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Beste inwoners,

De laatste dagen en weken heeft onze gemeente

om op bepaalde knelpunten te zoeken naar
structurele oplossingen om dit probleem aan te
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Naast het grote aantal regenachtige dagen startte

Gezondheid

het nieuwe jaar met nogal zachte temperaturen.
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2016 toe te wensen. Ik hoop dat het een jaar mag
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worden zonder te grote extremen en waarin geluk,

Wijkdienst
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Graag wil ik dan ook van deze gelegenheid gebruik

vooral ook in kleine dingen, mag primeren. Een
vriendelijk woord, een lach maar af en toe ook een
traan, zorg dragen voor elkaar, verdraagzaamheid,
... het zijn een aantal ingrediënten voor een
gezonde mix voor 2016. Ik wil iedereen dan ook
bedanken die de wind getrotseerd heeft op de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Het was
opnieuw een succes, waarvoor dank aan alle

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

verenigingen en medewerkers om dit mee tot
stand te brengen.
Na de donkere dagen komt de zon al meer eens
piepen. Tijd om vooruit te denken en plannen
te maken voor de lente en de zomer. Cultureel
staat er alvast weer het een en het ander op het
programma. Door een samenwerking met de
kunstacademie van Lede zullen ook onze jonge
inwoners binnenkort muziekacademie kunnen
volgen in hun eigen gemeente. Meer daarover volgt
later nog.
Onze gemeente is meer dan eens een trekpleister
voor toeristische uitstappen. Ik zou jullie dan ook
graag uitnodigen om mee te genieten van de talrijke
mooie wandel- en fietsroutes die onze gemeente
rijk is.

uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
Spetterende sportkampen tijdens 2016
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de sportdienst sportkampen voor kleuters en lagere school doorheen het
volledige jaar. En ook dit jaar staan er terug spetterende thema’s op de planning:
		

LAGER

KLEUTERS

Paasvakantie 28/3 - 1/4

Handige Harry kamp

Sprookjesbos

Zomervakantie 4/7 - 8/7

Acrobatenweek

Daantje disco

Zomervakantie 22/8 - 26/8

Schiet met scherp

Vikings en draken

Herfstvakantie 31/10 - 4/11

Safari kamp

Smurfenbos		

Inschrijven kan voor het volledige jaar via wichelen.ticketgang.eu. Voor meer info kan je steeds terecht op de sportdienst
in het Sociaal Huis, via sportdienst@wichelen.be, www.wichelen.be/sport/sportkampen of telefonisch via 052 43 24 10.

Total Body Fun: Fit de zomer in!
Total Body Fun is een mix van total body workout (figuurtraining van het totale lichaam), conditietraining (met behulp
van tubes, dynabands, handgewichten,…), stepaerobics, aerobics, BBB, salsa, discodance, pure fun en zoveel meer.
Ben je benieuwd of dit iets voor u is, twijfel dan niet en kom zeker eens af! Voor de vaste klanten: breng gerust
iemand mee!
De lessen vinden plaats op dinsdagavond in twee sessies: van 19u30 tot 20u30 en van 20u40 tot 21u40 in de
polyvalente zaal Schoolstraat 2 in Serskamp. Om deel te nemen aan de lessenreeks betaal je €30.
De lessen gaan door op: 19 & 26 april - 3, 10, 17, 24 & 31 mei - 7, 14 & 21 juni
Voor meer info kan je terecht op onze gemeentelijke website www.wichelen.be. Om in te schrijven stuur je een
mailtje naar sportdienst@wichelen.be met daar in uw naam + de sessie die u zou willen volgen en dit vanaf 1 april!

Nieuwe reeks START2RUN
Joggen voor beginners! Ook jij kan 5km lopen. Kom joggen in groep en neem deel aan de stratenloop "10 van
Wichelen". We oefenen elke maandag-, woensdag- en vrijdagavond van maart tot 6 mei om 19u aan het clublokaal
achter het Sociaal Huis te Wichelen. Inschrijven kan je tijdens je eerste les en kost €30 voor 30 lessen! Een deel van
je inschrijving kan je recupereren via jouw mutualiteit.
Meer info op www.aceswichelen.be of bij Christophe Mariën 0477 56 57 12

De stratenloop "De 10 van Wichelen"
De stratenloop "De 10 van Wichelen"
is een organisatie van ACES in samenwerking met
het gemeentebestuur
en vindt beurtelings plaats in één van
de deelgemeenten. Op vrijdagavond
6 mei strijkt ons evenemententeam
neer in Schellebelle! Meer info op
www.aceswichelen.be

