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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, veiligheid, ruimtelijke ordening

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

bevoegdheden: openbare werken,
landbouw, lokale economie, buurt- en
landbouwwegen

Kristof De Smet
EERSTE SCHEPEN

Bart Segers
derde schepen

Anneleen Rimbaut
vijfde schepen

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: onderwijs, sport,
leefmilieu en energie, zwerfvuilproblematiek, toerisme

SAMEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: jeugd, huisvesting, gezinsbeleid,
gelijke kansen, vrijwilligerswerk, lichamelijk
en geestelijk welzijn, evenementen en
samenhorigheid, senioren

bevoegdheden: stedenbouw, cultuur en
bibliotheek, dorpsrenovatie, ontwikkelingssamenwerking, gehandicaptenzorg

Christophe Van de Wiele
zesde schepen en OCMW-voorzitter

H E T gemeente B E S T U U R

SAMEN

bevoegdheden: OCMW, vierde wereldproblematiek, lokaal sociaal beleid, informatica en
communicatie, woon- en zorgcentrum, sociaal
en betaalbaar wonen, bejaarden- en thuiszorg

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

Financieel beheerder
Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
viviane.peynsaert@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
Leentje Janssens : 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:
Ludwine Vereecken
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

Beste inwoners
De winter is lang, donker en sneeuwrijk geweest, maar stilaan
mogen we beginnen dromen van warmere en kleurrijkere
dagen. De sneeuwklokjes en krokussen kondigen de lente
aan en de vogels zingen al eens een vrolijk deuntje.
Begin dit jaar is ook een nieuwe bestuursperiode
van start gegaan. Maar liefst elf van de eenentwintig
gemeenteraadsleden zijn nieuw, ook het OCMW verwelkomt
verschillende nieuwe gezichten in zijn raad. Verder in dit
informatieblad leest u daarover meer, maar het is alvast
de bedoeling op de ingeslagen weg verder te gaan en nog
meer en beter te doen voor u allen, onze inwoners. Zo
staan de opening van het nieuwe jeugd- en cultuurcentrum
’t Ankerpunt in Serskamp, de ingebruikname van de
jeugdlokalen op het gemeentedomein in Wichelen en de
inwijding van de gerenoveerde kapel van de Bruinbeke al
dit jaar op het programma. Al die initiatieven moeten onze
inwoners nog meer mogelijkheden geven om elkaar via het
verenigingsleven of de wijkwerking te ontmoeten en de
samenhorigheid te bevorderen.
Nog voor dit jaar en meer bepaald op 1 september, staat de
inhuldiging van de uitbreiding van ‘de Meander’, de Wichelse
afdeling van onze gemeenteschool, op het programma. Na
jaren van plannen maken, zijn de werken al een flink eind
opgeschoten en hoewel de strenge winter wat roet in het
eten heeft gegooid, hebben we goede moed de timing te
kunnen halen. Het zal voor de leerlingen, de ouders én de
leerkrachten een hele stap vooruit zijn om in aangepaste,
moderne lokalen onderwijs te kunnen krijgen en geven en
vooral is het belangrijk dat zowel de kinderopvang als alle
klassen op dezelfde campus gehuisvest zijn.
Door de goedkeuring door de Oost-Vlaamse Deputatie van
het ruimtelijk uitvoeringsplan Molenkouter 1 kan het OCMW
eindelijk zijn plannen tot uitbreiding van het woonzorgcentrum
realiseren. Niets staat de stedenbouwkundige aanvraag
daarvoor nu nog in de weg en de bedoeling is dan ook nog
dit jaar met de bouw ervan een aanvang te maken. Met 36
bijkomende kamers gaan we een stuk van een oplossing
bieden voor de vergrijzing van onze maatschappij. Ook de
privésector doet op de Anker in Serskamp zijn duit in het
zakje met de bouw van een woonzorgcentrum.
Al gerealiseerd is de geautomatiseerde toegangscontrole
tot het containerpark Meerbos. In samenwerking met de
afvalintercommunale Verko hebben wij er voor gezorgd dat
het afvaltoerisme vanuit de omliggende gemeenten een halt
kan worden toegeroepen. Enkel inwoners van onze gemeente
kunnen met behulp van hun identiteitskaart de slagboom
openen, wat de uitbatingskosten van het containerpark
waarschijnlijk en hopelijk zal terugdringen. Verko heeft ook
de leverancier van de nieuwe gele restafvalzakken in gebreke
gesteld. Die zakken zijn van minderwaardige kwaliteit en
scheuren heel gemakkelijk door. Er worden zo snel als
mogelijk degelijke, stevige, fluorescerende zakken geleverd
die wel kunnen worden gebruikt waarvoor ze dienen.
U ziet, voortdurend oplossingen zoeken voor nieuwe en
oude noden, is onze bekommernis. Door ingewikkelde
procedures en noodzakelijk overleg met vele betrokken
partijen kan dat wel eens een poos duren, maar door aan één
en hetzelfde zeel te trekken en te blijven trekken, komen we
beslist vooruit.
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Uw burgemeester Kenneth Taylor
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Sport
Nieuwe reeks Start2run bij atletiekclub Eerlijk Streven
Na de succesvolle voorgaande reeksen komen de nieuwe
joggers samen op maandag-, woensdag- en vrijdagavond
van 19.00u tot 20.00u achter het Sociaal Huis aan het lokaal
van ACES. Onder deskundige leiding wordt u in verschillende groepen sportief klaargemaakt om 5km rustig te joggen.
Inschrijving wordt betaald op de eerste bijeenkomst en
bedraagt € 20. Een deel hiervan kan u terug vorderen via
uw mutualiteit.
Meer info op www.aceswichelen.be.

Stratenloop '10 van wichelen' nu in Schellebelle
Op vrijdagavond 31 mei op het dorp van Schellebelle. Er zijn jeugdreeksen vanaf geboortejaar
2007. Met deze stratenloop wil de gemeente en
atletiekclub Eerlijk Streven een sportieve opener
voor de jaarlijkse Potjesmarkt. Alle formaliteiten
gebeuren in de Oude Pastorij. ’s Avonds is er een
spetterende sportieve fuif in de tuin. Een aanrader
voor iedereen !
Meer info op www.aceswichelen.be.

