onder de vorm van
aanvullende sociale, technische en/of financiële begeleiding in
samenwerking met energiesnoeiers, gemeenten en OCMW’s.
Indien gewenst, volgen we het volledige traject op van bij de
zoektocht naar de investering tot en met de oplevering van
de werken. Op deze manier geven we aan eenieder de
mogelijkheid om op een betaalbare manier te investeren in
energiebesparende maatregelen.
Welke investeringen komen nu in aanmerking?
- Dak-, muur-, vloerisolatie
- Hoogrendementsbeglazing
- Thermostatische kranen & kamerthermostaat
- Vervanging & onderhoud van bestaande verwarmingsketels
- Energie-audit woning
- Installatie zonneboiler
- Geothermische warmtepomp

Let op, geld lenen kost ook geld

Wil je nu al geïnformeerd worden of heb je al vragen?
Neem eens een kijkje op onze website www.dds-verko.be -> wonen -> FRGE leningen
of stuur een mailtje heidi.tiels@dds-verko.be
Het woonloket heeft ook infofolders ter beschikking.

SENIORENRAAD organiseert op zaterdag 12 mei 2012 - 14u30 (deuren vanaf 13u30)
Polyvalente zaal Serskamp, Schoolstraat

ontspanningsnamiddag
met een optreden van Johan Schatteman.

Toegangskaarten kosten € 2,5 en zijn te verkrijgen bij de bestuursleden van de
seniorenadviesraad, aan de balie van het Sociaal Huis en bij Ann Boterberg (sociaal huis,
Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen). De Wichelse brandweer voert op dat moment een
preventieve actie rond rookmelders en CO-melders.
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Milieu
Met Belgerinkel naar de winkel!
Stijlvolle outfits, swingende muziek, retrofietsen ... De tijd van toen is weer in. Een tijd waarin iedereen met de fiets de
boodschappen deed. En die komt helemaal terug met Belgerinkel. Want wie van 5 mei tot 9 juni 2012 met de fiets of te
voet gaat winkelen, maakt via een stempelkaartactie kans op een exclusieve Belgerinkel-fiets van Achielle. Dit Vlaamse
merk van retrofietsen maakt zelfs furore tot in Amerika waar de New Yorkse jetset er zich graag mee laat zien.
Eveneens in de prijzenpot zitten o.a. mooie waardebonnen en exemplaren van de unieke belgerinkel fietsmand.
Deelnemende handelaars kunt u herkennen aan de opvallende “Met Belgerinkel naar de Winkel” affiche en
terugvinden op de website www.belgerinkel.be/wichelen. Alle deelnemers worden bij deze uitgenodigd op de
prijsuitreiking op zondag 24 juni 2012 om 11 uur in de raadzaal van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2, Wichelen.

Groepsaankoop Groene Energie
Samen besparen op je energiefactuur
De gemeente Wichelen en Woon+ organiseren in samenwerking
met de Provincie Oost-Vlaanderen op dinsdag 17 april 2012 om
19u30 een publieke infoavond met inschrijfmogelijkheid in de
raadzaal van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 9260 Wichelen. Nadien wordt een receptie aangeboden door Woon+. Met de
groepsaankoop tracht de provincie een goedkope elektriciteits- en gasprijs te bedingen bij de energieleveranciers. Tijdens
de vorige campagne van 2011 stapten meer dan 10.000 (!) burgers over naar een groen energiecontract en bespaarden zij
tussen 250 en 500 euro op de energiefactuur. Grijp dus uw kans en schrijf u (vrijblijvend) in! Inschrijven kan vanaf 6 maart
2012 via de website www.samengaanwegroener.be , vanaf 23 maart 2012 aan het loket van de woondienst bij Anne Roos op
dinsdagavond van 18-20 uur en woensdag van 8-12 uur én 13-15 uur, of op de infoavond in het Sociaal Huis op 17 april 2012.