SPEL- EN SPORTKAMP in de Paasvakantie
De jeugdtrainers van ACES Wichelen staan opnieuw garant voor een spetterende week van
4 april tot en met 8 april 2016 van 8u tot 17u voor kinderen van 7 tot 14 jaar. Dat alles vindt
plaats aan het clubhuis en de looppiste achter het Sociaal Huis. De kostprijs is €75 en kan deels
worden gerecupereerd via de ziekenfondsen. Meer info op www.aceswichelen.be of bij trainer
Kevin ( k.biebaut@icloud.com )
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Jeugd
Kleuteropvang Kastaar:
gegarandeerd een toffe zomer voor de allerjongsten!
Zoals de voorbije jaren organiseert de jeugddienst tijdens de zomer opnieuw een aangepast
aanbod voor de allerkleinsten (2,5 tot 4 jaar).
Iedere week wordt er rond een leuk thema uit de leefwereld van de kleuters
gewerkt. Alle knutselwerkjes, spelletjes, verhaaltjes, versieringen in de opvang,
... worden aan dat weekthema aangepast.
Deze superleuke activiteiten voor de kleuters vinden plaats in
Gibo ‘de Rozelaar’ te Serskamp van 7u ’s morgens tot 18u ’s avonds en
dit van 12 juli 2016 t.e.m. 26 augustus 2016.
Een halve dag speelplezier kost €4, een volledige dag €8.
Inschrijven kan via http://wichelen.ticketgang.eu.
Om mee vorm te geven aan dit leuke aanbod zijn we nog op zoek naar

jobstudenten/kleuterbegeleid(st)ers.
Ben je minimum 18 jaar en kan je vlot met kleuters omgaan, ben je creatief en kan je
in een team werken, dan ben jij de persoon die we zoeken!
Uw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een uittreksel uit het strafregister
– model 2) met duidelijke vermelding van “kleuterbegeleidster zomerkamp” kan je
sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
tegen uiterlijk 4 mei 2016.
De uitgebreide functieomschrijving vind je terug op www.wichelen.be.

Workshop Graffiti 2016
Het is weer tijd voor een namiddag artistieke
vrijheid met grenzeloze mogelijkheden!
Op woensdag 6 april vindt er opnieuw een
workshop graffiti plaats voor iedereen ouder
dan 12 jaar die wil komen experimenteren.
Voor beginners, maar ook voor taggers met
ervaring zullen er voldoende blanco panelen voorzien worden om hun verbeelding de vrije loop te laten.
Voor wie: iedereen ouder dan 12 – Waar: Tuin oude pastorij, Schellebelle
Wanneer: 6 april van 14u tot 17u – Kostprijs: €5 per deelnemer.

Kapitein Winokio
Op zondag 5 juni komt Kapitein Winokio naar het Ankerpunt in Serskamp. Aangezien
de eerste voorstelling al volledig volzet is hebben we even naar de kapitein gebeld
om te vragen of hij geen tweede voorstelling kan geven. Gelukkig had hij goed nieuws
voor ons en we zijn dan ook begonnen aan een reservelijst. Van zodra er voldoende
interesse blijkt te zijn voor deze tweede sessie kunnen we deze tweede voorstelling
ook laten plaats vinden.
Zijn jullie geïnteresseerd of kennen jullie nog geïnteresseerden die naast tickets
gegrepen hebben, twijfel dan niet en registreer jullie vlug op www.jeugdwichelen.be.
Deze registratie kan ook in het Sociaal Huis gebeuren.
Voor meer info met betrekking tot de jeugdraad en hun evenementen kan je op
dezelfde website terecht.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Eerste IBA’s op onze gemeente worden uitgevoerd
De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om bij afgelegen woningen op onze gemeente een IBA te installeren.
Een IBA is een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, een constructie dus waar het huishoudelijk afvalwater
wordt gezuiverd voor het in een gracht of beek wordt geloosd. De meeste woningen in onze gemeente lozen in het
gemeentelijk rioleringsstelsel en betalen daar een forfaitaire vergoeding voor. Diezelfde som zal ook gevraagd worden
aan de inwoners bij wie een IBA wordt geplaatst. De plaatsing gebeurt in samenwerking met TMVW.

Herinrichting Veerplein Aard
Als kers op de taart bij de herinrichting van het Veerplein op de Aard heeft de raad beslist om twee grondspots te voorzien
die een kunstwerk op het midden van het plein kunnen verlichten. Will Beckers, bekend van het werk ‘Salicetum’ (de
wilgenboom met de kunstzinnig geplooide en gegroeide takken), zal een aangepast stuk ontwerpen als sluitstuk van het
project ‘Beeldenstroom’. De kostprijs van de grondspots bedraagt € 2 340.

Nieuwe distributiecabine voor elektriciteit op Dorp Schellebelle
De verouderde elektriciteitscabine op het kerkhof van Schellebelle wordt vervangen door een nieuwe op de plaats waar
nu het dodenhuisje staat. De gemeente heeft Eandis een recht van gebruik gegeven om het dodenhuisje af te breken en
een gelijkaardig gebouw in de plaats te zetten. Dat gebeurt volgens de voorwaarden van Onroerend Erfgoed, aangezien
de kerk met het omliggende kerkhof en de kerkhofmuur geklasseerd zijn als monument. Met de nieuwe cabine kan de
stroomvoorziening op het Dorp worden verzwaard, twee vliegen in één klap dus.