Sportkampen 2013
Net zoals vorig jaar organiseert de sportdienst terug enkele sportkampen voor kleuter- en lager onderwijs.

Periode

Leeftijdsgroep	Inschrijven	

Locatie

Paasvakantie
8 april tem 12 april

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 6 maart

Gibo - Margote - 114 Wichelen

Zomervakantie
1 juli tem 7 juli
26 aug tem 30 aug

Kleuter- & Lager onderwijs
Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 24 april
Vanaf 24 april

Gibo - Margote 114 - Wichelen
Gibo - Margote 114 - Wichelen

Herfstvakantie
28 okt tem 1 nov

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 24 april

Gibo - Schoolstraat 4 - Serskamp

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 belastingaangifte.
Voor de inschrijvingen maken we vanaf dit jaar gebruik van een online inschrijvingssysteem, namelijk Ticketgang.
Voor meer info: http://www.wichelen.be/sport/nieuwe-manier-van-inschrijven of sportdienst@wichelen.be
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Sport
SSW Adventure Family & Fun Trial Run
Op 4 mei 2013 organiseert Karel Mannaert, winnaar sportverdienste 2012 samen met de gemeente Wichelen en de sportraad
de SSW Adventure Family & Fun Trial Run. In de voormiddag kan u vanaf 8u deelnemen aan de MTB / wandel of fietstocht en in
de namiddag kunnen kinderen vanaf 5 jaar tot 18 jaar individueel deelnemen aan de kids Trial Run waarbij je een parcours met
hindernissen moet afleggen als snelste van jouw leeftijdscategorie voor een plaats op het podium.
Daarna is het de beurt aan de die-hards, de volwassenen die een Adventure Parcours moeten afleggen met een team van 6
personen waarbij de eerste SSW Wisselbeker het ultieme doel is ! Iedere Trial deelnemer ontvangt een medaille.
Vanaf 18u Family BBQ met praat en loungcafe
Gedurende de ganse dag animatie, springkasteel, cocktailbar, streekbieren, pannenkoeken.......
De volledige opbrengst gaat naar Vredeseilanden-Kom op tegen Kanker-UZ Gent Kinderkankerfonds
Voor inschrijvingen kan u vanaf 1 maart terecht op de website http://ssw-aff-trial-run.be

Gezocht: sportieve 55 plussers
De vereniging “Sport en Recreatie” richt opnieuw 2 sportactiviteiten per week in:
fietsen: Vanaf maandag 8 april vertrek om 18u30 aan de sporthal Spoorwegstraat te Schellebelle voor één uur fietsen aan
een tempo van 15 à 16 km per uur. Van 6 mei tot 26 augustus fietst men 2 uur (één kleine plaspauze inbegrepen) en vanaf
2 tot 16 september fietst men opnieuw één uur en neemt men afscheid van het seizoen met het eten van wafels op de
Verhoogstraat.
Petanque: Van donderdag 2 mei tot 29 augustus van 14 tot 16 uur op het Dorp te Schellebelle.
Beide activiteiten zijn gratis enkel de verzekering (6€ per jaar) moet betaald worden door de deelnemer. Deze verzekering
kan dienen voor beide activiteiten. Wie wenst deel te nemen aan deze activiteiten neemt best contact op met De Pauw Daniël
Oostakkerstraat,13 te Schellebelle, 0476 63 49 20. Alle kandidaten zijn welkom.
Liefst inschrijven vóór 23 maart 2013 voor het in orde brengen van de verzekering.

Jeugd
Opvang en speelpleinwerking 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! Ondanks we vragen om op voorhand in te
schrijven kan je toch beroep doen op zeer flexibele kinderopvang.
Praktische informatie op een rijtje:
Periode:
8 juli tem 23 augustus, van 7 uur tot 18 uur.
Leeftijd:
2,5 jaar tot 4 jaar
Inschrijven:
Vooraf inschrijven vanaf 6 maart
Kostprijs:
€ 4 voor een verblijf tussen 3u en 6 uur. (voor- of namiddag.)
		
€ 8 voor een verblijf van minimum 6 uur. (Volledige dag.)
Maaltijd:
Zelf een lunch voorzien voor ’s middags, een 4-uurtje wordt aangeboden.

Speelplein kwispeltje zal zijn tenten ook weer opzetten voor een zomer boordevol activiteiten en
plezier maar dan op hun spiksplinternieuwe locatie! Vanaf deze zomer zal de speelpleinwerking
gehuisvest zijn aan het nieuwe jeugd- en cultuurcenter ’t Ankerpunt te Serskamp. Meer informatie
hieromtrent krijgt u zeker en vast in de volgende editie van Instroom te zien.
Voor meer info: Jeugddienst@wichelen.be
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
De nieuwe gemeenteraadsleden hebben de eed afgelegd in zitting van 2 januari 2013. Deze raadsleden werden door de
Wichelenaars verkozen bij de verkiezingen van 14 oktober 2012. Zij besturen onze gemeente voor de komende zes
jaar. De gemeenteraad is het hoogste democratische orgaan van de gemeente en de raadsleden vertolken wat leeft in
hun gemeente.
SAMEN: burgemeester: Kenneth Taylor, eerste schepen: Kristof De Smet, tweede schepen: Danny Praet, derde schepen:
Bart Segers, vierde schepen:Albert Van Malderen, vijfde schepen: Anneleen Rimbaut, zesde schepen en voorzitter OCMW:
Christoph Van de Wiele en raadsleden Martine De Wilde, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Marc Vereecken en
Rosa Van den Abeele
N-VA: voorzitter gemeenteraad: Luc Galle en raadsleden Dietlinde Bombeke, Herman Van Renterghem, Jan Baeyens en
Kurt Rasschaert
CD&V-plus: raadsleden Luc Van Leuven , Els Stichelmans en Karel Bontinck
Sp.a: raadslid Gert Van Tittelboom
Daarnaast is er ook een nieuwe ocmw-raad verkozen met als voorzitter Christoph Van de Wiele, leden van het vast
bureau Conny De Corte en Eric Scheire en raadsleden Wim Annaert, Sara Hiltrop, Wouter Van Hauwermeiren,
Karen Venneman, Karlien Vereecken en Patrick Verheyden
Voor de politieraad Wetteren-Laarne-Wichelen vaardigt onze gemeente vier raadsleden af,met name
Jan Baeyens, Martine De Wilde, Ann Van Wesemael en Marc Vereecken. Burgemeester Kenneth Taylor is ambtshalve lid
van de politieraad én van het politiecollege.

