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INFO
Kenneth Taylor
BURGEMEESTER

Danny Praet
TWEEDE SCHEPEN

Albert Van Malderen
VIERDE SCHEPEN

bevoegdheden: algemeen bestuur,
brandweer, politie, personeel, burgerlijke
stand, veiligheid, ruimtelijke ordening

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

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

Kristof De Smet
EERSTE SCHEPEN

Bart Segers
DERDE SCHEPEN

Anneleen Rimbaut
VIJFDE SCHEPEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

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

SAMEN

SAMEN

SAMEN

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

Christoph Van de Wiele
ZESDE SCHEPEN EN OCMW-VOORZITTER

HET GEMEENTEBESTUUR

SAMEN

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

OCMW

GEMEENTEDIENSTEN
Secretaris
Frans Coppens
Tel. : 052 43 24 25
gemeentesecretaris@wichelen.be

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

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

Woondienst

OCMW voorzitter

Anne Roos :
Tel. : 052 43 24 19

Christoph Van de Wiele

Serskamp:
Leentje Janssens
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

Burgerlijke stand

Secretariaat

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

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

Technische dienst

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

Dienst bevolking
Wichelen :
Coördinator burgerzaken :
Martine Van Wesemael: 052 43 24 07
Pascale De Swaef: 052 43 24 06
Raisy Vueghs: 052 43 24 05
Leentje Janssens: 052 43 24 04
Francine De Winter: 052 43 24 03
Marie-Christine Vereecken: 052 43 24 02
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24

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

Diensthoofd : Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23

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

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

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

Milieudienst
Verantwoordelijke :
Brecht Looman
Tel. : 052 43 24 15
milieudienst@wichelen.be

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
cultuurdienst@wichelen.be

Zitdag burgemeester
Burgemeester Kenneth Taylor
houdt zitdag op vrijdag, telkens
van 8 tot 9 uur op afspraak.
Tel. Sociaal Huis: 052 43 24 04

Tel: 052 43 24 65
Christoph.vandewiele@ocmw-wichelen.be

Secretaris
Melissa De Jaeger
Tel: 052 43 24 67
Melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be

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

Kwaliteits- en klachtencoördinator
Lut Teugels
Tel: 052 43 24 55
Lutgart.teugels@ocmw-wichelen.be

Sociale dienst
Diensthoofd: Ann Boterberg
Tel: 052 43 24 53
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

Woonzorgcentrum Molenkouter
Directeur: Els Meuleman
Tel: 052 43 22 80
molenkouter@ocmw-wichelen.be
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Sport 		
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Jeugd
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De dagen worden langer, de vogels fluiten opnieuw
hun vrolijke melodietjes, het zonnetje verwarmt
weer wat verscholen lag onder de koude winter.

Gemeenteraad
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Burgerlijke stand
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De eerste zondag van het nieuwe jaar bracht
een massa mensen op de been met de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Nogmaals
dank aan alle aanwezigen alsook aan de brandweer
en alle deelnemende verenigingen voor jullie
inzet die dag. Het was voor iedereen een gezellig
samenzijn en hopelijk de start van een mooi jaar. Ik
wens alle inwoners dan ook voor 2015 een goede
gezondheid toe. Ik hoop dat de mensen die ziek
zijn of door ziekte getroffen worden, omringd
zullen worden door familie en vrienden die hun alle
warmte, steun en troost zullen bieden die ze nodig
hebben. Naast een goede gezondheid wens ik jullie
ook veel succes toe in alle nieuwe projecten en
uitdagingen die nog op til staan.

INbeeld
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Een dag op pad met...

9

Beste inwoners,

Dit voorjaar kijken we vooral uit naar de opening van
de nieuwe vleugel van ons rusthuis. De uitbreiding
van het huidige woon-en zorgcentrum Molenkouter
zal plaats bieden aan 36 extra zorgbehoevenden.
Het is nu eenmaal een 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. We zijn meer dan trots op deze realisatie
omdat we als gemeente hiermee vandaag al klaar
staan voor de uitdagingen van morgen.