Filiaal Deeltijds Kunstonderwijs Muziek en Woord in Wichelen
Vanaf september 2016 wordt in de gebouwen van de gemeenteschool, afdeling ‘De Meander’ Wichelen een filiaal van
de Leedse Academie Muziek en Woord ingericht. Nu al trekken vele jonge Wichelenaren naar Lede om een dergelijke
opleiding te volgen. Binnenkort kan dat dus in eigen gemeente, met dezelfde kwaliteitswaarborg.

Alleen plaatselijk verkeer en fietsers over buurtweg naar Schoonaarde
Samen met de stad Dendermonde voert onze gemeente een toegangsverbod voor gemotoriseerd verkeer in over de
buurtweg die van Bohemenhoek langsheen de spoorweg richting Schoonaarde-station loopt. Aangezien het de bedoeling
is dat over afzienbare tijd een fietssnelweg van Wetteren naar Dendermonde wordt aangelegd langsheen de spoorweg,
is het aangewezen zo weinig mogelijk conflictpunten met de fietsers te hebben. Uiteraard kunnen de landbouwers hun
daargelegen eigendommen te allen tijde blijven bereiken.
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Geboorten
Guillaume Bourdeaud’huy (02/11/2015)

Jasper D’Haese (03/12/2015)

Leon Broeckaert (11/01/2016)

Emiline Bekaert (03/11/2015)

Nathaniël Cromheeke (04/12/2015)

Alizée Lowie (11/01/2016)

Lillie Vermonden (04/11/2015)

Kane Moerenhout (14/12/2015)

Ilyana Vander Straeten (12/01/2016)

Lucas Goossens (05/11/2015)

Kasper Putteman (19/12/2015)

Joëlle Van Haute (15/01/2016)

Ian De Smet (06/11/2015)

Lena Kaznowska (22/12/2015)

Matz Van Wesepoel (20/01/2016)

Vita Van den Bulcke (13/11/2015)

Jules Baeck (25/12/2015)

Lazer Boulougouris (20/01/2016)

Lina Kaleci (17/11/2015)

Yvonne De Lausnay (29/12/2015)

Bryan Uyttenhove (25/01/2016)

Abel Bellanger (26/11/2015)

Elena Lievens (05/01/2016)

Camille Simo (26/01/2016)

Dieke Hendrikx (28/11/2015)

Fran Verleyen (07/01/2016)

Naëlle Memmi (29/01/2016)

Hade Himschoot (01/12/2015)

Lano De Rycke (08/01/2016)

Odette De Vleeschauwer (01/12/2015) Sinen Bel Haj (10/01/2016)

Huwelijken
Rudi Van Der Vurst en Els Temmerman (18/12/2015)
Samuel Akoto en Elvera Sana (19/12/2015)
Geert Braeckman en Henny De Troyer (26/12/2015)
Luc Braem en Ingrid Meyers (28/12/2015)
Bregt Roef en Martine Vergucht (19/01/2016)
Chris De Winne en Nadine Temmerman (12/02/2016)

Overledenen
Guido De Baere (16/09/1933-24/11/2015)

Hortense Vermeir (21/12/1926-13/01/2016)

Francie De Thaey (16/09/1940-24/11/2015)

Tony Schuddinck (02/04/1949-13/01/2016)

Yvonne De Smet (16/11/1926-25/11/2015)

Liliane Lemmens (23/03/1957-15/01/2016)

Dirk Coppens (26/09/1964-26/11/2015)

Gino Van der Eecken (08/05/1967-18/01/2016)

Dirk Galle (13/09/1955-27/11/2015)

Nicole Berckmoes (27/08/1956-18/01/2016)

Lutgarde Vermeulen (01/06/1957-01/12/2015)

Marleen Van Royen (13/03/1962-21/01/2016)

Martine Van Der Heyden (01/10/1958-02/12/2015)

Maria Brijssinck (02/11/1922-23/01/2016)

Virginia Cooremans (19/05/1932-02/12/2015)

Jozef Van den Broecke (15/01/1929-25/01/2016)

Julienne Verbeke (13/06/1937-03/12/2015)

Bertha Verstraeten (08/01/1931-02/02/2016)

Roger Merckx (10/06/1933-03/12/2015)

Adolf De Smet (16/03/1943-03/02/2016)

Franciscus Grepdon (20/02/1924-04/12/2015)

Agnes Temmerman (17/06/1930-04/02/2016)

Anny Van de Graaf (02/05/1935-09/12/2015)

Fay Buggenhout (05/02/1999-12/02/2016)

Leontine Van Steendam (17/02/1931-12/12/2015)

Margriet Rasschaert (17/02/1935-16/02/2016)

Jan Van Den Bossche (02/03/1933-12/12/2015)

Dirk Claus (20/05/1945-16/02/2016)

Stephanus Poppe (08/05/1942-14/12/2015)

Elie Smetryns (17/08/1930-17/02/2016)

Palmyre Moerenhout (07/05/1924-17/12/2015)

Rosa Van de Meirssche (26/09/1922-21/02/2016)

Polydor Van Leuven (02/02/1923-22/12/2015)