Buitenaanleg jeugd- en cultuurcentrum ’t Ankerpunt
Nu het jeugd- en cultuurcentrum ’t Ankerpunt afgewerkt is, moet ook de toegang aantrekkelijker worden gemaakt.
De omgeving van het gerenoveerde fabrieksgebouw wordt daartoe verfraaid met terrassen, treden in prefabbeton en
fietsenstallingen. Er komt ook een toegang en draaipunt voor de brandweer in combinatie met de toegang tot de zaal
(loskade). De raming voor de werken bedraagt, BTW inbegrepen, € 79 285.

Rioleringswerken Hulst
De rioleringswerken op de Hulst (noordelijk gedeelte) komen naderbij. Momenteel loopt de stedenbouwkundige
aanvraag voor de werken en de gemeenteraad heeft de kosten ten laste van de gemeente ten bedrage van € 235 245
(incl. BTW) goedgekeurd. Rond de dries van de Hulst zelf zullen de kasseien worden doorgetrokken, maar de betonnen
randen links en rechts van de rijweg worden verbreed naar een halve meter. Verder wordt ook de rijweg vanaf de dries
naar de woningen “achter den bos” vernieuwd. Waar er geen woningen staan, komt er betonverharding, ter hoogte van
de woningen asfalt om nutsaansluitingen makkelijker te maken.

Nieuwe Rode Kruisgarage op gemeentedomein
Op het gemeentedomein te Wichelen, naast de nieuwe jeugdlokalen, komt een nieuwe garage om de wagens van de
Rode Kruisafdeling in te stallen. Daartoe zullen de twee huidige, oude garages worden afgebroken en de opdracht van
het architectenbureau van de jeugdlokalen wordt uitgebreid tegen het eerder vastgelegde ereloonpercentage.

Ondergronds brengen elektriciteitsnet Hekkergemstraat en Wetterensteenweg
In de Hekkergemstraat (deel kant Wettersestraat) wordt het elektriciteitsnet ondergronds gebracht en worden nieuwe
verlichtingspalen gezet tegen de totale prijs van € 9 382. Bijzondere aandacht zal daar worden besteed aan de heraanleg
van de voetpaden. In de Wetterensteenweg te Serskamp wordt het elektriciteitsnet ondergronds gebracht tussen de
Meulebosstraat en de Kruisbocht. Elf nieuwe lichtmasten worden geplaatst tegen de totale prijs van € 11 467.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Molenkouter definitief vastgesteld
Eind december 2012 heeft de gemeenteraad het RUP Molenkouter definitief vastgesteld. Dat betekent dat het bestaande
woon- en zorgcentrum na goedkeuring van het plan door de provinciale Deputatie kan uitbreiden en dat er een aanzet
voor een park gecreëerd kan worden als overgang naar het binnengebied dat momenteel in landbouwgebruik is.
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Geboorten
Neeka Van de Putte (01/11/2012)

Milan Becu (30/11/2012)

Jona Marissen (09/01/2013)

June Carlier (03/11/2012)

Finn Van de Wiele (12/12/2012)

Mathis en Matteo Van Heck 		

Liv Van Leuvenhaege (10/11/2012)

Maurice De Baets (17/12/2012)

(09/01/2013)

Gaëlle Deloof (11/11/2012)

Glenn Claus (21/12/2012)

Finn Janssens (10/01/2013)

Jozefien De Baets (13/11/2012)

Noah Vermeir (21/12/2012)

Kobe Vermeire (18/01/2013)

Lio De Vuyst (13/11/2012)

Wout Sleeuwagen (28/12/2012)

Lore Schelstraete (22/01/2013)

Wout Renaers (16/11/2012)

Fiore Heyndrickx (04/01/2013)

Jelle Vermassen (29/01/2013)

Félice Famaey (22/11/2012)

Skander Aouf (04/01/2013)

Jutta De Moor (30/01/2013)

Ilyano Houbracken (23/11/2012)

Milo Van Der Snick (08/01/2013)

Huwelijken
Paul Van Remoortel en Cindy Paridaens (12/12/2012)
Maria Blockhuys en Viviane Van Mechelen (12/12/2012)
Johan Heyndrickx en Karlien Putteman (15/12/2012)
Kevin De Bruyne en Ester De Nul (11/01/2013)
Melvin Plein en Marjorie Pansa (19/01/2013)
Peter Havercroft en Lutgarde Van der Straeten (28/01/2013)

Overlijdens
Maria Van de Meirssche (21/11/2012)

Etienne Vereecken (15/01/2013)

Lucien Venneman (29/11/2012)

Yvonne Mertens (16/01/2013)

Charles De Martelaer (13/12/2012)

Gustaaf Den Haese (18/01/2013)

Theodule Lambrecht (18/12/2012)

Mathilde Janssen (21/01/2013)

Emiel Remory (20/12/2012)

Maria Adams (25/01/2013)

Daniel Clinckspoor (20/12/2012)

Rosa Coppens (28/01/2013)

Luc Van Peteghem (26/12/2012)

Liesbeth Van Belle (30/01/2013)

Rosa Rasschaert (28/12/2012)

Emile Van Leuven (31/01/2013)

Jozef Van Wesemael (03/01/2013)

Jacqueline Verbeke (01/02/2013)

Gabrielle Galle (03/01/2013)

Maria Bontinck (08/02/2013)

Lea Uyttenhove (06/01/2013)

Roger De Langhe (11/02/2013)