OCMW
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Toerisme
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Bevolking
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Geleend en gelezen
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Uit-tip

16

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Onze gemeente herbergt verschillende mooie
plekjes die dezer dagen opnieuw ontdekt worden
door wandelaars en fietsers. Ik wil jullie vooral
deze wandeltip niet onthouden. Zoek het nooit te
ver, want onze gemeente beschikt over prachtige
stukjes natuur. In de vallei van de Serskampse beek
ligt er sinds kort een plankenpad van 300 meter.
Het brengt je langsheen een uniek stukje moerassig
gebied. Dit pad is gelegen op het einde van de
Doornstraat in Serskamp en beslist een bezoekje
waard.
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
Sportkampen 2015
Dit jaar worden er opnieuw sportkampen georganiseerd tijdens de eerste week van de paasvakantie, de eerste week
van juli, de laatste week van augustus en tijdens de herfstvakantie.
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:
PERIODE

LEEFTIJDSGROEP

INSCHRIJVEN

LOCATIE

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 26 februari

Gibo Wichelen, Margote 114

van 6 tot en met 10 juli

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 6 april

Gibo Wichelen, Margote 114

van 24 tot en met 28 aug

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 6 april

Gibo Wichelen, Margote 114

Kleuter- & Lager onderwijs

Vanaf 14 september Gibo Wichelen, Margote 114

Paasvakantie
van 7 tot en met 10 april
Zomervakantie

Herfstvakantie
van 2 tot en met 6 nov

Inschrijvingen kan online via de link wichelen.ticketgang.eu.
Meer info via de sportdienst: 052 43 24 10 - sportdienst@wichelen.be

Stratenloop ‘10 van Wichelen’

De 10 van Wichelen

Op vrijdagavond 15 mei 2015 organiseert Atletiekclub Eerlijk Streven in samenwerking met het gemeentebestuur
Wichelen, de jaarlijkse stratenloop. Deze editie wordt gelopen tussen de rozenstruiken, de bomenrijen en de planterijen
met het Eetgoed als prachtig uithangbord en decor. Start en aankomst liggen aan de voet van de Serskampse kerktoren.
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 en op http://www.bloggen.be/10_van_wichelen/

Sylvain Grysolle MTB-tocht
Karel Mannaert, winnaar sportverdienste 2012, fervent mountainbiker
met deelnames in Senegal en bekend van reportages Vlaanderen
Vakantieland, MTB Indonesie Classic, organiseert in samenwerking
met KVV Schelde, de sportraad en de gemeente Wichelen, de Sylvain
Grysolle MTB- tocht.
Die vindt plaats op 26 april 2015. We vertrekken vanaf 8u aan de Sylvain Grysolle (1915-1985), winnaar Ronde van Vlaanderen 1945
Vrijdag 4 tot maandag 7 september2015
terreinen van KVV Schelde in Schellebelle. Er kunnen verschillende Zaterdag 3 januari 2015
afstanden worden gereden. Daarnaast is er ook een kidstour die langs de route ‘De 8 van Wichelen’ loopt. Douches,
Vrijdag 4 september2015
Zondag 4 januari 2015
een afspuitstand en een bevoorrading zullen voorzien worden. De opbrengst gaat deels naar de Vredeseilanden Project
Zaterdag 5 september
2015
Tanzania en deels naar het kinderkankerfonds van UZ Gent. Info via divitaeconsulting@icloud.com
- Karel
Mannaert:
Zondag 5 april 2015
0475 782254. Vrijwilligers die een handje willen toesteken, mogen zich steeds aanmelden via bovenstaande coördinaten.
9u30 Eerste trainingsrit in functie van de Ronde
Markoen Wichelen
via Guy Van Den Bossche

Feestweekend in organisatie van de “Koninklijke
Wielerclub De Grysollevrienden” in samenwerking met
het Gemeentebestuur, Sportraad en CM Waas & Dender

Onthulling buste Sylvain Grysolle met receptie
en opening tentoonstelling

11u

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Wichelen en
officiële opening “2015, het jaar van Grysolle”

19 u

10u

Uitzending van de Ronde van Vlaanderen
in de Kapelle door wielerclub Serskamp

15u30 Wielerwedstrijd nieuwelingen te Wichelen
en aansluitend doorlopend tentoonstelling
Sylvain Grysolle.

Zondag 5 april 2015
Officiële voorstelling van het Grysolle bier
in de Wichelse horeca door de Sportraad

'Wichels Grysolleken'

Zondag 26 april 2015
Mountainbiketocht ter ere van Sylvain Grysolle
tvv Vredeseilanden door Karel Mannaert
in samenwerking met KVV Schelde

Vrijdag 15 mei 2015
17u

Loopwedstrijd Aces “De 10 van Wichelen”
in het “jaar van Grysolle” te Serskamp

Zondag 6 september 2015
vanaf 11u

Tentoonstelling Sylvain Grysolle
in de wereldwinkel te Wichelen

Zondag 6 september 2015
vanaf 11u15 Kermisconcert Da Capo in het Gildenhuis
Wichelen

