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landbouwwegen
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leefmilieu en energie, zwerfvuilproblematiek, toerisme
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GEMEENTEDIENSTEN
Secretaris
Frans Coppens
Tel. : 052 43 24 25
gemeentesecretaris@wichelen.be

Serskamp:
Ludwine Vereecken
Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26
Fax. : 09 366 54 59

Burgerlijke stand

Financiële dienst
Fin. beheerder : Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
viviane.peynsaert@wichelen.be

Secretariaat

Verantwoordelijke :
Elke Vlaeminck
Tel. : 052 43 24 08
burgerlijkestand@wichelen.be

Het magazijn van de technische dienst

Christoph Van de Wiele

Schellebelle,

Tel: 052 43 24 65

Tel. : 09 368 20 57

Christoph.vandewiele@ocmw-wichelen.be

Fax : 052 43 04 25

Secretaris
Melissa De Jaeger

Milieudienst
Verantwoordelijke : Brecht Looman

Tel: 052 43 24 67

Tel. : 052 43 24 15

Melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be

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

Stedenbouwkundige
vergunningen

Personeelsdienst
Verantwoordelijke :
Caroline Verhofstadt
Tel. : 052 43 24 32
personeelsdienst@wichelen.be

Christa Petit
Tel. : 052 43 24 16
ruimtelijke.ordening@wichelen.be

Uitleendienst
Dienst bevolking

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

Wichelen :
Coördinator burgerzaken :
Martine Van Wesemael
Tel. 052 43 24 07
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24

Openbare werken
Patrick Lauwereys :
Tel. : 052 43 24 21
openbare.werken@wichelen.be

OCMW voorzitter

is gelegen in de Bruinbekestraat 8 te

milieudienst@wichelen.be

Verantwoordelijke :
Martine Van Leuven
Tel. : 052 43 24 26
secretariaat@wichelen.be

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

Jeugd- en sportdienst
Verantwoordelijke : David Levantaci
Tel. : 052 43 24 10
jeugddienst@wichelen.be
sportdienst@wichelen.be

Cultuurdienst
Verantwoordelijke : Lut Fonteyn
Tel : 052 43 24 09

Personeelsdienst
Diensthoofd:
Servaas Pauwels
Tel: 052 43 24 62
personeelsdienst@ocmw-wichelen.be

Financiële dienst
Gew. ontvanger:
René Vercauteren
Tel: 052 43 24 64
financieledienst@ocmw-wichelen.be

cultuurdienst@wichelen.be

Kwaliteits- en klachtencoördinator
Zitdag burgemeester

Lut Teugels

Burgemeester Kenneth Taylor

Tel: 052 43 24 55

houdt zitdag op vrijdag, telkens

Lutgart.teugels@ocmw-wichelen.be

van 8 tot 9 uur op afspraak.
Tel. Sociaal Huis: 052 43 24 04

Sociale dienst
Diensthoofd: Ann Boterberg

Schellebelle :
Raisy Vueghs
Tel. : 09 369 00 42
Fax. : 09 366 12 58

Woondienst

Tel: 052 43 24 53

Anne Roos :
Tel. : 052 43 24 19

socialedienst@ocmw-wichelen.be

Thuiszorgdienst
Diensthoofd: Vincent De Cock

OPENINGSUREN

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

Tel: 052 43 24 57
thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Woon- & Zorgcentrum Molenkouter
Directeur: Els Meuleman
Tel: 052 43 22 80
molenkouter@ocmw-wichelen.be
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Beste inwoners,

Het was dit jaar een uitzonderlijk zachte winter.
Soms lijkt het of de seizoenen het noorden kwijt
zijn. De start van de lente is in aantocht en dat kan
je hier en daar al ontdekken: bomen komen in bloei,
vogelgezang in de ochtend,… de natuur herleeft.
De bouw van het rusthuis in Wichelen lijkt ook de
seizoenen te volgen. Voor de winter werd er nog
met de funderingen gestart en nu komt het gebouw
werkelijk uit de grond. De uitbreiding van het
huidige Woon-en Zorgcentrum zal op die manier
plaats bieden aan 36 extra zorgbehoevenden. Een
ambitieus project waarover u in deze Instroom
meer kan lezen. Het is nu eenmaal realiteit dat
de wachtlijsten in Vlaanderen een fundamenteel
probleem vormen. Vandaar dat deze uitbreiding
broodnodig is op onze gemeente. De zorg voor de
ouderen in onze gemeente moet een topprioriteit
blijven, willen we de vergrijzing die op ons afkomt
onder controle houden.
Graag wil ik alle inwoners bedanken die zich
ingeschreven hebben voor het groot huidonderzoek
in samenwerking met de universiteit van Gent. Dit
gratis kunnen aanbieden aan alle inwoners van onze
gemeente is een unieke kans waar we als bestuur
maar al te graag aan meewerken. We willen voor
een gezonde gemeente staan, waar het goed is
om te wonen. In het kader hiervan gingen we
onlangs met ons personeel de uitdaging aan om
elk personeelslid te stimuleren minstens 10.000
stappen te zetten per dag. Het zijn slechts kleine
initiatieven maar ze dragen bij tot een bruisende en
gezonde gemeente .

