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Albert Van Malderen
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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 : 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, Lutgard Coppens :
052 43 24 27
Anne Roos : 052 43 24 19
ruimtelijke.ordening@wichelen.be

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

Openbare werken
Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23
Patrick Lauwereys : 052 43 24 21
Ria Roelandt : 052 43 24 20
openbare.werken@wichelen.be
Willy Melkenbeek : 052 43 24 14

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

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

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

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

onze gemeente. Zowel sociaal, cultureel als sportief

gemeente opfleurden. Naast alle vrijwilligers die
dit mogelijk maakten, wil ik graag bij deze ook de

altijd zo evident is.

en toneelzaal op de Anker te Serskamp, de kapel
in de Bruinbeke... Zo kennen andere projecten hun
opstart. Denken we hierbij maar aan de bouw van
de nieuwe school in Wichelen, alsook de bouw van
de nieuwe KLJ-, VKSJ- en Schuttersgildelokalen.
Er staan nog drukke tijden voor de boeg. En nog tal
van projecten staan op de planning die we graag

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

willen verwezenlijken. U ziet, onze gemeente staat
niet stil.
De zomer werd troosteloos ingezet met miezerig
weer maar dit werd al gauw goedgemaakt door het
stralende weer in augustus.
Hopelijk kunnen we nog lang nagenieten van dit
mooie weer. Het is belangrijk om op zo’n momenten
even halt te durven zeggen aan de drukte en te
genieten van de kleine dingen en gezelligheid
rondom je heen.
Geniet alvast van deze tijd,
Uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
Sportproevers!
Beste (toekomstige) sportieveling,
Ben je op zoek naar een sportclub?
Kan je niet kiezen tussen de verschillende sporten?
Wil je eens proeven van de verschillende sporten?
Dan hebben we goed nieuws !!
Elk jaar slaan de clubs, de sportdienst en de follo van Wichelen de handen in elkaar om je daarbij te helpen. Ook dit
jaar worden er één of meerdere gratis initiatielessen georganiseerd om je te laten kennis maken met de verschillende
sporten. Zo kan je proeven van de sport die je het meeste aanspreekt, of zelfs van allemaal. Op die manier kan je de
sport kiezen die jij het leukste vindt.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze website of bij de volgende personen:
Info - Website:
www.wichelen.be/sport/sport
Info - Sportdienst:
David Levantaci
052/43 24 10
Sportdienst@wichelen.be
Info - Follo:
Chris Rimbaut
0496/60 64 51
Voetbal - KVV Schelde
Marc De Rycke
0496/70 53 59
http://www.kvvschelde.be
Jiu-Jitsu - Sandokan
Eric Schoot
0476/86 90 03
http://www.sandokanryu.be
Badminton - Zoef
Monique Cossaer
0473/83 95 16
http://www.bloggen.be/zoefgsf
Atletiek - Eerlijk streven
Tom Haentjens
0472/87 26 29
Boogschieten - Gold Star
Jaak Van Den Bogaerd
09/369 72 47

Ga voor goud - Wichelse sportlaureaten
Oproep: Geef een kandidaatstelling door voor de Wichelse Sportlaureaten!
Ook dit jaar zullen in december de Wichelse Sporttrofeeën uitgereikt worden.
Elke inwoner of club die een opmerkelijke sportieve prestatie geleverd heeft in de periode van september 2011 tot en
met augustus 2012 komt in aanmerking om een trofee te winnen.
Kandidaten kunnen voorgesteld worden door een mail te sturen naar sportdienst@wichelen.be, met nico.de.gussem@
telenet.be in cc. Probeer je dossier zo goed mogelijk op te stellen met tekst en beeldmateriaal.
Zet in je dossier de prestaties van de betrokken periode, enkele foto’s van de sportieveling in actie en een gsm-nummer
waarop je bereikbaar bent. Er wordt rekening gehouden met elke kandidatuur die voor 5 november 2012 gesteld
wordt. Op de algemene vergadering van de sportraad van november zal er bij geheime stemming gekozen worden uit
de ingediende dossiers.
Alle kandidaten worden op het eind van het jaar uitgenodigd op de sportavond, georganiseerd door de sportraad. Hier
zullen de laureaten bekend gemaakt worden.