Maandag 7 september 2015
vanaf 10u

Tentoonstelling Sylvain Grysolle
in de wereldwinkel te Wichelen

Zaterdag 29 augustusbiertje
2015
Op zondag 5 april 2015 wordt ter ere van Sylvain Grysolle een nieuw Wichels
voorgesteld in de kapel van de
Bruinbeke en verschillende Wichelse horecazaken.
Najaar 2015
"Het Wichels Grysolleken” is het resultaat van een unieke samenwerking +tussen
en de brouwers
activiteiten in Wichelen
deresportraad
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het een alcoholpercentage van ongeveer
“2015,met
van de Wichelse bieren, Levir en Meubelmaekerke. Het is een donker bier
6,5%. Speciaal voor de lancering van het Grysolleken, wordt er tevens een uniek en bijpassend glas ontworpen.
Die dag wordt in de kapel de Ronde Van Vlaanderen op groot scherm uitgezonden dankzij wielerclub Serskamp.
Zaterdag 21 & zondag 22 november 2015

17u

Grysolle kroegentocht

Week van de Smaak met als gastkok Luc Van Der Linden
m.m.v. meesterbakker Jan Lammens
in samenwerking met Heemkring Wichelen
in Salons ‘t Oud Gemeentehuis

Voorstelling boek (auteur: Roger De Knijf) en
tentoonstelling over Wichelse coureurs
door Heemkring Wichelen

afficheSylvainGrysolle.indd 1

4

30/12/14 14:11

Ook dit jaar organiseert Atletiekclub Eerlijk Streven (ACES) in samenwerking met gemeente Wichelen, een nieuwe sessie
‘start to run’. Op maandag 9 maart 2015 geven we hiervoor het startschot. Op maandag-, woensdag- en vrijdagavond
verwachten we iedereen op post om 19u00. We starten aan het clubhuis van ACES (naast het Sociaal huis te Wichelen)
De sessies eindigen telkens rond 19u45. Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelnemen kan door € 20 te betalen bij de
eerste deelname. Meer info via www.aces.be

Jeugd
Graffiti workshop – stencils en sjablonen
Op woensdag 3 april 2015 is het alweer zover! Net zoals vorig jaar wordt er
een graffiti-workshop georganiseerd!
Iedereen tussen 12 en 25 jaar is van harte welkom. We verzamelen vanaf 13u30 aan het JOC (domein achter het
Sociaal huis in Wichelen, Oud Dorp 2). De workshop zelf heeft plaats van 14u tot 17u. Wees er snel bij om in te
schrijven want er zijn slechts 40 plaatsen beschikbaar! Inschrijven kost € 5 en kan via de gemeentelijke website.
Meer informatie via jeugdienst@wichelen.be of via 052 43 24 10

Jeugd-cultuurkamp 2015 – Boeboeks in het Biezebos
Voor alle kinderen tussen 8 en 12 jaar die graag creatief bezig zijn, wordt er
voor de 2de keer een jeugd-cultuurkamp georganiseerd. Het jeugdkamp
staat deze keer volledig in het thema van de Boeboeks en hun knotsgekke
avonturen.
Op het einde van deze creatieve week zijn alle ouders, familieleden en
vrienden welkom voor een toonmoment.
Ook zullen alle (kunst)werkjes tentoongesteld worden tijdens de Week van
de Amateurkunsten (24 april – 03 mei) in het Sociaal huis, Oud Dorp 2 te
Wichelen.
Dit alles vindt plaats tijdens de 2de week van de paasvakantie, van 13 april tot
17 april, in Gibo Wichelen, Margote 114, 9260 Wichelen.
Inschrijven kost € 75 en kan via wichelen.ticketgang.eu.

Opvang en speelpleinwerking tijdens de zomermaanden
Ook deze zomer wordt er terug speelpleinwerking en voor onze
allerkleinsten (2,5–4 jaar) kinderopvang voorzien. Net zoals vorig jaar
zal de kinderopvang tijdens de zomer plaatsvinden in Gibo De Rozelaar,
Schoolstraat 2 te Serskamp. Kwispel en zijn speelkameraadjes kunnen
terug naar hartenlust ravotten op de terreinen van het Ankerpunt,
Pruytenshof 53 te Serskamp.
Speelplein en kinderopvang zullen deze zomer plaatsvinden van 13 juli
t.e.m. 21 augustus. (Behalve op 21/07)
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Onze gemeente huldigt zes ereschepenen
Tijdens de laatste gemeenteraad van 2014 werden zes mensen gelauwerd die de voorbije decennia onze gemeente mee
bestuurd hebben. Dat waren Luc Van Herreweghe die van 1989 tot 2006 schepen was, Pierre Lammens (1990 – 2006),
Lydie Van den Abbeele (1995 – 2006), Yvan De Coninck (1995 – 2000 en 2010 – 2012), Conny Beelaert (2007 – 2012) en
Dolf Lammens (2001 – 2006). Allen hebben ze op hun werkgebied hun strepen verdiend : ereschepen Van Herreweghe
als beleidsman voor openbare werken, land- en tuinbouw, Pierre Lammens voor milieu en ruimtelijke ordening, Lydie
Van den Abbeele voor cultuur en toerisme, Yvan De Coninck voor financiën en jeugd, Conny Beelaert voor lokaal sociaal
beleid en seniorenwerking en Dolf Lammens voor mobiliteit en financiën. Naast een eresaluut ontvingen ze een mand
vol met plaatselijk lekkers.