Sport 		
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Ik wens jullie dan ook graag met de start van de
lente een gezonde en energieke periode toe.
Uw burgemeester
Kenneth Taylor
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Sport
Vicaris Run
Nadat de eerste editie van de Vicaris run vorig jaar werd
afgelast naar aanleiding van de treinramp in Wetteren,
organiseert Karel Mannaert , winnaar sportverdienste
2012, samen met de gemeente Wichelen, opnieuw een
Vicaris Survival run op zaterdag 26 april 2014.
In de voormiddag kan iedereen zich vanaf 8 u inschrijven
voor de MTB route alsook voor een fietstocht en
wandeltocht langs de Groene Gordel. Vanaf 15u start
de Survival Run op het grote terrein achter KVV Schelde.
Nadien kan iedereen nagenieten van een heerlijke grote openlucht BBQ en chillen in de Vredeseilanden Lounge Bar!!
Ook wordt er de hele dag kinderanimatie voorzien. De volledige opbrengst gaat naar Vredeseilanden, Kom op tegen
Kanker en UZ Gent Kinderkankerfonds .
Inschrijven is verplicht voor zowel survival run als bbq via www.vicarisrun.be of vicarisrun2014@yahoo.be

Stratenloop "10 Van Wichelen"
Op vrijdagavond 2 mei organiseert Atletiekclub Eerlijk
Streven in samenwerking met het gemeentebestuur de
jaarlijkse stratenloop. Deze editie wordt gelopen rond het
natuurgebied Bergenmeersen. Start en aankomst liggen aan
het Sociaal Huis, Oud Dorp in Wichelen. De jeugd werkt
zijn wedstrijden af per leeftijdscategorie. Nadien wordt
gestreden om de trofee van 5km en 10km. Start2Runners
leggen hun diploma af tijdens de 5km. Iedereen is welkom
om deel te nemen en te supporteren.
Meer info op www.aces.be

Logo 'Wichelen, kandidaat Dorp van de Ronde'
Uit meer dan 15 inzendingen, waarvoor dank, verkozen de
leden van de werkgroep en de algemene vergadering van de
sportraad het winnende logo.
Dit logo werd ingezonden door Glenn Pluym, wonende op
het Oud Dorp te Wichelen. Van harte proficiat, Glenn.
Inwoners en verenigingen die nog willen meewerken of een
activiteit, gelinkt aan de ronde, willen organiseren kunnen
zich nog altijd richten naar de sportdienst (sportdienst@
wichelen.be) of naar de voorzitter van de sportraad Nico De
Gussem (nico.degussem@outlook.com).

https://www.facebook.com/WichelendorpvandeRonde2015
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Bevolking
Europese, federale en regionale verkiezingen op 25 mei 2014
Op 25 mei 2014 gaan we met zijn allen naar de stembus voor de verkiezingen van het Europees parlement, de
kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement.
Wellicht hebt u vragen over het kiesgebeuren. Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen?
Hoe stem ik geldig? Hoe geef ik volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waar moet ik op letten als
kiezer, kandidaat of lid van een bureau?
Voor alle informatie over de verkiezingen kunt u de website 'Verkiezingen' van de FOD Binnenlandse Zaken
raadplegen: www.verkiezingen.fgov.be of contacteer hun Callcenter: 02 518 21 16 - callcenter.rrn@rrn.fgov.be
U kan voor meer informatie ook terecht bij de bevolkingsdienst van onze gemeente:
Tel. 052 43 24 07 - bevolking@wichelen.be of een kijkje nemen op onze website www.wichelen.be bij burgerzaken
onder 'verkiezingen'.

Biometrische paspoorten en verblijfstitels voor niet-Europese burgers
De gemeente Wichelen is op 4 december 2013 gestart met de uitreiking van de nieuwe paspoorten voor Belgen
en 'verblijfstitels voor onderdanen van derde landen' met biometrische gegevens. De uitgifte van de nieuwe,
biometrische documenten kadert in het Europese beleid dat streeft naar meer veiligheid, zowel voor de burger als
voor de lidstaten.
Teneinde te voldoen aan de Europese normen bevatten die de identiteit, nationaliteit, foto en handtekening, maar
ook de afdruk van 2 vingers, bij voorkeur de wijsvingers (vanaf 12 jaar). Reken op enkele minuten om dit te
registreren. Ook de richtlijnen voor de foto's zijn veranderd en moeten voldoen aan de I.C.A.O. normen (nl. recente
kleurenpasfoto, neutrale gelaatsuitdrukking, mond gesloten, ...) De kostprijs en leveringstermijn blijven ongewijzigd.
Meer info bij de bevolkingsdienst of op onze website www.wichelen.be