Georgina Van Herreweghe (07/01/2013)
Jeannine Sichien (07/01/2013)
Thierry Bottu (10/01/2013)
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INBEELD

nieuwjaarsreceptie

nieuwjaarsconcert
concertband da capo

scholen planten bomen
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nieuwjaarsreceptie

veldloop

kerstmarktband
OKA Kerstmarkt

Bevolking
Engageer u in een gemeentelijk adviesraad
Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode worden traditioneel ook de adviesraden vernieuwd. En er zijn nogal wat adviesraden in onze gemeente. Hun opdracht is raad te geven aan het gemeentebestuur, zodat het beleid met iedereen – en
zeker met het algemeen belang – rekening kan houden. De adviesraden komen enkele keren per jaar samen, ofwel op eigen
initiatief ofwel op vraag van het bestuur zelf die enkele vragen wil voorleggen. De aanstelling van de leden gebeurt door de
gemeenteraad en is voor zes jaar geldig. Volgende adviesraden zoeken leden :
De Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO)
De Gecoro adviseert over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen en projecten met
impact op de ruimtelijke ordening. De Gecoro telt 13
leden. Maximaal negen van hen vertegenwoordigen de
maatschappelijke geledingen : land- en tuinbouw, werkgevers-zelfstandigen, werknemers, natuurverenigingen,
jeugdverenigingen, seniorenverenigingen en sportverenigingen. Daarnaast worden nog minimum vier deskundigen
aangesteld, mensen die beroepshalve met ruimtelijke planning of vergunningverlening te maken hebben. Naast de
13 effectieve leden worden ook nog 12 plaatsvervangende
leden aangesteld door de gemeenteraad. Kandidaatstellingen, zowel namens de maatschappelijke groepen als namens de deskundigen, worden verwacht tegen uiterlijk 31
maart 2013 op het adres gemeentebestuur@wichelen.be of
Oud Dorp 2 9260 Wichelen.
Beheersorgaan Gemeentelijke Openbare Bibliotheek
Het beheersorgaan van de bibliotheek is samengesteld uit 14
stemgerechtigde leden, voor de ene helft uit afgevaardigden
van de gemeenteraad, voor de andere helft uit bibliotheekgebruikers en vertegenwoordigers van de ideologische en
filosofische strekkingen. Het beheersorgaan adviseert het
bestuur over de aankoop van bibliotheekmateriaal, boeken,
audiovisueel materiaal en andere bibgerelateerde initiatieven. Kandidaatstellingen worden verwacht tegen uiterlijk 31
maart 2013 op het adres gemeentebestuur@wichelen.be of
Oud Dorp 2 9260 Wichelen. Gelieve bij uw kandidaatstelling
aan te geven of u de bibliotheekgebruikers wenst te vertegenwoordigen en/of tot welke filosofische of ideologische
strekking u zich bekent. Als u zich niet tot een bepaalde
strekking bekent, kunt u dat ook aangeven.
Mobiliteitsraad (MORA)
De mobiliteitsraad heeft een raadgevende bevoegdheid voor het oplossen van mobiliteitsvraagstukken in onze gemeente. Wij
zoeken daarom mensen om mee te denken over en mee
te werken aan projecten met een grote mobiliteitsimpact.
De mobiliteitsraad bestaat uit tien personen : twee mobiliteitsdeskundigen (personen met een deskundigheid op het
mobiliteitsterrein en een affiniteit met onze gemeente), zes
ervaringsdeskundigen (inwoners die bereid zijn de mobiliteitsproblematiek te bekijken vanuit een ruimer perspectief dan dat van de eigen straat of wijk, liefst ook jongeren,
vervoersarmen, personen met een handicap, senioren en
vrouwen) en twee afgevaardigden van de Gecoro die het
verband tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit bewaken.

Seniorenraad
De seniorenraad luistert naar
de senioren en de seniorenverenigingen om hun werkelijke problemen en wensen te
leren kennen. De raad heeft verschillende doeleinden :
behandelt ze alle kwesties op plaatselijk vlak die ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks de senioren aanbelangen. Ze
is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op
verzoek van het schepencollege, de gemeenteraad en het
OCMW advies te verstrekken. Ze bevordert de samenwerking in het bejaardenwerk en de bejaardenzorg en organiseert zelf tal van activiteiten.
De noden en wensen worden uitvoerig besproken in het
dagelijks bestuur en de algemene vergadering van de seniorenraad en indien nodig in de vorm van advies doorgegeven
aan de beleidsverantwoordelijken.
De seniorenraad bestaat uit stemgerechtigde leden (vertegenwoordigers van verenigingen met een erkende seniorenwerking) aangevuld met andere geïnteresseerden die echter
geen stemrecht hebben.
Cultuurraad
Ook de cultuurraad is
op zoek naar vrijwilligers
met een hart voor cultuur, naar mensen die een beetje vrije
tijd willen investeren om van Wichelen een bruisende, cultuurrijke gemeente te maken.
Wellicht zitten er in jullie vereniging wel geïnteresseerden.
Wij willen hierbij een warme oproep doen om die mensen
te motiveren zich kandidaat te stellen voor de cultuurraad.
Iedereen is welkom: jong en oud!
De cultuurraad overkoepelt en vertegenwoordigt alle verenigingen van de sectie cultuur, socio-cultuur, vrije tijd en
ontspanning en welzijn en is het officiële adviesorgaan van
de gemeente voor alle culturele materies. Daarnaast is de
raad ook zelf actief als organisator.
Milieuraad
Geïnteresseerde burgers voor de adviesraad
voor milieu en natuur (MiNa-raad of milieuraad)
Bij het begin van een nieuwe legislatuur
wordt ook opnieuw een gemeentelijke adviesraad voor Milieu en Natuur (milieuraad) geïnstalleerd.
Deze raad adviseert het college en de gemeenteraad over
onderwerpen die met milieu en/of natuur te maken hebben.
Naast een vertegenwoordiging van o.a. natuurverenigingen,
landbouw en de scholen, zijn er in de milieuraad ook een
aantal plaatsen voorbehouden voor geïnteresseerde inwoners van de gemeente. De milieuraad zetelt in regel op dinsdagavond, en dit een aantal keer per jaar.