Op maandag 10 september 2012 start de atletiekclub met een
nieuwe reeks Start2Run
Gedurende 10 weken wordt onder leiding, en in groep, geleerd op een rustige wijze 5km te joggen. Dit is jouw kans om
eindelijk eens de loopschoenen aan te trekken !!! Ook jij kan 5km joggen!!
We komen samen op maandag, woensdag en vrijdag aan het clublokaal, naast het Sociaal Huis in Wichelen, van 19.00u
– 20.00u. Kostprijs voor het deelnemen : 20 euro, verzekering en begeleiding inbegrepen.
Wat heb je nodig ? Goede loopschoenen en een sportieve outfit.
Een deel van deze inschrijving kan je terugkrijgen via je mutualiteit. Vraag ernaar !!
Meer info bij Annaert Wim 052 42 50 98 of Tom Haentjens 0472 872629 - www.aceswichelen.be
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Jeugd
JeugdCultuurStraat
Na een zeer geslaagde eerste editie van de JeugdCultuurStraat vorig jaar, maakt de jeugdraad zich
weer klaar voor een spetterende tweede editie!
Ook dit jaar kunnen alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar zich uitleven tijdens een namiddag boordevol leuke activiteiten.
Workshop Graffiti
Experimenteren met de brandweer
Dansen
Speleobox
Zandbaktekenen
Springkastelen
Een super-fantastisch-formidabel slotmoment om de dag mee af te sluiten
En véééél meer!
Dit alles heeft plaats op zaterdag 13 oktober 2012 van 13u30 tot 18u, op het terrein aan het sociaal
huis in Wichelen. Inschrijving kost €1.
Mis deze dag zeker niet en ga naar huis met een super-cool gadget!
* Inschrijven is mogelijk bij elke jeugdvereniging. De kindjes die (nog) niet aangesloten zijn bij een
jeugdvereniging, kunnen binnenspringen op de jeugddienst.

Brandweer
Gezocht
Wij zoeken geen helden of personen die eerst handelen en pas daarna denken.
Wij zoeken wel mensen die een beetje handig en sportief zijn en goed functioneren in een groep.
Beantwoord je aan dit profiel ?
Stel dan in de loop van de maand september je kandidatuur bij de Wichelse brandweer.
Heb je interesse en wens je meer info ?
Geen probleem, wij informeren je graag op het nummer 052 42 22 23 of via mail wichelen@brandweervlaanderen.be
of spring op dinsdagavond gewoon eens binnen in de brandweerkazerne.

Politie
Houdt de veiligheid van je woning je bezig?
Doe dan een beroep op de diefstalpreventieadviseur!
In België gebeuren er acht inbraken per uur en je wil hiervan natuurlijk gespaard blijven. De schade van zo’n inbraak
kan oplopen tot ongeveer e 4000, maar je kan dus de nodige preventiemaatregelen nemen. Je weet niet waar te
beginnen? Doe een beroep op je diefstalpreventieadviseur. Hij komt gratis bij je thuis om de zwakke punten i.v.m.
de beveiliging van je woning te analyseren en geeft je aanbevelingen om de risico’s te verminderen. Bovendien is zijn
advies neutraal, objectief en volledig kosteloos. Dus niet meer twijfelen en maak een afspraak via de lokale politie
op het nummer 09 369 00 25.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Steun voor voetbalclubs
Zowel voetbalclub SK Wichelen als de jeugdploegen van KVV Schelde hebben te kampen met een gebrek aan aangepaste
infrastructuur. Daarom is aan SK Wichelen een subsidie van € 70 000 toegekend voor de aankoop en plaatsing van
een kantinecontainer annex sanitaire ruimte met douchemogelijkheid. Die kan worden geplaatst langsheen het
voetbalveld aan de kant van de Doornweg te Wichelen. KVV Schelde krijgt € 110 000 voor de aankoop en plaatsing van
kleedkamercontainers met douchemogelijkheid voor haar jeugdploegen. Die zullen worden gezet aan het voetbalveld
in de Hoekstraat te Schellebelle.

Veiliger verkeer
Ter hoogte van de parking op de hoek van Krabbegem en Statiestraat te Wichelen wordt een oversteekplaats voor
voetgangers afgebakend. Bedoeling is de buurt van het aldaar gelegen kinderopvanginitiatief veiliger te maken.
Ook worden twee parkeerplaatsen tegenover de bibliotheek in Schellebelle, gelegen naast de twee parkeerplaatsen
voor mindervaliden ingericht als zone met een parkeertijd beperkt tot maximaal 30 minuten. Dat moet het mogelijk
maken steeds in de buurt van bibliotheek, politiekantoor, banken en post te parkeren om een korte boodschap te doen.

Erkenning ligging voetweg tussen Doornweg en Bohemen
Het voetwegje tussen de Doornweg en Bohemen te Wichelen wordt in zijn huidige ligging bewaard. Het wordt immers
vaak gebruikt door buurtbewoners om de school of handelszaken in Bohemen of op de Margote snel en veilig te
bereiken. Nadien wordt de al tientallen overbouwde officiële ligging afgeschaft door de Deputatie van de provincie OostVlaanderen en hebben alle geburen zekerheid over de oppervlakte van hun eigendommen.

Verkaveling Anker heet ‘Pruytenshof’
Het is nu officieel : de nieuwe verkaveling tussen Anker en Biesakker krijgt de naam ‘Pruytenshof’ en dat op voorstel van
de gewezen Davidsfondsafdeling Serskamp en gunstig advies van de Gemeentelijke Culturele Raad. De naam verwijst
naar een eertijds daar gelegen hoeve.