Subsidiereglement funerair erfgoed
Funerair erfgoed zijn grafmonumenten,
diverse vormen van graftekens, herdenkingsmonumenten, calvariekruisen en
kerkhoven. Die grafmonumenten moeten waardevol zijn omwille van hun historische, volkskundige, architecturale,
artistieke en/of socioculturele waarde én
ze mogen niet wettelijk beschermd zijn.
De provincieraad keurde recent een
subsidiereglement goed voor conserveringswerken (zoals het opnieuw leesbaar
maken van inscripties en opschriften, het
herstellen van de stabiliteit van het monument, het onderhoud van beglazing,…)
aan waardevol niet-wettelijk beschermd
funerair erfgoed dat zich op Oost-Vlaamse begraafplaatsen bevindt.
Ook als natuurlijke persoon, vereniging zonder winstoogmerk of stichting die eigenaar, concessiehouder of houder
van een zakelijk recht is op het betrokken grafmonument kan je een subsidie aanvragen.
De procedure voor het aanvragen van de subsidies en de voorwaarden waaraan de aanvraag moet beantwoorden,
vind je op www.wichelen.be, Burgerzaken, Burgerlijke Stand, Begraafplaatsen.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Wegenis verkaveling Seugensveld Wichelen overgedragen
invoering woonerf
Kort voor Nieuwjaar is het gemeentebestuur eigenaar geworden van de wegenis in de verkaveling Seugensveld, de
nieuwe wijk achter het klooster en naast het voetbalveld in Wichelen. Dat betekent dat nu ook werk gemaakt kan
worden van een ordentelijk parkeerbeleid in die straat. Vooral bij het begin en het einde van de schooluren ontstaat
daar een parkeer- en verkeerschaos. De ouders van de kinderen willen zo dicht mogelijk bij hun school parkeren,
terwijl ze beter hun wagen achter het voetbalveld, aan de kant van de Doornweg, zouden achterlaten. Alleen zo kunnen
voetgangers en fietsers met een gerust hart de scholen bereiken en verlaten. De nodige witte wegmarkeringen worden
aangebracht op de zwarte betonklinkers in Seugensveld. Zij bakenen de voorbehouden parkeerplaatsen af. De lokale
politie zal nauwgezet toezicht houden op de naleving van de verkeersregels die worden ingevoerd.

Parkeerverbod Wetterensteenweg Serskamp
Vooraan in de Wetterensteenweg te Serskamp, net voor de brandstofpompen van garage Rasschaert, worden gele
onderbroken strepen aangebracht op de boordstenen. Als gevolg daarvan is het niet langer toegelaten te parkeren op
de rijweg op die plaats.

Cultuuroverleg Scheldeland voortgezet
De interlokale vereniging Cultuuroverleg Scheldeland, het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Berlare, Laarne,
Wichelen en Wetteren wordt voortgezet zonder kosten voor onze gemeente. Er wordt vooral gewerkt aan tijdelijke
beeldende kunstinitiatieven in de Kalkense Meersen. De financiering gebeurt met de resterende middelen op de rekening,
aangevuld met subsidies en sponsoring.

Monumentverlichting bij
oorlogsmonument Schellebelle
Bij het oorlogsmonument op het Dorp van Schellebelle worden vier
grondspots geplaatst tegen de totale prijs van € 5 550. De Koninklijke
Nationale Strijdersbond, afdeling Schellebelle levert daarvoor een
financiële bijdrage van € 2 000. In dit herdenkingsjaar wordt ook het
monument zelf grondig gerenoveerd, zodat het op 11 november
2014 de luister krijgt die het verdient.

Verplaatsing verlichtingspaal
Oud Dorp 68 Wichelen
Om veiligheidsredenen zal de autoscooter tijdens meikermis op het Oud Dorp te Wichelen voortaan een standplaats
toegewezen krijgen op de parking van de sociale appartementen. Daartoe dient de haag aan de rand van de parking
gerooid te worden en ook een verlichtingspaal moet naar achteren worden verplaatst. De totale kost daarvoor bedraagt
€ 723,68. Met de herplaatsing van de kermisattracties blijven alle woningen tijdens meikermis voortaan bereikbaar voor
de hulpdiensten, iets wat trouwens ook zal gebeuren tijdens potjesmarkt in Schellebelle.
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Geboorten
Luna Vandewiele (05/11/2013)

Ferre Vande Walle (19/12/2013)

Lio Spriet (17/01/2014)

Mathis De Schryver (14/11/2013)

Rube Van Strydonck (19/12/2013)