Voor de mobiliteitsraad, de seniorenraad, de cultuurraad en de milieuraad worden de kandidaatstellingen verwacht tegen
uiterlijk 31 maart 2013 op het adres gemeentebestuur@wichelen.be of Oud Dorp 2 9260 Wichelen. Kandidaten motiveren
ook waarom zij zich kandidaat stellen.
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Gewijzigd opnamebeleid Woonzorgcentrum Molenkouter
Woonzorgcentra worden vanuit de hogere overheid gestimuleerd om bij opname voorrang te verlenen aan de meest zorgbehoevende ouderen. Hierdoor is er beslist om het
opnamebeleid van het woonzorgcentrum Molenkouter van het OCMW Wichelen te
wijzigen. Zorgbehoevende ouderen, wonend in Groot Wichelen, kunnen zich vanaf 65
jaar inschrijven op de wachtlijst voor een definitieve opname in het woonzorgcentrum
Molenkouter. Bij opname wordt er vanaf heden voorrang verleend aan de zwaar zorgbehoevende ouderen en dit chronologisch volgens datum van inschrijving. De mate van
zorgbehoevendheid wordt bepaald aan de hand van een officiële schaal (de Katz-schaal).
Op het principe van voorrang voor de zwaar zorgbehoevenden wordt een uitzondering gemaakt in de volgende
gevallen:
• Een bewoner uit de serviceflats vraagt om opgenomen te worden. Deze persoon heeft voorrang op de ander
ingeschrevenen.
• Gezinshereniging. Eén van beide partners verblijft reeds in het woonzorgcentrum. De toestand van de nog
thuiswonende partner wijzigt zodat ook een opname in het woonzorgcentrum zich opdringt. Ook deze persoon
wordt op dat ogenblik bij voorrang opgenomen.
• Wanneer het totaal aantal zwaar zorgbehoevenden meer dan 80% van de totale populatie van het woonzorg
centrum uitmaakt. Op dat ogenblik gebeurt de opname volgens chronologie op basis van de inschrijvingsdatum.
Iemand kan eenmaal zijn beurt laten voorbijgaan om opgenomen te worden in het woonzorgcentrum. Een
tweede weigering betekent dat betrokkene onderaan de wachtlijst wordt geplaatst.
Als woonzorgcentrum beschikken we ook over 3 kamers kortverblijf. De voorwaarde inzake zorgbehoevendheid
geldt hier niet. Evenmin is inwoner zijn van groot-Wichelen een voorwaarde om te verblijven in een kamer kortverblijf. Een kortverblijf kan aangevraagd worden voor een periode van maximum 60 opeenvolgende dagen, met
een totaal van 90 dagen per kalenderjaar.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Evelyn Vanbesien, maatschappelijk werker in het Woonzorgcentrum Molenkouter, 0471 52 17 37 of evelyn.vanbesien@ocmw-wichelen.be.

Nieuwe contactpersoon seniorenraad
Vanaf 1 januari 2013 is Vincent De Cock de nieuwe contactpersoon voor de seniorenraad en zijn dagelijks bestuur.
Hij vervangt Ann Boterberg. U kan hem bereiken in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen via telefoon, 052
43 24 56 of e-mail vincent.decock@ocmw-wichelen.be.

Activiteiten seniorenraad 2013
De seniorenadviesraad heeft zijn activiteiten voor het komend jaar reeds geprogrammeerd.
Noteer volgende data alvast in jullie agenda:
Zaterdag 6 april 2013: ontspanningsnamiddag
Maandag 13 mei 2013: Volksspelen gecombineerd met een vorming ‘kennismaking met de elektrische fiets’
Dinsdag 8 oktober 2013: BLOSO senior games Blankenberge
Maandag 18 november 2013: gespreksnamiddag waarin een actueel thema wordt aangesneden
Wij hopen alvast op een massale opkomst bij onze activiteiten.
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.
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Dorpsrestaurant
Heb je soms ook behoefte aan een gesprekspartner
tijdens het eten? Zie je er tegen op om dagelijks
zelf je warme maaltijden te bereiden? Vindt u het
vervelend om dagelijks de afwas te moeten doen?
Wenst u ergens af te spreken met oude kennissen?
Wilt u nieuwe mensen ontmoeten? Dan is het dorpsrestaurant misschien iets voor u. Of misschien kent u
iemand in de familie of in de buurt?
De dienst ouderen- en thuiszorg van het OCMW
Wichelen organiseert maandelijks een dorpsrestaurant. Inwoners van de gemeente kunnen – na inschrijving en tegen een goedkope prijs - tussen 11u en 12u30
terecht in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum Molenkouter. De bezoekers van het dorpsrestaurant
krijgen het volgende aangeboden:
• Een goedkope en gezonde warme maaltijd
• In een gezellige sfeer met de mogelijkheid tot ontmoeting en een babbel
• Deelname aan ontspannende, educatieve activiteiten
Ook de komende maanden wordt er een dorpsrestaurant georganiseerd op:
• Woensdag 13 maart 2013
• Woensdag 10 april 2013
Heeft u interesse om naar het dorprestaurant te komen, wenst u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u
terecht bij de dienst ouderen- en thuiszorg van het OCMW Wichelen. Ook mensen die zich als vrijwilliger mee
willen inzetten voor het dorpsrestaurant kunnen zich wenden tot de dienst op onderstaand adres:
Sociaal Huis, Oud Dorp 2, Wichelen - Dienst ouderen- en thuiszorg (1e verdieping)
052 43 24 56 of 57 - thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Eerste ontmoetingsmoment mantelzorgers geslaagd.
Op 22 januari 2013 organiseerden we voor de eerste maal een ontmoetingsmoment voor zorgbehoevende inwoners
van onze gemeente en hun mantelzorgers. Meer dan 130 deelnemers verzamelden in de polyvalente zaal van het
woonzorgcentrum Molenkouter. Onze burgemeester, Kenneth Taylor, sprak in naam van het gemeentebestuur de
waardering en erkenning uit voor de vaak onzichtbare inzet van de vele actieve mantelzorgers. In onze gemeente
zorgen meer dan 200 mantelzorgers voor een zorgbehoevende inwoner. Door deze hulp
kunnen deze mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Die inzet is van onschatbare
waarde. De kersverse OCMW-voorzitter, Christoph Van de Wiele, gaf toelichting bij de
resultaten van de bevraging die in 2012 werd afgenomen bij de rechthebbenden op de
gemeentelijke mantelzorgpremie. Later op de namiddag bracht Leen Persijn verteltheater
over haar dementerende moeder.
Als afsluiter ontvingen de mantelzorgers – en hun zorgbehoevende - nog een boek mee
als geschenk. Het boek “Het ABC van de mantelzorg. Van administratieve rompslomp tot
zelfzorg” geeft op een verhelderende manier info rond administratieve, juridische en financiële aspecten, over
mogelijke hulpmiddelen en tegemoetkomingen,… Voor vragen of inlichtingen kan u steeds terecht bij de dienst
ouderen- en thuiszorg van het OCMW
Wichelen (Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te
Wichelen 052 43 24 56 of 57 of via e-mail
thuiszorg@ocmw-wichelen.be.
In de toekomst wensen het gemeenteen OCMW-bestuur blijvend aandacht te
schenken aan een zorgzame Wichelse
samenleving door het organiseren van
ontspannende of vormende activiteiten
voor zowel zorgvragers als zorgdragers.
Deze eerste activiteit mag alvast als een
succes worden bestempeld.
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oon-& zorgcentrum Molenkouter (WZC)
rviceflats Schuttershof (SF)