Aankoop speeltuigen voor speeltuintjes
Op elk van de drie deelgemeenten wordt binnenkort een nieuw speeltuintje met speeltoestellen aangelegd. Rekening
houdend met de verschillende leeftijdscategorieën is het de bedoeling een gevarieerd aanbod aan speelmogelijkheden
te bieden. Aan het buurthuis van de Doornweg te Wichelen zullen de speeltoestellen worden vervangen, in Serskamp
wordt gedacht aan de omgeving van het nieuwe Jeugd- en Cultuurcentrum als locatie en in Schellebelle bestaan een
aantal mogelijkheden : de omgeving van het voetbalveld, het Kloosterland en de Pater Bontinckstraat.
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Geboorten
Louis Lammens (05/05/2012)

Julie Rombout (02/06/2012)

Mathis Saerens (05/07/2012)

Lena Roelkens (05/05/2012)

Noa Cromphout (05/06/2012)

Mirte Heyndrickx (12/07/2012)

Fara Van Vaerenberghe (15/05/2012)

Timon Bossaer (05/06/2012)

Corinne Bauwens (13/07/2012)

Kobe Sedeyn (18/05/2012)

Kobe Impens (19/06/2012)

Willem De Gussemé (13/07/2012)

Emma Stroobant (19/05/2012)

Liam De Schryver (20/06/2012)

Benthe & Diewke Boriau (19/07/2012)

Estée Oosterlinck (22/05/2012)

Mila Demulier (22/06/2012)

Fraukje van Reijen (20/07/2012)

Nicolas Tsoy (22/05/2012)

Jef Derde (23/06/2012)

Sölna De Proft (22/07/2012)

Rune Van Muylder (29/05/2012)

Julie Van Heden (30/06/2012)

Ziggy Blomme (23/07/2012)

Yentl Grenelle (01/06/2012)

Febe D’Haese (30/06/2012)

Mus Dewulf (25/07/2012)

Gianni Steeman (01/06/2012)

Febe De Winter (01/07/2012)

Huwelijken
Vincent Dinaux en Geertrui Roels (25/05/2012)
Joris Bockstaele en Erika Tiré (26/05/2012)
Nico De Smet en Lesley Tilliere (01/06/2012)
Niels De Wilde en An-Sofie van den Bosch (02/06/2012)
Béchir Memmi en Christina Andrino San Cristobal (09/06/2012)
Christophe Hessels en Veerle De Pus (11/06/2012)
Yves Charles en Hilde Roggeman (22/06/2012)
Sam De Sutter en Eveline De Corte (23/06/2012)
Dirk Van Wesepoel en Suzanne De Boeck (12/07/2012)
Nancy Haentjens en Jelle Franck (20/07/2012)
Tom Mariman en Ellen De Rycke (27/07/2012)
Dieter Pattyn en Delphine Roggeman (27/07/2012)
Sebastiaan Van Hauwermeiren en Sarah De Laet (27/07/2012)
Frederick Schrooten en Leen Van Dooren (28/07/2012)
David Boon en Els De Kock (04/08/2012)
David De Cooman en Annelies Roelandt (18/08/2012)
Johan Van Overmeire en Maria Valdez Valdez (24/08/2012)
Maarten Cromphout en Nathalie De Wilde (25/08/2012)
Kim Caufrier en Nico De Moor (31/08/2012)

Overlijdens
Jeanne De Bruycker (21/05/2012)

Camiel Verhofstadt (28/06/2012)

Leon Van Imschoot (25/05/2012)

Alice Corthals (30/06/2012)

Willy De Thaey (25/05/2012)

Patrick François (01/07/2012)

Dieter De Koker (30/05/2012)

Aimé Sonck (02/07/2012)

Valentyn De Mey (31/05/2012)

Amandus De Vos (22/07/2012)

Gaston De Smedt (03/06/2012)

Julia Vergeylen (30/07/2012)

Marie-Jeanne Verhoeven (04/06/2012)

Agnes Marckx (30/07/2012)

Hildegard Bracke (09/06/2012)

Leontina Michem (30/07/2012)

Michaël Tombeur (10/06/2012)

Maria Van de Meirssche (01/08/2012)

Albertus Rasschaert (13/06/2012)

Achiel Bogaert (19/08/2012)

Suzanna Bockstael (24/06/2012)

Albert De Grauwe (20/08/2012)
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INBEELD

11-juliviering Hiltoff

11-juliviering

uitbreiding school Wichelen

nieuwbouw VKSJ-Schuttersgilde-KLJ
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11-juliviering MiGrande

Opening Beeldenstroom

compostdemodag

speelplein

Een dag op pad met…
...werkmannen, in voorbereiding voor de verkiezingen
Verkiezingen organiseren in ons land is een complexe

2 weken voor de verkiezingen worden de kiesbakken,

aangelegenheid. Het vraagt een intense voorbereiding

de kieshokjes die nu op de zolder van de loods staan

en planning.

van onder het stof gehaald, stofvrij gemaakt en opge-

Dit artikel geeft u een beeld van hoe onze werkmannen

frist. Eens hiermee klaar wordt al het klein materiaal

zich voorbereiden

getrieerd en zorgvuldig

om van de lokale en provinciale

verkiezingen op 14 oktober 2012 een succes te maken.

in de kiesbakken gestoken.