Zoë Van Steendam (19/01/2014)

Vince De Cooman (18/11/2013)

Lou Christiaens (24/12/2013)

Mats Van Steendam (19/01/2014)

Aurélie De Pauw (26/11/2013)

Yara Vergeylen (26/12/2013)

Mateo Charle (20/01/2014)

Jozefien Storme (27/11/2013)

Alice en Juliette Presiaux (02/01/2014)

Ilias Jacobs (24/01/2014)

Luca De Bruyn (04/12/2013)

Victoria Claeys (03/01/2014)

Logan Spaerkeer (08/12/2013)

Idris Chemchik (03/01/2014)

Babet De Baets (17/12/2013)

Warre De Smedt (12/01/2014)

Taciana Hanselaer (17/12/2013)

Lars De Bom (13/01/2014)

Noëmie Hanselaer (17/12/2013)

Lowiek De Wilde (14/01/2014)

Huwelijken
Laurent De Kerpel en Jamornphan Raksa (08/02/2014)
Maarten De Bock en Heidi De Coninck (22/02/2014)

Overlijdens
Herman Van Acker (19/02/1939-20/11/2013)

Alice Van Heck (21/08/1921-18/01/2014)

Zulma Van den Berghe (24/07/1926-25/11/2013)

Martine Lemmens (15/05/1961-27/01/2014)

Kamiel Clinckspoor (28/08/1918-26/11/2013)

Daniel D’Haese (20/02/1936-28/01/2014)

Maria Janssens (17/03/1926-02/12/2013)

Roger Haentjens (03/06/1930-29/01/2014)

Soraya Delmeulle (16/09/1960-02/12/2013)

Mariette Braeckman (22/03/1936-04/02/2014)

Julienne Bruggeman (05/04/1936-05/12/2013)

Aimé Van Geluwe (10/07/1947-07/02/2014)

Marie Louise Van Der Meersche (27/03/192-12/12/2013)

Maria De Clercq (12/05/1952-10/02/2014)

Marcel Siau (07/02/1931-13/12/2013)

Jeannine Van Bever (09/02/1937-16/02/2014)

Maria Moerenhout (10/11/1919-21/12/2013)

Giria De Wint (25/01/1929-20/02/2014)

Agnes Pattyn (30/06/1915-21/12/2013)

Angele Verstuyft (30/08/1935-23/02/2014)

Jeannine Brondeel (08/08/1954-28/12/2013)
Katelijne De bosscher (01/03/1962-03/01/2014)
Anna De Schutter (03/02/1929-04/01/2014)
Maria Vlaeminck (15/04/1928-05/01/2014)
Luc Brutsaert (11/03/1947-07/01/2014)
Ivan De Smet (17/05/1967-16/01/2014)
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INBEELD

NIEUWJAARSRECEPTIE

WICHELSE SPORTLAUREATEN GEHULDIGD

KERST MET DE BURGEMEESTER

DORPSRESTAURANT ‘DEN LOSSEN BABBEL”
VERWELKOMT 99 STE EN 100 STE DEELNEMER

ACTIE MENEER KONIJN

10.000 STAPPEN
8

Een dag op pad met…
... Guy
in zijn veeg- en
borstelmacine
De netheid en reinheid van onze gemeente is
belangrijk voor het gemeentebestuur. Onze
werkploegen ruimen regelmatig zwerfvuil op
en plaatsen bij opgeruimde (grote) sluikstorten
een sensibiliserend bord “sluikstorter gezien?”.
Daarnaast subsidieert de gemeente ook plaatselijke
verenigingen en scholen om in het voorjaar – én
in het najaar alle zwerfvuil en sluikstorten in elke
deelgemeente te verwijderen. Het bestuur wenst
echter nog grondiger tewerk te gaan en beschikt
sinds begin dit jaar over een veegmachine met stalen
borstels om op regelmatige tijdstippen de rijweg en
de voetpaden te vegen.
Onze polyvalente werkman Guy werd als
verantwoordelijke voor deze veeg- en borstelmachine aangesteld. Bedoeling is om nog een
tweede persoon op te leiden zodat afwisseling in het
werkschema van de werklieden kan gegarandeerd
worden.
Guy krijgt, zoals alle werkmannen trouwens, dagelijks
van de ploegbaas zijn opdrachten doorgegeven
alsook de straatnamen die die dag aan de beurt zijn
voor een veegbeurt. Zo krijgt iedere straat in onze
gemeente om de 3 maanden een onderhoudsbeurt
waarbij zand uit de trottoirvoegen wordt verwijderd,
greppels en oneffenheden worden geveegd en het
zaadbed voor onkruiden wordt verwijderd. Op
deze manier wordt onkruidgroei actief tegengegaan.
Het onkruid dat toch kan uitgroeien wordt met
stalen veegborstels verwijderd. Met dit machinaal
borstelen kiest de gemeente bewust voor een
milieuvriendelijk alternatief boven het gebruik van
bestrijdingsmiddelen.
Bijkomend voordeel van deze grondige aanpak is dat
verstopte of overgroeide roosters snel gedetecteerd
en gerapporteerd kunnen worden zodat eventuele
hinder tot een minimum kan beperkt worden.
Guy onderhoudt ook de veeg- en borstelmachine.
Na elke veegbeurt wordt de machine eerst geledigd.
Het afval wordt gestockeerd op de loods. Daarna
krijgt de machine een grondige kuisbeurt met het
regenwater dat opgevangen wordt in een reservoir
aan de loods. Dit is een belangrijke besparing op
het waterverbruik aangezien zo’n kuisbeurt tussen
de 600 à 1200l vereist. Wie twijfelt er nog aan
het milieuvriendelijk karakter van onze veeg- en
borstelmachine?
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OCMW
Uitbreiding woonzorgcentrum Molenkouter