OCMW
Elke persoon verdient respect.
Dat is de overtuiging van Welzijnsschakels.
Welzijnsschakels verenigt groepen van vrijwilligers. Mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar
in deze groepen. Deze groepen willen mensen die uitgesloten worden meer kansen bieden. Welzijnsschakels
ondersteunt deze groepen.
Het is belangrijk dat mensen met en zonder armoede-ervaring elkaar echt ontmoeten. Dat gebeurt bij Welzijnsschakels op verschillende manieren: door persoonlijke contacten, door activiteiten in groep, door samen te gaan
praten met maatschappelijke diensten zoals ocmw’s, scholen, ziekenfondsen, huisdokter,…
Welzijnsschakels werkt hiervoor sinds een aantal jaren nauw samen met het OCMW van onze gemeente onder
andere door het ondersteunen van activiteiten die door welzijnsschakels georganiseerd worden. Zo blikken we
terug op talrijke activiteiten zoals uitstap naar de zoo, het kerstfeest,….
Voor het jaar 2013 zijn volgende activiteiten reeds gepland:
1 juni 2013:		

daguitstap Boudewijnpark in Brugge

25 oktober 2013:

kookavond

9 november 2013:

Sint – Maartenfeest

Knutselnamiddagen die 4-jaarlijks georganiseerd worden in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum.
Welzijnsschakels is ook steeds op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers om samen de strijd tegen
armoede op onze gemeente te voeren. Indien u meer informatie wenst, kan u steeds terecht bij Lutgarde Duquet,
voorzitter van welzijnsschakels Wichelen op het nummer 052 42 41 30. of bij Ann Boterberg, contactpersoon bij
de sociale dienst van het OCMW Wichelen op het nummer 052 43 24 58. of ann.boterberg@ocmw-wichelen.be.

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
De energiepremies in 2013 blijven interessant.
Zowel voor een nieuwbouwwoning als de renovatie van een bestaande woning zijn er heel wat interessante premies.
Premies van de netbeheerder in bestaande woningen
- Premie tussen 3 en 8 euro per m2 bij plaatsing van dakisolatie;
- Premie van 6 euro per m2 bij de na-isolatie van een bestaande spouwmuur (door aannemer);
- Premie van 15 euro per m2 bij de na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde (door aannemer);
- Premie van 6 euro per m2 bij de plaatsing van vloerisolatie (door aannemer);
- Premie van 12 euro per m2 bij de vervanging van enkel glas door 1,1 glas of beter;
- Premie van 15 euro per m2 bij de vervanging van enkel of dubbel glas door 0,8 glas of beter;
- Premie bij de plaatsing van een zonneboiler van 550 euro per m2 (max. 2750 euro, max. 50% van de factuur);
- Premie bij de plaatsing van een warmtepomp (max. 1700 euro);
- Deze premies worden met 50% verhoogd voor beschermde afnemers;
- Beschermde afnemers krijgen tevens een premie van 800 euro bij de vervanging van een verouderde verwarmingsketel
door een individuele condensatieketel of aardgas of stookolie.
Premies van de netbeheerder in nieuwbouwwoningen
- Premie voor woningen met een laag E-peil. Voor woningen met een bouwaanvraag vanaf 2012 mag het E-peil maximaal
E50 bedragen om in aanmerking te komen voor een premie. Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie. De premie
bedraagt minstens 1400 euro.
Behaalt uw nieuwbouwwoning het E-peil 60, dan krijgt u gedurende 10 jaar een korting van 20 % op de jaarlijkse onroerende voorheffing.
Behaalt uw woning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot 40 %. Voor bouwaanvragen vanaf 2013 wijzigen de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor de korting op de onroerende voorheffing. De korting loopt op tot 50 % op de onroerende voorheffing
bij een E-peil van max. E50 (en max. E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014) en dit gedurende 5 jaar. De korting bedraagt 100 % op de
onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E30 en dit gedurende 5 jaar.
Belastingvermindering voor dakisolatie:
Van de fiscus kunt u tot 3010 euro fiscaal voordeel verkrijgen voor de plaatsing van dakisolatie in bestaande woningen (via aannemer).
Het fiscaal voordeel bedraagt 30% van de uitgaven. Opgelet: Vanaf 1/1/2013 werd het belastingkrediet afgeschaft. Wie weinig of geen
belastingen betaalt, kan dus niet van deze maatregel genieten.
Surf naar www.energiesparen.be/subsidies voor een volledig overzicht en alle voorwaarden van de premies voor energiebesparing in
uw gemeente of bel gratis naar 1700.
De brochure ‘Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in 2013’ kunt u gratis verkrijgen in de bibliotheek of het
gemeentehuis. U kunt de brochure ook bestellen of downloaden op de website www.energiesparen.be (rubriek publicaties) of via het
gratis nummer 1700.