Vervolgens worden de bakken per school klaar gezet.
Dit vergemakkelijkt het sorteren van al het administratief materiaal dat vanuit het Sociaal Huis aangebracht
wordt.
Eens deze klus geklaard, wordt de planning van het verkiezingsweekend opgesteld voor alle werkmannen.
Vrijdag voor de verkiezing moet de hele ploeg paraat
staan om na de schooluren de klaslokalen in de drie gemeenten leeg te maken zodat de kiesbureau’s kunnen
ingericht worden. Tafels, stoelen, kieshokjes, ….moeten
worden opgeladen, vervoerd, afgeladen en geïnstalleerd. In de kiesbureau’s wordt ook koffie voorzien.
Ook daarvoor zorgen onze werkmannen. Als laatste

Eind augustus beginnen de voorbereidingen in de gemeenteloods. Alle materiaal voor het inrichten van de
kiesbureau’s wordt daar immers bewaard. Eerst en
vooral wordt het klein materiaal gecontroleerd: zijn er
voldoende potloden en rode en blauwe stylo’s aanwezig voor de 14 keisbureau’s die onze gemeente telt. Is
dat schrijfgerief ook gebruiksklaar? Alle stempels, scharen worden nagekeken …..m.a.w.:er wordt zorgvuldig
een inventaris opgemaakt en het ontbrekend materiaal
wordt besteld. ‘Heb je rekening gehouden met het bijkomend kiesbureau in het OCMW Molenkouter?’ Geen
nood. Luc is dat niet uit het oog verloren.
worden de kiesbakken klaar gezet en voorzien van klevers, de richtlijnen worden omhoog gehangen en de bewegwijzering wordt klaargezet.
Met deze taken zijn alle werkmannen ongeveer 3 uur
zoet.
De zondag van de verkiezing moeten er 3 werkmannen (1 in iedere vestiging) al om 7u paraat staan om de
scholen open te maken, eventueel de verwarming aan
te leggen en de bewegwijzering op de juiste plaats te
zetten. Daarna kunnen ze ook hun stemplicht vervullen.
Hun werk is hiermee nog niet gedaan! Om 16u moet de
hele ploeg weer paraat staan om alle stembureau’s af te
breken, al het materiaal terug naar de loods te brengen
en de klaslokalen terug netjes in orde te maken. Onze
kinderen moeten maandag immers weer naar school!
De maandag na de verkiezing wordt in de loods al het
materiaal weer netjes opgeborgen tot de volgende verkiezingen.
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OCMW
SCHOOL- EN STUDIETOELAGE 2012-2013; VRAAG ZE TIJDIG AAN
Schooltoelagen zijn er voor kleuter- en lager onderwijs, secundair en hoger onderwijs.
Het gezinsinkomen vormt de basis waarop bepaald wordt of u recht hebt op een school – of studietoelage. Het gezinsinkomen wordt bepaald aan de hand van het laatste aanslagbiljet (inkomen 2010, aanslagjaar 2011). Daarnaast speelt het
aantal personen dat deel uitmaakt van uw gezin een bijkomende rol. Hoe meer personen ten laste, hoe meer punten
en hoe hoger uw gezinsinkomen mag zijn.
- De toelage voor kleuters bedraagt € 87,33.
- De toelage voor lager onderwijs bedraagt tussen € 98,25 en € 147,37.
- De toelage voor het voltijds secundair onderwijs varieert van € 122,36 tot € 1080,25 (volledige toelage voor interne
leerlingen).
- De toelage voor deeltijds leerplichtonderwijs en de leertijd bij Synthra ligt tussen € 102,93 en € 308,77.
- De toelage voor het hoger onderwijs varieert van € 240,16 tot € 3716,60 als u kotstudent bent en tot € 2230,68 als
u geen kotstudent bent.
Er komen heel wat mensen in aanmerking voor een toelage dan vroeger het geval
was. Misschien komt ook u in aanmerking!
Uw aanvraag kan online of op papier ingediend worden vanaf 01 augustus 2012 tot
en met 01 juni 2013.
Opgelet: NA 01 JUNI 2013 BENT U ONHERROEPELIJK TE LAAT
Twijfelt u of u een toelage kunt krijgen? Vermoedt u dat uw gezinsinkomen iets te
hoog is? U heeft een algemene vraag? Hoe moet u een aanvraag indienen?
Verdere informatie kan u vinden op www.studietoelagen.be of via het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Overheid.
Gratis folders liggen ter beschikking in het Sociaal Huis.
De maatschappelijk werkers van het OCMW Wichelen helpen u graag verder bij
het verstrekken van informatie of bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag. U kan ons vinden in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen of via
het algemeen nummer 052/43 24 50.