De vergrijzing is ondertussen een gekend fenomeen en ook in Wichelen
kennen we een sterke stijging van het aantal 65-plussers. Tegelijkertijd
neemt ook het probleem van dementie toe. Om tegemoet te komen aan de
stijgende vraag naar opname in het WZC, werd er gekozen voor de bouw
van een specifieke afdeling voor mensen met dementie. De nieuwe kamers
bevinden zich op het gelijkvloers met thematisch ingerichte rustpunten
en een gezellige open eet- en zitruimte, omgeven door twee prachtige
binnentuinen. Het is belangrijk dat bewoners er zich thuis voelen, het
woonzorgcentrum blijft een open huis waar bezoek steeds welkom is.
Bij de bouw en inrichting werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke doelgroep, maar ook naar
werking toe wordt er geïnvesteerd in de kennis en ervaring rond dementie. Zo werd er een referentiepersoon
dementie opgeleid en een werkgroep dementie opgericht.
Alvorens de bouwwerken konden starten werden er een aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd. Verder
werkend op het vooronderzoek werd er zo’n 3492m2 opgegraven, waarbij er een aantal sporen uit de metaaltijd
teruggevonden werden. In november 2013 kon dan eindelijk het startschot gegeven worden van de voorbereidende werken.
De eerste weken werden in beslag genomen door het
bouwklaar maken van het terrein en aanbrengen van de
fundering. Dagenlang reden vrachtwagens af en aan om
grond weg te voeren. Gezien de uitzonderlijk warme
winter konden de werken vlot verdergezet worden, wat
maakt dat er na een paar maanden al heel wat werk
verzet is en de ondergrondse werken ondertussen afgerond zijn.
Nu, vier maanden na de start van de werken, zijn de definitieve contouren van het gebouw reeds zichtbaar. De
betonnen constructie doet het gebouw op spectaculaire
wijze uit de grond rijzen. Als alles vlot blijft verlopen, zal
de uitbreiding tegen eind 2014 klaar zijn …
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OCMW
Welzijnsschakels
Het OCMW van Wichelen werkt nauw samen met Welzijnsschakels Wichelen ter bestrijding van kansarmoede.
Voor 2014 is er opnieuw een goed gevulde kalender:
- elke maand is er een ontmoetingsmoment met gratis koffie en koekje op de voedselbedeling (Margote 100 vanaf 14uur)
- iedere 2de dinsdag van de maand is er gratis knutselnamiddag in het WZC Molenkouter (Dreefstraat 11a van 14 tot 16 uur)
- 31/5/2014: jaarlijkse daguitstap:Plopsaland De Panne
- 19/9/2014: jaarlijkse kookavond
- 8/11/2014: bezoek Sint-Maarten
Daarnaast zijn er twee gespreksgroepen:
- Er is een oudersgespreksgroep omtrent de opvoeding van kinderen (ism de Gezinsbond, Jongerenwelzijn en De Link) die
zal doorgaan op 22 maart, 19 april en 17 mei 2014. Indien u interesse heeft, contacteer dan Ria Van Hecke (0471 69 64 36)
of Lutgarde Duquet (0472 57 45 47).
- En in 2014 starten we ook met een gespreksgroep dialoognetwerken “Het leven zoals het is”, waarbij we de
problemen van mensen rondom ons en onszelf bespreekbaar willen maken. Deze gesprekken gaan door elke
laatste donderdag van de maand in het WZC Molenkouter van 13u tot 15u30.
Indien u interesse heeft, contacteer dan Luc Van Hecke (0471 53 34 91) of Lutgarde Duquet (0472 57 45 47).
Wie meer info wenst over de werking van welzijnsschakels Wichelen of gratis lid wil worden kan dat via bovenstaande personen of email onthaalschakels@telenet.be of via de maatschappelijk werkers van het OCMW.