Infomoment
huurwetgeving voor huurders

Informatieavond
‘Brand- en diefstalpreventie’

De huurwetgeving is een complex geheel van wetten en regels.
De wet beschrijft heel wat: wat er in het contract moet staan,
hoe de index berekend wordt, hoe het zit met onderhoud en
herstellingen, … Toch ben je als huurder best op de hoogte van
de huurwet. Je leert je rechten en plichten kennen en als er een
probleem zou opduiken zal je sterker in je schoenen staan.
Het infomoment, overdag of ’s avonds, is bedoeld voor huurders
op de private huurmarkt en duurt ongeveer twee uren. We
overlopen punt voor punt een huurcontract en zo krijg je zicht
op de basis van de huurwet. Nadien kan je nog vragen stellen.

Woonplus organiseert een informatieavond rond brand- en
diefstalpreventie. Een brandpreventieadviseur vertelt in ongeveer
een uurtje hoe je je woning brandveiliger kan maken. Hij geeft je
nuttige tips mee en wijst je op gevaarlijke gewoontes. Hij vertelt je
ook waar je best een rookmelder of branddeken ophangt.
Daarna is het de beurt aan de diefstalpreventieadviseur. Je
verneemt hoe je je woning kan beveiligen tegen inbraak maar
ook hoe je met je gedrag diefstal beter kunt voorkomen. Ook de
fiscale voordelen voor wie investeert in inbraakpreventie komen
aan bod.

De avond vindt plaats telkens om 19.30 uur op:
5 maart in Wichelen, raadzaal Sociaal huis, Oud Dorp 2
12 maart in Laarne, Skala, lokaal tekenacademie, Colmanstraat 51
26 maart in Wetteren, raadzaal Sociaal huis, Scheldedreef 52
De namiddag vindt plaats om 14.00 uur op:
26 maart in Wetteren, raadzaal Sociaal huis, Scheldedreef 52
Deelname is gratis, graag vooraf inschrijven via 09 365 46 36 of
woonplus@laarne.be.
Woonplus verloot onder de aanwezigen telkens vijf lidkaarten
van de Huurdersbond, goed voor één jaar gratis juridisch advies
en zes nummers van Het Huurdersblad.
In samenwerking met de Huurdersbond Oost-Vlaanderen

De informatieavond is in de eerste plaats bedoeld voor inwoners
van Laarne, Wetteren en Wichelen en vindt plaats op 19 maart
2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Laarne,
Dorpsstraat 2. Einde voorzien rond 21.30 uur.
Deelname is gratis, graag vooraf inschrijven via 09 365 46 36 of
woonplus@laarne.be.
Een samenwerking met de Brandweer Zone Zuid-Oost en de
politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen.
Woonplus verloot onder de aanwezigen 5 rookmelders.
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Milieu
Subsidie voor het behoud van huis- en boerenzwaluw

bron: rlsd

bron: rlsd

De gemeente Wichelen bezit een van de grootste zwaluwenkolonies uit de streek. Dit is uniek gezien het gaat
over een kwetsbare en beschermde diersoort. De gemeente zet dan ook middelen in om deze diertjes te beschermen. Om een verdere achteruitgang van deze vrolijke vogeltjes tegen te gaan voorziet de gemeente een
subsidie tot 50 euro voor het behoud van de nesten.
Wie een zwaluwnest hangen heeft, kan dit steeds melden aan het Regionaal Landschap-Schelde Durme vzw
(www.rlsd.be). Zij brengen op uw vraag tevens gratis nestplankjes en steunlatjes aan. Indien gewenst hangen zij
kunstnesten op. De aanvragen tot subsidie dienen jaarlijks tussen 15 mei en 31 juli op het daartoe bestemde
aanvraagformulier (te vinden op www.wichelen.be) ingediend te worden op de milieudienst, Oud Dorp 2,
Wichelen.

Gratis bloemenzaad met gunstig bij-effect !
U heeft het ongetwijfeld al gehoord: zowel de honingbijen als de wilde bijen hebben
het om verschillende redenen moeilijker en moeilijker om te overleven en hun aantal
gaat sterk achteruit. Nochtans speelt de bij een grote rol bij het bestuiven van planten. Om deze en andere nuttige insecten een duwtje in de rug te geven, voorziet de
provincie Oost-Vlaanderen een aantal zakjes bloemenzaad die u (tijdens de openingsuren)
gratis kunt afhalen van 2 tot 15 april 2013 op één van de 3 gemeentehuizen. Het mengsel
zaait u tussen april en eind mei. Meer informatie kunt u terugvinden op de website
www.oost-vlaanderen.be/bijen.

Oproep deelname bebloemingswedstrijd 2013
De bebloemingswedstrijd wordt dit jaar opnieuw georganiseerd en loopt andermaal van 1 april tem 31 augustus 2013. Wie
gedurende die periode zijn of haar gevel/verdieping/balkon/tuin met bloemen en planten verfraait of een mooie ecologische
tuin onderhoudt kan deelnemen. Deelname aan de wedstrijd is gratis en doet u door het inschrijfstrookje (terug te vinden op
www.wichelen.be - milieu of aan de balie van uw gemeentehuis) uiterlijk op vrijdag 22 maart 2013 te bezorgen op één van
de 3 gemeentehuizen. De winnaars van elke categorie worden letterlijk in de bloemetjes gezet en krijgen op de prijsuitreiking
een mooie cheque cadeau. Het gemeentebestuur hoopt ook dit jaar op een succesvolle editie en wenst alle deelnemers veel
tuinierplezier!