FINANCIELE KOPZORGEN OF NIET!?
Het is weer zover: een nieuw schooljaar is van start gegaan. De kinderen gespannen maar ook voor sommige ouders
breekt een tijd van kopzorgen aan. Soms gaat het over financiële zorgen. Je kind(eren) naar school laten gaan of laten
studeren is niet voor iedereen even evident.
Een schooljaar brengt heel wat, al dan niet onverwachtse, grote uitgaven mee. Een
boekentas, schoolboeken, schoolgerief, kledij,…. Van bij de start kunnen de kosten
de hoogte in schieten.
Ook tijdens het schooljaar worden mensen geconfronteerd met bijkomende hoge
facturen. Extra kosten voor uitstappen, kopieën, abonnementen,……
Het OCMW beschikt over subsidies die kunnen aangewend worden om u te helpen
bovenstaande kosten te betalen.
Wanneer u moeilijkheden ondervindt om bij het begin van het schooljaar of tijdens
het schooljaar sommige rekeningen betaald te krijgen, kom gerust eens langs op
onze sociale dienst.
De maatschappelijk werkers helpen u graag bij het zoeken van alle voordelen waarvan u kunt genieten (studietoelage,
subsidies socio-culturele participatie,….).
U vindt ons op de eerste verdieping van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen. U kan een afspraak maken op
het nummer 052/43 24 50. of via mail op socialedienst@ocmw-wichelen.be of kom gewoon langs.
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OCMW
Oktober internationale borstkankermaand
Tijdens de internationale borstkankermaand oktober creëren sommige van onze
Wichelse bakkers borstgebakjes en zet onze gemeente het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker op een kleurrijke manier in de kijker.
Vrouwen tussen 50 en 69 jaar laten massaal naar hun borsten kijken: gezonde vrouwen, creatieve vrouwen, elegante vrouwen, sportieve vrouwen, vrouwen met pit en
gezellige vrouwen. Maar de helft van de vrouwen uit die leeftijdsgroep heeft nog een
extra duwtje nodig om deel te nemen aan het gratis onderzoek naar borstkanker. Om
de twee jaar deelnemen is belangrijk om borstkanker vroegtijdig op te sporen en de
kans op genezing te vergroten.
Kijk eens op de Facebookpagina ‘Laat naar je borsten kijken’ en ontdek welke kleurrijke activiteiten er worden georganiseerd.
Meer info: www.borstkankeropsporing.be

Nieuw kiesbureau in Wichelen!
Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal een nieuw kiesbureau worden ingericht in de polyvalente zaal van het
woon-& zorgcentrum Molenkouter (Dreefstraat 11A).
In 6 stemhokjes zullen de bewoners van Molenkouter en de omliggende woningen hun stem kunnen uitbrengen. Deze
mogelijkheid voorzien betekent een belangrijk initiatief om een kwetsbare groep toch te laten participeren aan het
maatschappelijk leven. In het verleden staafden de meeste bewoners met een medisch attest de onmogelijkheid om
aan de verkiezingen deel te nemen. Beperkte mobiliteit was hierbij een belangrijke reden. Daar kan nu verandering in
komen. Een aantal kieshokjes zullen aangepast zijn voor onze rolstoelgebruikers. De personeelsgroep animatie kan de
bewoners dan ook objectief voorbereiden op dit gebeuren.
Op 14 oktober zal ons huis openstaan voor de inwoners van de omliggende straten. Als woon-&zorgcentrum willen
we geen eilandje zijn binnen de gemeenschap maar een open huis waar de verschillende generaties elkaar kunnen
ontmoeten. Dergelijk initiatief helpt alleszins mee aan een positieve beeldvorming over de woonzorgcentra.

Brandpreventieadvies door de Wichelse brandweer
De seniorenraad organiseert jaarlijks een gespreksnamiddag voor senioren. Eerst wordt een interessant onderwerp
aangesneden om vervolgens de namiddag op een ontspannende manier af te sluiten.
De gespreksnamiddag is dit jaar gepland op maandag 19 november 2012 vanaf 13u30.
De gespreksnamiddag vindt plaats in de polyvalente zaal van het OCMW – rusthuis
Molenkouter, Dreefstraat 11a te 9260 Wichelen.
Als onderwerp is gekozen voor een uiteenzetting van de Wichelse brandpreventieadviseur die ons zal inlichten over de brandveiligheid van onze woning, hoe we die kunnen
verhogen en over brandpreventie in het algemeen.
Jaarlijks vallen ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden in België en brandwondenslachtoffers die
het overleven, dragen meestal de gevolgen mee voor de rest van hun leven. Dan hebben we het nog niet over de
enorme materiële schade die 10.000 branden jaarlijks aanrichten……
Onze eigen Wichelse preventieadviseur zal trachten om praktische tips te geven en zal proberen duidelijk te
maken dat u door sommige eenvoudige ingrepen de brandveiligheid in uw woning kan verhogen.
Jacques De Mey zal de namiddag muzikaal afsluiten. Jacques De Mey brengt op zijn piano en keyboards alsook op
trombone, xylofoon en vibrafoon een non – stop optreden van wereldwijd bekende muziek van vroeger en nu.
Amusement verzekerd!
We hopen u allen te mogen ontmoeten! Alle aanwezigen worden getrakteerd op koffie en koek.
Inschrijven is mogelijk in het Sociaal Huis bij Ann Boterberg, 052/43.24.58., via ann.boterberg@ocmw-wichelen.be of
aan de balie van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen. Inschrijven kan ook bij de leden van de seniorenraad.