Georges Matthijs (09/06/1938-21/02/2016)

Fredy Leurs (05/06/1936-01/01/2016)

Herman Van Gyseghem (26/06/1937-22/02/2016)

Yvonne Beelaert (16/09/1929-06/01/2016)

Honoré Eeckhaudt (01/05/1933-22/02/2016 )

Julienne Goeman (05/08/1934-13/01/2016)

Denise Wierinck (30/05/1936-23/02/2016)
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INBEELD

WAFELENBAK VZW WERKGROEP ONTHAAL

KERST MET DE BURGEMEESTER

NIEUWJAARSRECEPTIE

JEUGD-CULTUURKAMP
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Een dag op pad in…
... de Kalkense Meersen
Tussen de dorpskernen van Kalken, Uitbergen, Schellebelle
en Wetteren ligt een uitgestrekt meersengebied met een
zeer rijke natuur. Met honderden hectares aaneengesloten,
vochtig grasland, vormen de Kalkense Meersen één van de
grootste overblijfselen van de Scheldemeersen. Het zijn
laaggelegen, vochtige graslanden, doorsneden met sloten en
grachten. In de buurt van de dorpskernen zijn de weilanden
afgebakend met knotwilgen, die het natuurgebied een eerder
kleinschalig uitzicht geven.
Ruimte, water, groen en rust vormen de belangrijkste troeven
die ook veel eenden, ganzen en weidevogels als de grutto
verleiden. En die maken dat het een prachtig gebied is om
van die natuur te genieten, te wandelen en te fietsen.
Om de natuurrijkdom van de Kalkense Meersen te behouden,
bouwt Natuurpunt hier sinds vele jaren een natuurgebied uit.
In 2016 is het 25 jaar geleden dat de eerste stukken natuur in
de Kalkense Meersen werden aangekocht met als doel ze te
beschermen. Een verjaardag die kan tellen. In die tijd is er veel
gebeurd en veranderd. Recent nog zorgden de dijkwerken,
in het kader van het Sigma-plan, voor een drastische
ingreep. Die Sigma-werken in de Kalkense Meersen zijn (zo
goed als) voltooid en bovendien wordt het wandelnetwerk
geactualiseerd.
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen zet Natuurpunt
Scheldeland een evenement op het getouw met als doel het
brede publiek kennis te laten maken met dit gevarieerd maar
kwetsbaar natuurgebied in volle verandering.
Op zondag 1 mei 2016 staan natuur & recreatie centraal.
Op het programma staan een picknick (vanaf 12u),
wandelingen, fietstochten, toffe doe-dingen voor kinderen
(gratis), Natuurpunt winkel, fototentoonstelling in de
Natuurpunt-boerderij ‘t Meersenhof, Aard Schellebelle,
Natuurpunt Boerderij - Bar & pannenkoeken, elektrische
fietsen - doe de test (de wandel- en fietstochten zijn
bewegwijzerd. Bij inschrijving (gratis) krijg je een plannetje
met de routes en informatie over wat je zoal te zien krijgt.
Je ontvangt ook de gloednieuwe brochure met alle nieuwe
wandelingen in het gebied)
Alle info: www.natuurpunt.be/doe-dag
Dit evenement is een organisatie van Natuurpunt Scheldeland in samenwerking met de gemeentebesturen van Wetteren,
Laarne, Wichelen en Berlare, met de steun van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Sigma-plan (Waterwegen &
Zeekanaal). We zijn ook blij te mogen rekenen op de ondersteuning door Lampiris, Argenta en Fietsen Hofman (Oosterzele)

WIN EEN GRATIS PICKNICK VOOR 4 PERSONEN!
Vraag: Waarom vind jij het natuurgebied De Kalkense Meersen zo prachtig?
Stuur je antwoord + voornaam, naam, adres en e-mailadres voor 24 april naar miguel.surmont@telenet.be.
Uit de inzendingen kiezen we op 25 april onze top 10 (1 per postadres). De meest oprechte en inspirerende
krijgen van ons de hoogste score! Zij worden verwittigd per e-mail en kunnen op zondag 1 mei genieten
van hun gratis picknick voor 4 personen.
www.natuurpunt.be/doe-dag
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OCMW
Dankjewel aan onze
vrijwilligers!
Met 219 zijn ze, de vrijwilligers die zich
inzetten voor het OCMW van Wichelen.
Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich op bepaalde momenten vrij. Maar één ding hebben ze
gemeen: ze doen het allen met hart en ziel. Om al die mensen, die vaak achter de schermen hun steentje bijdragen,
te bedanken is er de Week van de Vrijwilliger van 27 februari tot en met 6 maart. Tijdens die week laten we
zien dat we die inzet niet vanzelfsprekend vinden en doen we iets terug … Maar via deze weg willen we nog eens
extra zeggen: een welgemeende dankjewel aan elke vrijwilliger!