Kerstmarkt
t.v.v. armoedebestrijding

OCMW WICHELEN ZOEKT
VOOR HAAR WZC MOLENKOUTER:

Jobstudenten verzorging
of logistieke hulp
Ben je 6de of 7de jaarstudent in een zorgopleiding?
Of voltooi je in juni je 5de jaar in een zorgopleiding?
Of ben je student verpleegkunde?

Op 13 december 2013 organiseerden
de lagere school “de Meander” en de
kleuterschool “de Kleurenboog” samen
een kerstmarkt ten voordele van de
armoedebestrijding.
Een deel van de opbrengst werd
geschonken aan de vzw Werkgroep
Onthaal. Het geld zal zinvol besteed
worden aan de minderbedeelden.

Jobstudenten verpleegkunde
Studeer je in juni af als student verpleegkunde?

INTERESSE?
Bezorg ons uw sollicitatiebrief en CV
of vul een inschrijvingsformulier in
voor 31 maart 2014 tav OCMW Wichelen
Personeelsdienst – Oud Dorp 2, 9260 Wichelen.
Inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen:
- in het WZC Molenkouter
Dreefstraat 11a, 9260 Wichelen
- op de personeelsdienst Sociaal Huis
Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
- via mail personeelsdienst@ocmw-wichelen.be
- telefonisch 052 43 24 61
- op de website www.wichelen.be/ocmw
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Jeugd
Opvang en speelpleinwerking tijdens de zomervakantie
Ook deze zomer wordt er kinderopvang voorzien in ‘t Belleken in Schellebelle
(Hoogstraat 94). We trachten er naar om de allerjongsten onder ons (2,5 tot 4jaar)
een onvergetelijke zomer te bezorgen!
Vanaf maandag 7 april 2014 zal iedereen zijn/haar kind(eren) online kunnen
inschrijven voor de buitenschoolse kleuteropvang via ons online inschrijvingssysteem
http://wichelen.ticketgang.eu/
Praktische info:
Periode:
7 juli t.e.m. 22 augustus, van 7 uur tot 18 uur.
Leeftijd:
2,5 jaar tot 4 jaar
Inschrijven: Vooraf inschrijven vanaf 7 april – 9u
Kostprijs: € 4 voor een verblijf tussen 3 en 6 uur (voor- of namiddag.)
€ 8 voor een verblijf van minimum 6 uur (Volledige dag.)
Maaltijd:
Lunchpakket zelf voorzien voor ’s middags, een 4-uurtje wordt aangeboden.
Speelplein kwispeltje zal zijn tenten ook weer opzetten voor een zomer boordevol
activiteiten en plezier. De speelpleinwerking heeft plaats in het jeugd- en cultuurcentrum ’t Ankerpunt te Serskamp.
Inschrijven voor de speelpleinwerking kan, zoals altijd, ter plaatse.

Sportkampen 2014
Dit jaar worden er voor het Kleuter- & Lager onderwijs sportkampen georganiseerd tijdens de eerste week van
de paasvakantie, de eerste week van juli, de laatste week van augustus en tijdens de herfstvakantie, telkens in Gibo
Wichelen - Margote 114, 9260 Wichelen.
De sportkampen beginnen om 9u en eindigen om 16u. Er wordt voor- en na- opvang voorzien vanaf 8u tot en
met 18u. De kostprijs voor 1 week sportkamp bedraagt € 60 voor het eerst ingeschreven kind van een gezin. Elk
volgend deelnemend kind van hetzelfde gezin kan deelnemen aan € 50. Dit bedrag is integraal fiscaal aftrekbaar.
Een overzicht:
Voor kleuters
Paasvakantie: 7 april tot en met 11 april 2014 – thema: Chicken Run
Zomervakantie: 30 juni tot en met 4 juli 2014 – thema: Sprookjesbos
Zomervakantie: 25 augustus tot en met 29 augustus 2014 – thema: Ridders en princessen
Herfstvakantie: 27 oktober tot en met 31 oktober 2014 – thema: Kermis de kikker
Voor de lagere school
Paasvakantie: 7 april tot en met 11 april 2014 – thema: Boys & Girls
Zomervakantie: 30 juni tot en met 4 juli 2014 – thema: Amai Amai Samoerai
Zomervakantie: 25 augustus tot en met 29 augustus 2014 – thema: In de jungle
Herfstvakantie: 27 oktober tot en met 31 oktober 2014 – thema: Kid Fit
Inschrijven kan via de link: http://wichelen.ticketgang.eu/
vanaf 24 februari voor de kampen in de Paasvakantie
vanaf 7 april - 9u voor de kampen in de zomervakantie
vanaf 1 september - 9u voor de kampen in de herfstvakantie
Meer info? Sportdienst - 052 43 24 10 - sportdienst@wichelen.be
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Jeugd- en cultuurkamp
Tijdens de 2de week van de paasvakantie (14/04 – 18/04) wordt voor het eerst een
jeugd- en cultuurkamp georganiseerd. Er zal gewerkt worden rond film (zelf een kortfilm
maken), theater (werken naar een toonmoment), magie (goochelen) en knutselen (decor
bouwen, affiches maken,…) Op het einde van de week zijn alle ouders, familieleden en
vrienden welkom voor een toonmoment.
Waar?		
Voor wie?
Wanneer?
		