11

oon-& zorgcentrum Molenkouter (WZC)
rviceflats Schuttershof (SF)

OCMW
Welzijnsschakel-Groot Wichelen
Heel wat mensen vonden de afgelopen 2 jaar de weg
naar de activiteiten van “Welzijnsschakel” Wichelen.
We zorgen voor een ruim, afwisselend en leerrijk
aanbod. Personen die het financieel moeilijk hebben,
kunnen onder bepaalde voorwaarden en dankzij tussenkomst van het OCMW, in aanmerking komen voor
een verminderd tarief om aan deze activiteiten deel
te nemen. Zo is het mogelijk dat deelname aan een
daguitstap of familiefeest maar € 2,00 bedraagt.
Afgelopen activiteiten:
• Op 2 juni gingen we met 50 deelnemers tussen 2 jaar en +70
jaar naar de Zoo in Antwerpen.
De zon was van de partij en blije gezichten kregen wij er
gratis bij.
• Op 11 juli waren we met onze promostand te gast op de 11 juliviering in Schellebelle.
Wat staat er nog op de kalender:
• knutselen iedere 1ste dinsdagnamiddag van de maand in het RVT Molenkouter 14u.
• Oudergespreksgroep voor ouders met kinderen vanaf 10 jaar.
Onder het thema “Jongeren verwonderen. Ouders doen wonderen” kunnen ouders elkaar ontmoeten en ervaringen
uitwisselen over hun kinderen die allerlei streken uithalen of een moelijke periode doormaken. Maakt jouw puber je
ook gek, kom dan één keer per maand naar onze oudergroep. Data 25/08 - 22/09 - 10/11 en 08/12
• 20/09 info en vormingsavond ism. Vorming Plus rond Gemeenteraadsverkiezingen.
om 20 uur in het Buurthuis, Doornweg, Wichelen
• 30/09 promostand tgv. “50 jaar Berenstoet.”
• 26/10 kookavond, Buurthuis, Doornweg, Wichelen
Wil je graag meer weten of gratis lid worden, aarzel niet volgende contactpersonen aan te spreken:
- WZS-Wichelen: - Lutgarde Duquet – Tel 052 42 41 30 of GSM 0472 574 547 – onthaalschakel@telenet.be
- Simone Govaert – Tel 052 42 27 03 – simonegovaert@skynet.be
- De maatschappelijk werkers op de sociale dienst van het OCMW 052 43 24 00

SOCIALE DIENST

Vanaf 3 september 2012 wordt Lutgart Teugels opgevolgd door
Evelyn Vanbesien als verantwoordelijke sociale dienst ouderenvoorzieningen. Voor vragen of inlichtingen m.b.t. een eventuele
opname (ook voor kortverblijf) kunt u haar bereiken op: tel:
052/43 22 89 of e-mail: evelyn.vanbesien@ocmw-wichelen.be

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
socialedienst@wichelen.be

THUISZORG

Hoofd sociale dienst
• Ann Boterberg – 052 43 24 58
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
thuiszorg@wichelen.be

maatschappelijk werkers
• astrid.deridder@ocmw-wichelen.be
Sven Goderis – 052 43 24 59
sven.goderis@ocmw-wichelen.be
Leen De Knijf – 052 43 24 52
leen.deknijf@ocmw-wichelen.be
Jole De Corte – 052 43 24 54
jole.decorte@ocmw-wichelen.be
administratief medewerker
• Lieve De Ridder – 052 43 24 53
Lieve.deridder@ocmw-wichelen.be