Heb jij ook nog schatten op zolder liggen?
In het woonzorghuis Molenkouter wordt het onthaal
heringericht. In de inkomhal komt een “herinneringskamer”,
een ruimte die ingericht is met meubels en voorwerpen van
vroeger. Hiervoor zijn we op zoek naar allerlei voorwerpen
uit de tijd van toen (jaren 50-60). Voorbeelden zijn: een
oud stoof, radio, servies, eau de cologne, sunlight zeep,
een klok, een krantenbak, wereldbol, stolp, oude telefoon,
wijwatervaatje, luster, oude foto’s, … .
Wie nog oude voorwerpen liggen heeft en deze wil
weggeven voor een goed doel, kan hiervoor contact
opnemen met Elsy Coppens, 052 43 22 99.

Jaarkalender Welzijnsschakel Wichelen
• Maandelijkse ontmoetingsmomenten op Slaatje Praatje.
• Daguitstap naar Bellewaerde op 4 juni 2016
• Groot familiefeest met bezoek van Sint Maarten op 5 november 2016
• Soep op de stoep actie december
Meer informatie bij Voorzitster Lutgarde Duquet, 052 42 41 30
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OCMW
PRIKKEL - Oudergroep
Oudergroep Prikkel is een initiatief van Welzijnsschakel
Wichelen, Gezinsbond en OCMW Wichelen. Het is een
gespreksgroep waar ouders met opvoedingsvragen samen
komen om die te bespreken.
De werking omvat twee luiken. In het eerste luik staat
opvoedingsondersteuning centraal.
Ouders gaan in
gesprek over een opvoedingsthema en worden daarbij
ondersteund door een pedagoge. Het tweede luik wil
participatie stimuleren en is gericht op vrije tijd. Ouders
kunnen samen met hun kinderen deelnemen aan
activiteiten.
Prikkel voorziet 5 samenkomsten rond opvoedingsondersteuning en 5 samenkomsten met een activiteit, die om
de maand afwisselen. Alle samenkomsten hebben plaats op zaterdagnamiddag en indien gewenst kan een beroep
gedaan worden op een oppasdienst voor kinderen. Tijdens de zomervakantie last Prikkel een pauze in.
Met vragen of om in te schrijven, kan je terecht bij Ingrid (0478/46 67 30) of Valérie (0472/38 50 83). Meer informatie
kan eveneens verkregen worden via kidsvvh@icloud.com.
JAARKALENDER OUDERGROEP PRIKKEL
19 maart
Een rokje maken, lukt ons dat ook? De vrouwen gaan aan het naaien terwijl de mannen in de keuken
vliegen en iets lekkers klaarmaken.
23 april
We gaan nog eens aan de slag met Barbara.
21 mei
We strekken onze beentjes en gaan wat bewegen. Daarna maken de kinderen een hapje en een
drankje onder onze begeleiding.
18 juni
Barbara komt opnieuw langs met een thema over opvoeding.
16 juli
Vakantie voor de oudergroep.
27 augustus
We trekken onze zwembroek aan, gaan zwemmen. Daarna bakken we wafels.
24 september
Ook Barbara komt terug uit vakantie met een nieuw opvoedingsthema.
22 oktober
Herfstwandeling waar we dingen verzamelen om een bloemstuk mee te maken. De mannen maken
een voederhuisje. Daarna genieten we van lekkere soep met brood.
19 november
Barbara komt voor de laatste keer dit jaar langs om het met ons te hebben over de opvoeding
van onze kinderen.
17 december
We gaan op uitstap!

Kledingcontainers
Naar aanleiding van het artikel over kledingcontainers in Het Nieuwsblad van zaterdag 6 februari 2016 willen wij
graag volgende toelichting geven:
In de druk bezochte tweedehandswinkel op Margote 100 kunnen wij het jaar rond een uitgebreid assortiment
aanbieden van baby-, kinder-, dames- en herenkleding, schoenen en huishoudtextiel.
Op welke manier is dit mogelijk ?
Werkgroep Onthaal heeft een overeenkomst met WereldMissieHulp.
Deze sociale organisatie stelt vier kledingcontainers ter beschikking die wij mogen beheren. Wekelijks worden
die door vrijwilligers van Werkgroep Onthaal leeggemaakt. De kleding wordt gesorteerd, indien nodig gewassen,
gestreken, versteld en in de winkel te koop aangeboden aan zeer democratische prijzen.
De opbrengst van deze verkoop wordt integraal gebruikt ten voordele van de minderbedeelden van Wichelen.
Regelmatig kopen wij producten aan als aanvulling bij de maandelijkse voedselpakketten.
Indien je dus nog bruikbare kleding wil schenken en zo onze werking wil steunen, vragen wij om die te deponeren
in een van de rode containers van WereldMissiehulp.
Zij staan opgesteld :
* aan de oude pastorie te Schellebelle
* aan de gemeentelijke loods in de Bruinbeke
* op de parking van Delhaize te Lede
* op de oprit van de tweedehandswinkel te Wichelen
v.z.w. WERKGROEP ONTHAAL Wichelen, Margote 100, 9260 Wichelen
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Gezondheid
Gemeente Wichelen heeft de charter Gezonde
Gemeente ondertekend en wil dit jaar volop
inzetten rond kankerscreening. In deze editie van
Instroom brengen we het bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker in de kijker.