Oproep deelname bebloemingswedstrijd 2012

#

De bebloemingswedstrijd gaat heel binnenkort van start! Iedereen die de gevel/verdieping of balkon en/of tuin met bloemen
en planten verfraait of een mooie ecologische tuin heeft, kan deelnemen. Deelname aan de wedstrijd is gratis en gebeurt met
het inschrijvingsstrookje dat u hieronder kan terugvinden. Inschrijven kan t.e.m. 30 maart 2012. De bebloemingswedstrijd
gaat dit jaar echter vroeger van start. De tuinen/gevels worden zowel in het voorjaar als in het najaar beoordeeld (periode april
– augustus). De winnaars van elke categorie krijgen op de receptie een mooie cheque en worden letterlijk in de bloemetjes
gezet. De prijsuitreiking en aansluitende receptie vinden plaats in de raadzaal van
het sociaal Huis, Oud Dorp 2, Wichelen, en dit op zaterdag 6 oktober 2012 om
17 uur. Meer info en het wedstrijdreglement vind je op www.wichelen.be. Het
gemeentebestuur hoopt ook dit jaar op een succesvolle editie en wenst alle
deelnemers veel plezier!

INSCHRIJVINGSFORMULIER BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2012
In te dienen in één van de drie gemeentehuizen, uiterlijk op vrijdag 30 maart 2012
Ondergetekende, .......................................................................................................................................................
Adres, .................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Wenst deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd 2012 (vink aan)
q categorie bebloemde vensterbanken, gevels of (voor)tuintjes
q categorie ecologische tuin
Handtekening

......................................................................

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
Senioren & bib
2274 inwoners van onze gemeente (ongeveer 20% van
de bevolking) bezochten in 2011 ten minste één keer
de bibliotheek in Schellebelle, Serskamp of Wichelen.
Ze ontleenden samen 94 600 boeken, 14 450 dvd’s en
2 850 tijdschriften. Hoewel het aantal senioren in 2011
lichtjes steeg zijn slechts 126 leners ouder dan 59 jaar. De
oudste vrouwelijke lener is 90 jaar, de oudste mannelijke
89 jaar. Uit onderzoek blijkt dat heel wat meer senioren
interesse hebben voor wat de bibliotheek te bieden
heeft. Verminderde mobiliteit is een vaak genoemde
reden waarom ze de bib niet bezoeken.

Vrijwilligers gezocht
De bibliotheek wil hier een oproep doen. Heeft u familie, vrienden, kennissen, buren die graag lezen maar de
boeken niet zelf kunnen afhalen? U schenkt hen vele uren leesplezier door als tussenpersoon om de paar weken de
bibliotheek te bezoeken. Een bibliotheekmedewerker helpt u op weg om een keuze te maken. Voor wie over een
computer en internet beschikt is de bibcatalogus trouwens van thuis uit doorzoekbaar en is direct reserveren mogelijk.

Grote letterboeken & Daisy luisterboeken
Soms willen de benen nog mee, maar zijn het de ogen die spelbreker spelen. Het lezen van teksten met kleine
lettertjes is moeilijk zonder een bril of een loep. En je krijgt er na verloop van tijd zo’n hoofdpijn van. Maar de bib
heeft ook grote letterboeken. Hierna een voorbeeld op ware grootte :

Uit : De Cock en de dartele weduwe / door A.C. Baantjer (Grote Letter Bibliotheek)
De bibliotheek heeft ook een wisselcollectie met luisterboeken beschikbaar. Op 1 schijfje staat tot 10 uur voorgelezen tekst ingesproken door vrijwilligers. Het betreft actuele boeken van Pieter Aspe tot Henning Mankell, van
Kristien Hemmerechts tot Tom Lanoye, van Catherine Cookson tot Danielle Steel. Je kan ze niet afspelen op een
gewone cd-speler. Wij bezorgen u de software om ze via de computer te beluisteren of u kan een draagbaar
afspeelapparaat ontlenen, samen met de schijfjes.