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

12

Bevolking
Iedereen naar de stembus op 14 oktober 2012
Op 14 oktober 2012 zijn er provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. In België is de stemming voor Belgen en
geregistreerde buitenlanders nog altijd verplicht. Wie niet kan gaan stemmen, kan een volmacht geven of een attest
bezorgen met een wettige reden waarom hij of zij niet kan gaan stemmen.
Wie niet gaat stemmen, kan dat attest afgeven op de bevolkingsdienst van het Sociaal Huis ofwel af laten geven
door een familielid of vriend in het stembureau waar u naartoe zou moeten op de verkiezingsdag zelf. Een volmacht geven is immers niet verplicht.
Om een volmacht te geven, hebt u twee documenten nodig : vooreerst een attest dat bewijst dat u niet zelf
naar het stemlokaal kunt gaan, bijvoorbeeld om medische redenen : attest op te maken door een arts die géén
kandidaat is bij de verkiezingen; wegens beroeps- of dienstredenen in het buitenland of in België : attest van de
werkgever; u of iemand van uw gezin met wie u samenwoont is schipper, marktkramer of kermisreiziger : attest
van de burgemeester die verklaart dat u of uw verwante dat beroep uitoefent; studenten die om studieredenen
niet kunnen gaan stemmen : attest van de directie van de onderwijsinstelling; verblijf in het buitenland om
privéredenen : bewijsstukken binnen te brengen in het Sociaal Huis, bvb. een reservatieformulier voor een hotel
of vlucht, attest van huur of bezit van een woning in het buitenland, .. Als u geen bewijzen kunt voorleggen, is een
verklaring op eer nodig : u gaat bvb op bezoek bij familie of vrienden in het buitenland. Op basis daarvan kan de
burgemeester dan een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland afgeven.
Naast bovengenoemd attest is ook een volmachtformulier nodig, dat u kunt vinden op de www.vlaanderenkiest.be
of kunt verkrijgen in het Sociaal Huis. Zowel de volmachtgever als de volmachtkrijger ondertekenen het volmachtformulier en voegen het bovengenoemd attest erbij. Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever zou moeten gaan stemmen het volmachtformulier en het attest af.
Daarnaast moet de volmachtdrager ook zijn eigen identiteitskaart en oproepingsbrief kunnen voorleggen, evenals
de oproepingsbrief van de kiezer in wiens plaats hij komt stemmen.
Belangrijk om te weten bij volmachten is dat om het even welke Belgische kiezer volmachtdrager kan zijn, maar dat
hij maar één volmacht kan krijgen.

Hou voetpaden toegankelijk
Zeker in de mooie seizoenen komen ook minder mobiele mensen graag naar buiten. Wij denken daarbij zowel aan
jonge ouders of grootouders met kinderwagens als aan rolstoelgebruikers en slechtzienden.
Wat dan soms problemen geeft, is de toegankelijkheid en begaanbaarheid van trottoirs. In de centrumstraten van
onze gemeente heeft het gemeentebestuur bij heraanleg steeds oog gehad voor voldoende brede voetpaden
zonder obstakels. Graag vragen we daarvoor respect van onze inwoners, zowel bij het plaatsen van huisvuilzakken,
papier als GFT-containers als bij het plaatsen van gelegenheidsterrassen voor handelszaken. Hou er steeds rekening
mee dat iedereen op een veilige manier kan passeren. Alvast dank voor ieders begrip !

Informatie over rust- en overlevingspensioen
Voor het vragen van of het bekomen van informatie over een rust- en overlevingspensioen als werknemer en/of
zelfstandige kan je elke 1ste donderdag van de maand in het Sociaal Huis Wetteren, Scheldedreef 52, terecht vanaf
13u30 tot 14u30 bij een medewerker van de RVP.
Nieuw! Vanaf september 2012 is het mogelijk een afspraak te maken om lange wachttijden te vermijden op het
nummer 09 365 73 73 of via het e-mailadres: info@sociaalhuis.wetteren.be.

ICE in mobiele telefoon belangrijk in noodgevallen
ICE is de internationale afkorting voor: In Case of Emergency. Gebruik deze afkorting bij de adressen in je mobiele
telefoon, zodat hulpverleners meteen weten wie ze moeten bellen als je daar zelf niet toe in staat bent.
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Milieu
Trage weg aan Eetgoed in nieuw jasje
Het trage wegje bevindt zich aan de ingang van de Eetgoedkasteelhoeve en
loopt in de richting van de Schoolstraat. Het wegje maakt deel uit van de Bloso
mountainbikeroute en zal in de toekomst nog aan belang winnen omwille
van de verdere uitbreiding van het boscomplex. In het verleden was dit pad
zeer moeilijk toegankelijk omwille van diepe spoorvorming en plassen. In
samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde-Durme heeft de gemeente
het wegje genivelleerd en bedekt met een laagje doornloos gehakseld hout.
Mountainbikers en wandelaars kunnen op die manier terug genieten van deze
trage weg. Twee houten fietssluizen zorgen voor het behoud van het traag karakter. Meer info op www.rlsd.be.

In the picture : de milieuraad (MiNa-raad)
De milieuraad is een adviesorgaan dat op eigen initiatief of op vraag van het college
van burgemeester en schepenen deskundig advies verleent over milieurelevante
onderwerpen. Zo werkte de milieuraad mee aan diverse subsidiereglementen
zoals zonne-energie, groendaken, kleine landschapselementen, nectarhoudende
planten, behoud van zwaluwen, de ondertekening van het charter voor
biodiversiteit, de aanleg van amfibiepoelen in de Bremenhulstraat en de realisatie
van de bosuitbreiding in Serskamp. Begin 2013 wordt de milieuraad opnieuw
samengesteld (hierover later meer op de website van de gemeente). Met dit
artikel wenst het gemeentebestuur de milieuraadsleden alvast te bedanken
voor de goede samenwerking en het geleverde werk.