Baarmoederhalskanker
10 fabels & feiten

Elk jaar worden er in Vlaanderen ongeveer 350 vrouwen getroffen door baarmoederhalskanker. Nochtans kunnen
baarmoederhalskanker en de voorstadia ervan makkelijk opgespoord worden door een uitstrijkje, maar hierover
bestaan nog heel wat misverstanden. Dr. Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing zet alles
even op een rijtje.
1. Baarmoederhalskanker is besmettelijk.
Fabel. Baarmoederhalskanker zelf is niet besmettelijk. Het HPV-virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt is echter
wel erg besmettelijk maar een besmetting met het virus betekent helemaal niet dat je ook kanker krijgt. Er bestaan
ruim honderd soorten (typen) van het HPV-virus en gelukkig zijn de meeste daarvan onschuldig. Twaalf typen kunnen
kanker veroorzaken, waarvan de typen HPV 16 en HPV 18 samen verantwoordelijk zijn voor 70% van alle gevallen van
baarmoederhalskanker. Veel vrouwen (zo’n 80%) raken tijdens hun leven besmet met het HPV-virus. Meestal is dat niet
erg, want het lichaam ruimt het virus zelf weer op.
2. Door elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen, kan je baarmoederhalskanker voorkomen.
Feit. Regelmatig een uitstrijkje laten nemen is de beste manier om veranderingen op te sporen vooraleer kanker ontstaat.
Regelmatige screening en eventuele behandeling kan kanker voorkomen in 75% van de gevallen. Wanneer door een
uitstrijkje dan toch kanker wordt vastgesteld, is dat dan meestal in een zeer vroeg stadium, waardoor de behandeling
eenvoudig en doeltreffend is.
3. Roken verhoogt je risico op baarmoederhalskanker.
Feit. Baarmoederhalskanker komt twee keer zo vaak voor bij rokers besmet met het HPV, dan bij niet-rokers. Roken
beïnvloedt het afweersysteem waardoor dit meer moeite heeft om het HPV te bestrijden.
4. Na de menopauze moet je geen uitstrijkje meer laten maken.
Fabel. Ook na de menopauze kan je baarmoederhalskanker ontwikkelen. De gemiddelde leeftijd van diagnose is 54 jaar!
Je krijgt tot je 64ste een brief van het Centrum voor Kankeropsporing als je geen uitstrijkje hebt laten nemen de laatste
3 jaar. Spijtig genoeg laten echter veel vrouwen het uitstrijkje achterwege als hun vruchtbare periode voorbij is en de
preventieve controles voor anticonceptie en zwangerschap achter de rug zijn.
5. Ik heb mijn baarmoeder laten weghalen (hysterectomie) dus ik moet geen uitstrijkje meer laten nemen.
Fabel. Enkel als ook de baarmoederhals is weggenomen, is een uitstrijkje zinloos. Soms blijft de baarmoederhals zitten
als de baarmoeder verwijderd wordt. Dat hangt af van de operatieve techniek die de gynaecoloog gebruikt heeft. Is je
baarmoeder verwijderd? Vraag aan je huisarts of gynaecoloog of een uitstrijkje nog nodig is of niet.
6. Ik leef gezond, dus voor mij is een uitstrijkje weinig zinvol.
Fabel. Een gezonde leefstijl en een goede conditie verhinderen niet dat je ooit kanker krijgt. Ze kunnen wel een beschermende werking hebben tegen ziekten in het algemeen en de afweerreacties bij ziekte verbeteren. Daarom:
rook niet, eet gezond en gevarieerd, matig alcoholgebruik, zorg voor voldoende lichaamsbeweging en streef naar
een gezond gewicht. Draag zorg voor jezelf: probeer een gezond evenwicht te vinden tussen inspanning en ontspanning. Maar laat zeker wel elke drie jaar een uitstrijkje nemen! Daarmee wordt onderzocht of je baarmoederhalskanker of voorstadia daarvan hebt.
7. Van stress kan je (baarmoederhals) kanker krijgen.
Fabel. Langdurige stress leidt niet tot een verhoging van het risico op kanker. Ondanks al heel wat uitgebreid onderzoek
naar de relatie tussen stress en het ontstaan van kanker, is nog geen enkel verband vastgesteld.
8. Aan baarmoederhalskanker ga je altijd dood.
Fabel. Als de kanker of een voorstadium ervan vroegtijdig ontdekt wordt, is de behandeling meestal minder zwaar en
de kans op genezing groot. De voorstadia van baarmoederhalskanker hebben helemaal geen invloed op overleving:
iedereen geneest ervan. Wordt de kanker echter pas ontdekt in het laatste stadium, dan is de 5-jaars overleving slechts 17%.
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9. Bij baarmoederhalskanker heb je niet altijd pijn in de onderbuik.
Feit. Klachten die kunnen wijzen op baarmoederhalskanker zijn ongewone vaginale afscheiding en ongewone vaginale
bloedingen (bloedingen tijdens of het na het vrijen, bloedingen na de menopauze of tussen twee menstruaties in). Als je
hiervan last hebt, betekent het niet dat je kanker hebt. Het kan evengoed een onschuldige infectie zijn maar je laat dat
best altijd nakijken door je huisarts of gynaecoloog!
10. Ik ben gevaccineerd, dus ik hoef geen uitstrijkje meer te laten nemen.
Fabel. Het blijft belangrijk om vanaf je 25ste een uitstrijkje te laten maken, ook al ben je gevaccineerd tegen HPV. Het
vaccin beschermt namelijk niet tegen alle HPV-typen die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Het vaccin biedt
enkel bescherming tegen typen HPV 16 en HPV 18 die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van alle gevallen van
baarmoederhalskanker.
Heb je nog vragen?
• Als je vragen heeft over baarmoederhalskanker neem je best contact op met je huisarts of gynaecoloog.
• Voor informatie over het bevolkingsonderzoek kun je ook terecht bij het Centrum voor Kankeropsporing op het gratis
nummer 0800 60 160, via kanker@bevolkingsonderzoek.be of op www.bevolkingsonderzoek.be
Het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) is verantwoordelijk voor de organisatie van de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker waarbij vrouwen van 25 tot en met 64 jaar wordt aanbevolen om de 3 jaar een
uitstrijkje te laten nemen bij hun huisarts of gynaecoloog. De afname en beoordeling van het uitstrijkje is gratis
voor wie is aangesloten bij een Belgisch Ziekenfonds, het remgeld van de consultatie blijft wel verschuldigd.
In de maand mei zetten we darmkankerscreening in de kijker met een tentoonstelling in het Sociaal Huis en tijdens
de “Zorgstraat” op de Potjesmarkt in Schellebelle. Meer info volgt op www.wichelen.be
centrum voor kankeropsporing vzw
RUDDERSHOVE 4
8000 BRUGGE
0475 65 64 34