Wichelse kinderen vergroenen Vallei van de Serskampse beek
Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid verwierf de voorbije jaren
grote delen in de vallei van de Serskampse beek (o.a. Moleneed/Wolfgat). De bossen en
velden in deze vallei hebben immers heel wat te bieden op ecologisch en recreatief vlak.
Op uitnodiging van het ANB plantten op 14 januari 2013 135 enthousiaste kinderen van
de gemeenteschool De Rozelaar in Serskamp houtkanten in het Moleneed en een bos in
de Doornstraat aan. Zo helpen ze met het herstel van een kleinschalig landschap, dat rijk
is aan kleine weilandjes, poelen en sloten, (knot)bomenrijen, houtkanten en bosjes, én
houden ze diersoorten als salamanders, kikkers, enkele zeldzaam geworden vogels
(steenuil, kerkuil,…), het ree, de wezel, de hermelijn, de vos in stand.
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Geleend & gelezen
Humor: driemaal anders
Humor en literatuur gaan soms heel goed samen.
- Zo bewijst onder meer de Zweedse auteur Jonas Jonasson met
“De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween”. In dit boek
maakt de lezer de memorabele avonturen van Allan mee, die kort
voordat het feest voor zijn 100ste verjaardag losbarst, uit het
bejaardenhuis verdwijnt.
- In “Heden soup ! ; Bij mij zijt ge veilig” van de Vlaamse standup-comedian Wim Helsen vind je de
teksten van zijn eerste twee avondvullende voorstellingen.
- Wat dacht je van de geheel fictieve reisgids “Molvanië: een land gevrijwaard van moderne tandheelkunde”?
Deze reisgids over het Oost-Europese dwergstaatje Molvanië valt in presentatie en concept niet te onderscheiden
van echte reisgidsen. Toch wordt bij het lezen duidelijk dat deze gids van absurditeiten aan elkaar hangt.
Op zoek naar gepaste lectuur? De bib wijst je graag de weg!

Jeugdboekenweek 2013: Tijd !
De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van
Vlaanderen. De Jeugdboekenweek 2013 vindt plaats van 2 tot 17
maart. Jaarlijks heeft de Jeugdboekenweek een ander thema.
Dit jaar is het thema ‘tijd’met als slogan 'Een zee van tijd'.
De bibliotheek organiseert tijdens deze periode een aantal
activiteiten op maat van het lager onderwijs. Wij nodigen alle
kinderen en de scholen van Schellebelle, Serskamp en Wichelen
uit om deel te nemen aan deze activiteiten.
Het programma ziet er als volgt uit :
1. Workshop: “Middeleeuws koken” én “Hoe word ik ridder!”
Heb jij zin om gedurende een namiddag zevenhonderd jaar in de tijd te gaan, terug naar een keuken zonder
kruiden en veel vlees. Heb jij zin om te koken en te proeven zoals in de tijd van de ridders en prinsessen? Weet jij
trouwens hoe je ridder wordt? Je moet het vak leren van een andere ridder. Je moet een harnas dragen, met schild
en lans kunnen omgaan en kunnen zwaardvechten.
We gaan met de teletijdmachine een heel stuk terug in de tijd. Ons doel : koken zoals toen! Geen biefstuk en friet
op het menu, maar allerlei gerechten van vele honderden jaren geleden en toch heerlijk! En tot ridder geslagen
worden! Durf jij deze uitdagingen aan?
Waar? Pastorijtuin van Serskamp
Wanneer? Woensdag 13 maart 2013, van 14.30 u tot 16.30 u.
Voor wie? Alle kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar
Prijs? Gratis
Inschrijven kan in de bib van Schellebelle, Wichelen of Serskamp T: 09/366.30.74 Email: bibliotheek@wichelen.be
Haast je, want het aantal deelnemers is beperkt.
2. “Loewie en het mysterieuze boek, ” een spannend vervolgverhaal voor kinderen uit de 2de en 3de graad
lager onderwijs.
In een mysterieus boek ontdekt Loewie een amulet dat hem meeneemt in de tijd. Hij belandt eerst in de prehistorie.
Loewie wil dolgraag terug bij zijn opa en zusje Janne in 2013 geraken. Maar daarvoor moet hij zeven tijdvakken
doorlopen, door allerlei raadsels op te lossen en opdrachten uit te voeren.
Meer info in de bib.

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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Tip!
Paasmaandag 1 april 2013
Scheldehappening 'Door de Schelde verbonden'
Programma te Wichelen
Op paasmaandag 1 april is de 4de editie van de
Scheldehappening. Een voor de hand liggend thema
op deze 1 april-dag is vissen in de Schelde. Een dag
om de Schelderegio varend, fietsend en wandelend
te verkennen en er alle troeven te ontdekken. In 18
gemeenten langs de Schelde kan je “vissen” naar cultuur,
natuur, erfgoed en couleur locale.
Ook onze gemeente neemt opnieuw deel met:
- Infopunt aan het veer te Schellebelle
- Infostand Natuurpunt met aquaria met vissen die
leven in de Kalkense Meersen, lokale streekmarkt
op de veerdam met ‘Zoetje Mondje’, Werkgroep
“Onthaalschakel”, wafelenbak ten voordele van
Kinderkankerfonds op de veerdam, Tentoonstelling
“Schelde van bron tot monding” en pannenkoeken door
Heemkring Schellebelle in de pastorij van Schellebelle,
Boekenverkoop van de plaatselijke bibliotheek.

- Rondvaarten op het half uur, tussen 10.30 en 16.30 uur
boottocht om 17.30 uur
- Fietstochten
Schellebelle 1919 fietstocht langs markante filmplaatsen
(20–30-42 km), fietstocht
Donkmeer (19 km),
- Geleide Floraliënfietstocht:
Vertrek Wetteren infopunt om 14.30 uur,
veer Schellebelle om 15 uur
- Geleide wandelingen
Grutto wandeling in de Kalkense Meersen, vertrek
Schellebelle Aard om 13,14 en 15 uur, (duur 2u).
Info en inschrijven:
Natuurpunt Scheldeland T 0477 69 83 19
Bezoek aan de Wetterse wintertuin

Het volledige programma vind je op
www.scheldehappening.be