Resultaat Groepsaankoop 100% groene energie
Dit voorjaar ondersteunde de gemeente Wichelen actief de groepsaankoop groene
energie van de provincie. Het resultaat mag er zijn. Maar liefst 749 van de gezinnen (15.72
%) in Wichelen schreef zich in voor een persoonlijk aanbod voor groene elektriciteit en/
of gas. Blij verrast met een 3de plaats van de meeste inschrijvingen van alle deelnemende
gemeenten, mocht de schepen van milieu, Kristof De Smet, en loketbeambte Anne Roos,
het podium betreden tijdens de bekendmaking van de resultaten. Wij hopen dat elke
inschrijver een voordelig aanbod heeft gekregen en kan genieten van 100% groene energie!

Subsidie voor nectarhoudende planten
De gemeente Wichelen kent een subsidie toe voor de aanplant van
“nectarhoudende planten”. Dit is uniek in Vlaanderen! Nectar is het hoofdvoedsel
van insecten zoals bijen. Deze bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit, net wegens
een tekort in het voedselaanbod. Met dit reglement beoogt het gemeentebestuur
deze bestuivers een duwtje in de rug te geven. De toelage bedraagt 20 % van
de aankoopprijs (excl. BTW). Enkel met facturen vanaf 250 euro (excl. BTW)
kan men subsidie aanvragen. Subsidiereglement en aanvraagformulieren kunt u
terugvinden op www.wichelen.be.

Deze brochure is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC®) mag
dragen. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Een flink deel van
de grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die worden beheerd volgens de regels van FSC®. Van het
andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol bos
heeft plaatsgevonden. Daarom mag dit papier het FSC® Mixed Sources label dragen.
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Geleend & gelezen
Bibliotheekweek: 20-28 oktober 2012
Wie wordt de bibste van het land?
Van 20 tot 28 oktober vindt naar jaarlijkse gewoonte de bibliotheekweek plaats.
Het thema is dit jaar: “Wie wordt de bibste van het land?”
Dromencampagne voor bib van de toekomst
De bibliotheekweek 2012 wordt een dromencampagne en slaat de brug naar de
toekomst: we willen weten wat u van de Wichelse bibs verwacht? Wat mist u in de bib,
wat moet er blijven? We nodigen u uit om mee te dromen over de ideale bibliotheek.
Dromen vangen
De motor van het dromen vangen is de online ideeënbox www.bibstevanhetland.be. Mensen met wensen en
dromen voegen daar hun tips en ideeën voor hun lokale bib toe. Leuk is dat dromers kunnen zien waar men elders
over droomt. Ze kunnen ook op de dromen in andere bibliotheken stemmen.
Vanaf 15 september tot begin november kunnen al jullie ideeën gepost worden in de online-ideeënbox
www.bibstevanhetland.be.
Dromen in de bib van …
Zaterdag 20 oktober en zondag 21 oktober 2012 start de Bibliotheekweek met de jaarlijkse verwendag. Voor de
derde keer op rij halen we uit elke "De Leesdijk"-gemeente een streekproduct dat we aan onze leners aanbieden.
Waar en wanneer? Zaterdag 20 oktober van 10 tot 12 u. in bibliotheek Wichelen en Serskamp.
Zondag 21 oktober van 10 tot 12 u. in bibliotheek Schellebelle.

Boekegem
Het provinciebestuur organiseert ook in 2012, in samenwerking
met Radio 2 Oost-Vlaanderen en alle Oost-Vlaamse openbare
bibliotheken, voor de vijfentwintigste keer Boekegem, de grote
promotiecampagne voor het openbaar bibliotheekwerk in onze
provincie. Dit jaar wordt dus een zilveren editie.
Meer info op www.boekegem.be en http://www.radio2.be/

Lezen in de auto
Luisterboeken voor kinderen én volwassenen
Het kan al eens gebeuren dat je lange autoritten voor de boeg hebt.
Een rit naar de kust, een uitstapje naar de Ardennen, een bezoekje aan
verre vrienden of familie, je uitleven in een pretpark,… . Je kan saaie uren
tegemoet gaan.
De bib heeft hiervoor de oplossing! We hebben luisterboeken voor
kinderen én volwassenen. Terwijl je je concentreert op de baan, kan je genieten van een boeiend
verhaal of luisterspel. Ideaal om de kinderen stil te houden op de achterbank.
Het Geluidshuis
Een aanrader zijn de luisterboeken van Het Geluidshuis. Deze brengen hoorspelen
(of audiofilms) op de markt waar steeds grote Vlaamse acteurs aan meewerken
zoals Tom Van Dyck, An Miller, Warre Borgmans,… . In de bib vind je onder meer
De Bremer stadsmuzikanten, De mestkever, De nachtegaal, De reisgenoot, De vlo
en de professor en De wilde zwanen.
http://Radioboeken.eu
Wie graag een luisterboek meeneemt op zijn tablet, smartphone of mp3
speler (of online beluistert) kan terecht op volgende website voor gratis
luisterverhalen : http://radioboeken.eu
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Uitnodiging