Woondienst
Groepsaankoop 100% groene stroom
Provincie Oost-Vlaanderen
Hoe overstappen? De deelnemers mogen vanaf 23 februari hun persoonlijk aanbod verwachten. Met je laatste
jaarafrekening en uw persoonlijk aanbod kan u bij de woondienst terecht tot 31 maart 2016. De woondienst blijft
tot deze datum beschikbaar voor uitleg bij het persoonlijk aanbod of voor wie graag hulp heeft bij de overstap. En
dit op volgende data :
vanaf 2 maart 2016 tot en met 30 maart 2016
elke dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en woensdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur
Online overstappen kan tot 11 april 2016.
Info bij de Woondienst, tel. 052 43 24 19
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Milieu
Zwaluwsubsidie
Kiezen huiszwaluwen jouw gevel of boerenzwaluwen jouw stal als broedplaats? Dan is
dat fantastisch nieuws! Want het aantal zwaluwpopulaties is zo fel geslonken, dat hun
nestlocaties steeds zeldzamer worden. Als dank voor jouw gastvrijheid beloont het
gemeentebestuur je met een jaarlijkse toelage van 25 tot 65 euro, afhankelijk van het
aantal bezette zwaluwnesten. Een aanvraag indienen voor zo'n 'zwaluwsubsidie' kan
tussen 1 mei en 30 juni schriftelijk bij de milieudienst, Oud Dorp2, 9260 Wichelen.
Je vindt het document online op www.wichelen.be (zie ‘Milieu’, ‘Milieusubsidie’). In de
zomer krijgen jouw zwaluwnesten een controlebezoekje, waarna de subsidie wordt uitgekeerd.
Digitaal meldpunt
Om een beter inzicht te krijgen in het aantal zwaluwkolonies in Wichelen en haar verdere werkingsgebied, lanceert
het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) dit voorjaar een digitaal meldpunt voor zwaluwen op haar website
www.rlsd.be. Je hoeft enkel in te vullen hoeveel bewoonde zwaluwennesten je zag en op welk adres. De gegevens
zullen ons helpen bepalen waar we gericht acties kunnen ondernemen", vertelt projectverantwoordelijke Julie
Decuyper (RLSD).

Infoavond – bekendmaking prijzen groepsverwijdering
particuliere stookolietanks
Eind 2015 startten de gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen
via het samenwerkingsverband Woonplus een groepsverwijdering
voor particuliere stookolietanks op. Maar liefst 300 geïnteresseerde
burgers gaven aan dat zij hun mazouttank buiten gebruik wensen te
stellen, zoals de wetgeving verplicht. Dit houdt in dat de mazouttank
gereinigd en opgevuld wordt (bvb. met schuim) of verwijderd. Met
dergelijke grote interesse stonden wij sterk om een zeer voordelige
uitvoeringsprijs te bedingen. Op een infoavond op dinsdag 19 april
2016 om 20.15 uur (ontvangst vanaf 20.00 uur) in het jeugd- en
cultuurcentrum ’t Ankerpunt (Pruytenshof 53) in Serskamp stelt
de meest voordelig bevonden aannemer zich aan u voor en wordt
uitgelegd hoe het verder gaat (van offerte tot uitvoering). Nadien is
er tijd voorzien voor al uw vragen. Belangrijk is dat iedere particulier
(ook wie de interessepeiling eind vorig jaar niet invulde) deze
voordelige prijzen kan genieten en van harte welkom is op deze
infoavond! We sluiten de avond af met een receptie.