Prijs?		
		
Inschrijven?
Inlichtingen?

’t Ankerpunt Serskamp, Pruytenshof 53 (bereikbaar via rotonde Biesakker)
Kinderen tussen 8 en 12 jaar die hun creatieve talenten willen ontdekken
Tijdens de 2de week van de paasvakantie: Van maandag 14 april t.e.m. vrijdag 18 april 2014.
Iedere dag van 9 tot 17 uur (opvang wordt voorzien van 8 tot 18uur)
€ 75/week (inclusief alle materialen), € 65 voor een tweede en een volgende kind van hetzelfde 		
gezin. Lunchpakket dient zelf meegebracht te worden.
Inschrijvingen starten op maandag 24 februari via wichelen.ticketgang.eu
leentje.janssens@wichelen.be - 052 43 24 04 - www.wichelen.be

Graffiti-workshop 2014
Op woensdag 9 april 2014 is het alweer zover, onze graffiti-workshop! Iedereen tussen
de 14 & 24 jaar is terug welkom om zich in te schrijven voor deze workshop. Net zoals
vorig jaar zal dit doorgaan op het domein achter het sociaal huis in Wichelen. (Oud Dorp
2) De workshop zelf gaat door van 14u tot 17u, maar iedereen is welkom vanaf 13u30.
Inschrijven is de boodschap want er zijn maar 40 plaatsen. Inschrijven kan via:
http://www.wichelen.be/jeugd/graffiti-workshop

Politie
Buurtinformatienetwerk
Naar schatting vinden jaarlijks zo’n 80.000 inbraken
en/of inbraakpogingen plaats in België, dit is één om de
6,5 minuten. De politie doet extra inspanningen om het
aantal inbraken te laten dalen. Naast de inspanningen van
de politie kunnen burgers hun steentje bijdragen via een
buurtinformatienetwerk (BIN).
Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband
tussen burgers en de lokale politie in een bepaald afgelijnd
gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen:
• het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
• het bevorderen van de sociale controle
• het verspreiden van de preventiegedachte
Om deze doelstellingen te bereiken zal het BIN:
• wederzijds informatie uitwisselen tussen de politie en
de BIN-medewerkers en dit via een vooraf besproken
communicatieplan
• preventieve tips verspreiden
Een BIN is geen burgerwacht!

Hoe een buurtinformatienetwerk opstarten?
Idee en voorbereiding
De opstart van een BIN moet komen uit de interesse van
meerdere bewoners uit eenzelfde buurt. Bij interesse kan
contact worden opgenomen met de lokale politie op het
nummer 09 369 00 25. Vòòr de oprichting van een BIN
wordt nagegaan welke de beweegredenen zijn, welke
verwachtingen de betrokken partijen hebben en welke
doelstellingen geformuleerd zijn.
Informatie verspreiden naar de buurt en info-avond
De inwoners van een bepaald afgelijnd gebied zullen
worden uitgenodigd op een info-avond. O.a. volgende
zaken zullen aan bod komen: voorstelling BIN,
doelstellingen, communicatieplan, kostprijs, ... .
Uitwerken charter
Om een buurtinformatienetwerk goed te organiseren, is
een charter nodig waarin de nodige afspraken en taken
van de partners op papier worden gezet.
Hierna kan het BIN van start gaan.
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Milieu
Met Belgerinkel naar de winkel!
Onze gemeente is één van de 180 gemeenten die aan de “Met
Belgerinkel naar de Winkel” campagne meedoet. De bedoeling is
vanzelfsprekend: wie de auto thuis laat staan en al fietsend of te
voet winkelt, zorgt voor een rustige en propere gemeente en voor
de eigen gezondheid.
Dit jaar loopt de campagne van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei 2014. Hou de
deuren van onze lokale handelszaken dan goed in de gaten. Hangt er een Belgerinkel
affiche, en bent u te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om uw Belgerinkel-lot te
vragen. Elk lot heeft een unieke code waarmee u op www.belgerinkel.be/wichelen elke
dag kans maakt op mooie prijzen. De gemeente spijst deze prijzenpot met allerhande
prijzen waaronder een unieke Achielle-fiets. Alle deelnemers worden uitgenodigd op de
prijsuitreiking (gemeentelijke prijzen) in de raadzaal van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2
9260 Wichelen op vrijdag 13 juni 2014 om 19 uur.