Opa en Oma
Maar niet iedereen boven de zestig is moeilijk ter been of slechtziend. Veel senioren met pensioen hebben vaak
een drukker leven dan voorheen. Actief in meerdere verenigingen, regelmatig sporten, wandelen en fietsen om de
fysieke conditie te onderhouden en tussendoor vaak ook de kleinkinderen opvangen en bezig houden. Ook hier
kan de bibliotheek van dienst zijn. Wij bieden u een mooie collectie voorlees- en prentenboeken om uit te kiezen.
Lees je kleinkind voor en geniet mee als je hem/haar met rode oortjes ziet luisteren en wegdromen bij een mooi
verhaal. Vraag ook naar onze Fundelcollectie (prentenboeken die tot leven komen op het computerscherm) en
toon dat oma en opa mee zijn met de nieuwste technologieën.
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Paasmaandag 9 april 2012
Scheldehappening
'Verbonden door de Schelde'

©Kenneth Demaret

Tip!

De 3e editie van de Scheldehappening op paasmaandag 9 april focust op de natuurpracht en het erfgoed van de
Schelderegio. Varen, Fietsen Wandelen, in het Scheldeland laat niemand onberoerd. Intense samenwerking met de
publieke en private partners, en enthousiast ondersteund door tal van medewerkende natuurverenigingen staat
borg voor een gevarieerd en goed gevuld programma.
Liefhebbers van Cultuur laven zich aan de vele bezienswaardigheden vlak bij de majestueuze Schelde. Wandelaars
en fietsers halen hun hartje op in een van de vele wandel - en fietsroutes, die de deelnemers langsheen de mooiste
en rustigste plekjes van het Scheldeland voeren. Iedereen kan uiteraard ook op de 9 vaarlocaties genieten van een
cruise gevoel op de Schelde en de Rupel. De boottochten aan de luttele prijs van 1 euro worden georganiseerd
door Rviertours, al meer dan 25 jaar de referentie inzake boottoerisme op de Belgische Binnenwateren.
Programma SCHELLEBELLE - veer
- Infostand en Streekgerechtenmarktje met “Het Zoete Mondje”, dederdeoever, wafels t.v.v. het kinderkankerfonds
op de veerdam
- Tentoonstelling “Schelde van bron tot monding” en pannenkoeken door Heemkring Schellebelle in de pastorij van
Schellebelle
- Boekenverkoop door plaatselijke BIB
- Rondvaarten (45’) om 11u, 12u, 13u, 14u, 15u, 16u en 17u. Tickets ter plaatse te verkrijgen vanaf 10u30 aan 1 euro
- Diverse Fietstochten en wandelingen
- Bezoeken aan de Wetterse Watertuin
De flyer van de Scheldehappening is te krijgen bij Toerisme Wichelen en het kantoor van Rivertours te Temse
(Wilfordkaai 14 – tel. 03 711 38 22).
Het volledig programma van de Scheldehappening vindt u op www.scheldehappening.be, volg ons ook op
Facebook. Alle deelnemers ontvangen een Trage Wegen wandelkaart van het Regionaal Landschap Schelde Durme.

Zondag 15 april 2012
Viering 175 jaar spoorwegen
Ons gemeentebestuur is van plan om de 175ste verjaardag van de
spoorwegen in Wichelen gepast te vieren. Op zondag 15 april zal er ism
de Heemkring van Wichelen een tentoonstelling georganiseerd worden
rond dit thema aan het station te Wichelen.
Op die dag zal een oude stoomtrein ook 8x halt houden in het station.
Treingebruikers en pendelaars zullen vergast worden op een muzikaal
intermezzo. Ook Wetteren en Dendermonde doen mee en hebben
diverse manifestaties op poten gezet.
Wie deze dag een ritje wil maken, gelieve zich naar het onthaal van het
Sociaal Huis te spoeden tijdens de openingsuren. De eerste 100 bezoekers
die zich daar vanaf maandag 12 maart 2012 persoonlijk komen aanmelden,
zullen nog voor de paasvakantie een gratis treinkaartje ontvangen. Hou
onze website www.wichelen.be in de gaten. Daar zal te gepasten tijde
meer info verschijnen omtrent de aankoop van bijkomende tickets.

175



jaar