Dak isoleren? Gemeentelijk dakisolatieproject
Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken. Met
een goede isolatie kun je maar liefst 25-30 % besparen
op je energiefactuur. Een investering die zichzelf dus
snel terugbetaalt! Het is dan ook logisch dat elke woning
tegen 2020 over dakisolatie dient te beschikken. Maar
schrikt de zoektocht naar een goede aannemer en het
papierwerk jou af, dan is het dakisolatieproject van
de vzw BEA (Beheer, Energie, Aalst) in samenwerking
met de gemeenten Wetteren-Laarne-Wichelen
(samenwerkingsverband Woonplus) er voor u! Alles
wordt voor jou van A tot Z geregeld: uw dak wordt
opgemeten tijdens een (gratis) plaatsbezoek en u
wordt een vrijblijvende (scherpe) prijsofferte bezorgd. Indien je akkoord gaat met de prijs kun je rekenen op een
kwalitatieve uitvoering door Goed Wonen vzw. Het project loopt in Wichelen tot einde 2016.
Inschrijven via www.vzwbea.be (zie ‘dakisolatieproject’ - formulier) of tel. 0800 930 30 (vzw BEA) of 052 43 24 19
(woondienst Wichelen)
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Geleend & gelezen
Wijziging reglement bibliotheek
De uitleentermijnen en tarieven van bibliotheek Schellebelle, Serskamp
en Wichelen zijn veranderd. Dit zijn de voornaamste wijzigingen in het
uitleenreglement:
- De leentermijn van bibliotheekmaterialen (behalve dvd's voor
volwassenen) telt voortaan 4 weken in de plaats van 3 weken. De
gratis leentermijn van dvd’s voor volwassenen blijft 1 week. Wil je
een dvd voor volwassenen toch langer bijhouden, dan betaal je vanaf
de tweede week een leengeld van € 0,50 euro per week.
Alle andere materialen kan je 1 keer met 4 extra weken verlengen.
- Wie zijn of haar bibliotheekmaterialen te laat binnenbrengt, betaalt
per materiaal € 0,20 per week in de plaats van € 0,12 per week.
- Ben je lid van "Mijn Bibliotheek," dan weet je dat verlengen via
de thuiscomputer kan. Maar je mag ook bellen, e-mailen, of gewoon
langskomen om te verlengen.
Een overzicht van alle wijzigingen vind je op http://wichelen.bibliotheek.be.

Jeugdboekenweek 2016: workshop met LEGO® stenen
Voor alle
kinderen
met
fantasie!

Van de zeven wereldwonderen tot het hele
dierenrijk.
Met lego stenen kun je letterlijk
de hele wereld nabouwen.
De bib organiseert tijdens de
jeugdboekenweek een workshop
met lego stenen onder begeleiding
van Arno Verhaeghe.
Het bouwplezier is gegarandeerd.
Een aanrader voor iedereen met
fantasie!

Wie? Arno Verhaeghe is een diehard
Legobouwer. Hij kwam onder meer in
de media omdat hij de praalwagens van
het carnaval in Aalst met lego stenen
heeft nagebouwd.
Wanneer?
Deze workshop heeft plaats in de
bibliotheek van Schellebelle op 20
maart 2016 van 10.00 tot 12.00 u.
Voor wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar.
Prijs? Gratis.
Inschrijven: in bibliotheek Serskamp,
Schellebelle en Wichelen tot en met
woensdag 16 maart
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nieuw onderkomen
wijkdienst Wichelen

Een
voor de

De wijkdienst Wichelen verhuisde op 1 februari 2016 van het oud gemeentehuis in
Schellebelle naar het sociaal huis van Wichelen, Oud Dorp 2.
De wijkpost krijgt een nieuw
telefoon- en faxnummer.
telefoon: 052 42 67 42
fax: 052 42 73 75
De openingsuren werden afgestemd
op de toegankelijkheid van de
gemeentelijke diensten.
ma. tot vrij.: 8 uur tot 12 uur
dinsdag: 18 uur tot 20 uur
woensdag: 13 uur tot 15 uur

Aarzel niet je wijkinspecteur
te contacteren bij problemen:
Hij is je aanspreekpunt en
vertrouwenspersoon.
Lokale fenomenen worden korpsbreed
aangepakt in samenwerking met
het wijkteam waarin leden van
alle andere operationele diensten
vertegenwoordigd zijn.
Mail: zone.5438.wichelen@police.be
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www.lokalepolitie.be/5438
www.facebook.com/PZWLW
www.twitter.com/PZWLW