Groenonderhoud,
iets voor u?
De gemeente Wichelen start een
proefproject waarbij burgers toegelaten worden om het groenonderhoud
(zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen) op bepaalde locaties gedurende 6 maanden (1 april tot eind
september) uit te voeren. Hiertoe
ontvangt men drie maal een tweemaandelijkse beloning in de vorm van
waardebonnen variërend van 100 tot
150 euro.
De locaties die voor dit proefproject
werden geselecteerd zijn:
Statiestraat in Wichelen (opgesplitst
in twee delen), een deel van de
Bremenhulstraat en het Seugensveld (ook opgedeeld in 2 delen).
Kandidaten dienen in de onmiddellijke omgeving te wonen van de te
onderhouden locatie (bij voorkeur in
de straat zelf). Heeft u interesse dan
ontvangen wij graag uw kandidaatstelling uiterlijk op 20 maart 2014.
Deze kunt u richten aan de dienst
Openbare werken, Oud Dorp 2, of
ria.roelandt@wichelen.be, tel: 052 43
24 20.
Het reglement kan u terugvinden op
www.wichelen.be/openbare-werken/
groenonderhoud-iets-voor-u/
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Geleend & gelezen
Lees jij al digitaal? E-boeken in mijn bibliotheek
Een hedendaagse bibliotheek wil een wegbereider zijn en kan dus niet rond e-boeken
heen. Daarom leent onze bibliotheek vanaf april 2014 e-boeken uit aan het publiek.
Een e-boek is de digitale versie van een papieren boek. Om e-boeken te kunnen
lenen in de bibliotheek, moet je een e-lees-abonnement nemen. Daarmee kun je uit
een collectie van een 300-tal actuele boeken drie e-boeken kiezen. Of je kan één
e-boek uitlenen en twee keer verlengen. Eén uitleentermijn is vier weken. Een e-leesabonnement kost vijf euro. Binnen de muren van de bibliotheek zijn alle e-boeken
uit dit project vrij toegankelijk. Je kan de collectie e-boeken online raadplegen via
http://www.pinterest.com/eboeken/.
Er is gekozen om e-boeken uit te lenen via een gratis app. Deze app is beschikbaar
voor smartphones en tablets die draaien op het besturingssysteem van Apple (iOS)
en Android.
De bibliotheek wil via dit project iedereen laten proeven van digitaal lezen. Ook heeft de bibliotheek geïnvesteerd
in drie tablets en Wi-Fi om het bibliotheekpubliek optimaal kennis te laten maken met dit nieuwe medium.
Het uitlenen van e-boeken gaat normaal van start op 22 april 2014.
We houden je op de hoogte via http://bibliotheekwichelen.blogspot.be.

Boekenverkoop op Paasmaandag
Op Paasmaandag 21 april 2014 organiseert de bibliotheek, als onderdeel van de Scheldehappening, een grote
boekenverkoop. De verkoop heeft plaats op de pui van het gemeentehuis in Schellebelle (Dorp 1, 9260 Schellebelle),
van 11.00u tot 17.00u.

Workshop tabletgebruik
Op maandag 5 mei 2014 organiseert de bibliotheek, in samenwerking met het samenwerkingsverband De Leesdijk,
een introductie-workshop “tabletgebruik.” Je doet basiskennis op over het gebruik van een tablet, maakt kennis
met leuke apps en leert wat de verschillen zijn tussen de besturingssystemen android en iOS. Heb je zelf een tablet?
Neem die dan zeker mee. Heb je nog geen tablet? Er zijn een paar tablets aanwezig om ervaring op te doen.
Op voorhand inschrijven is verplicht en kan in de bib van Schellebelle, Wichelen of Serskamp. Meer info volgt.

Lezing: Carrière en gezin: een topcombinatie
Van 16 tot 23 mei 2014 loopt de Week van de Opvoeding. Dan heeft in de bibliotheek
van Schellebelle een tentoonstelling plaats rond het thema “carrière en gezin”.
Over ditzelfde thema geeft Sara Reymen een lezing op woensdag 21 mei, om 20.00u
in ‘t Ankerpunt, Pruytenshof 53 in Serskamp. De toegang is gratis.
Sara Reymen is zaakvoerder van copywritingbureau Tekstueel. Ze is moeder van
een zoontje en dus 'ervaringsdeskundige' in de combinatie werk-gezin. Onlangs
verscheen van haar het boek “Moeder en carrière: een topcombinatie”
Wie aan een carrière timmert en tegelijk een goede ouder wil zijn, is voortdurend
op zoek naar evenwicht. In haar boek en in deze lezing geeft Sara Reymen een
aantal stappen mee die richting geven, geruststellen en inspireren om werk en gezin
succesvol te combineren.
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