Tragewegenverbinding met Lede wordt hersteld
Heel lang geleden konden wandelaars en fietsers vanop Kasteel-Sijp in Wichelen rechtstreeks naar de Heiplasstraat
in Lede, dwars door de kouter. Om die oude verbinding in ere en in gebruik te herstellen, is onderhandeld met de
betrokken eigenaars-landbouwers: een stuk van de vroegere voetweg wordt verlegd, een ander deel zal worden erkend
als buurtweg. Er is nog een hele procedure af te werken, maar de voortekenen zijn gunstig zodat recreanten tegen de
zomer volop van dat mooie stukje natuur kunnen genieten.

Restauratie pastorie Schellebelle
De pastorie van Schellebelle is sedert 2008 als monument beschermd. Samen met de achter- en naastliggende tuin
kent ze het hele jaar door een intens gebruik. De tand des tijds heeft intussen het gebouw aangetast : vochtproblemen,
wegkwijnende ramen en andere kwaaltjes. De gemeenteraad heeft nu beslist om een ontwerper aan te stellen om een
restauratie voor te bereiden en subsidies aan te vragen. Voor die ontwerpopdracht is € 20 000 uitgetrokken.

Actieplan verkeersveiligheid
Eind 2013 heeft onze gemeente het SAVE-charter ondertekend. Dat is een overeenkomst waarin het bestuur belooft
om nog meer inspanningen te doen voor een veilig verkeer, vooral ten voordele van de jongste weggebruikers. Na
overleg is een eerste actieplan samengesteld dat concrete invulling geeft aan zeven doelstellingen : opmaak en evaluatie
van een verkeersveiligheidsanalyse, de implementatie van het STOP-principe (eerst stappen, dan trappen, vervolgens
gebruik maken van het openbaar vervoer en tot slot, privévervoer), de afstemming van het mobiliteitsbeleid op
kinderen en jongeren, het garanderen van een hoog handhavingsniveau, de voorbeeldfunctie van de gemeente en haar
beleidsverantwoordelijken, een actief sensibilisatie- en educatiebeleid en tot slot de opvang van verkeersslachtoffers
optimaliseren. Voor de realisatie ervan zullen alle inwoners van onze gemeente mee moeten zorgen!

66

Geboorten
Rimes Gacem (05/11/2014)

Julie Deylgat (28/11/2014)

De Pauw Emma (12/01/2015)

Mathis Billiet (06/11/2014)

Naud De Clercq (02/12/2014)

Van de Putte Luciana (13/01/2015)

Thibeau Paerewyck (09/11/2014)

Jules Praet (11/12/2014)

Sana Fenna (27/01/2015)

Jeanne de Ruette (10/11/2014)

Maite Gaymer Masneva (20/12/2014)

Savat Lotte (28/01/2015)

Febe Van Nieuwenhuyse (15/11/2014)

Charlotte Cauwels (26/12/2014)

Van Hecke Nolan (31/01/2015)

Xavi Bredoux Combel (16/11/2014)

Lucas De Lausnay (28/12/2014)

Maurice De Backer (27/11/2014)

Seth Ketels (30/12/2014)

Haroun Boudour (27/11/2014)

De Smet Kaylee (10/01/2015)

Huwelijken
Bart De Ridder en Liesbeth Michiels (06/12/2014)
Björn Taragola en Lisa Van den Abeele (06/12/2014)
Jonas Michiels en Ninocska Malschaert (12/12/2014)
Yves De Landtsheer en Katrijn Rasschaert (13/12/2014)
Floris Timmermans en Godelieve Van Boxstael (19/12/2014)
Paul Steffens en Annie Rose Vanderstichele (27/12/2014)
Tom De Wilde en Shanna Depauw (14/02/2015)

Overlijdens
Alphonsus Rottiers (29/04/1927-27/11/2014)

Arnold De Winter (18/01/1938-31/12/2014)

Roger De Brucker (09/01/1930-27/11/2014)

Yvonne Baeyens (27/04/1927-08/01/2015)

Gommar Bracke (28/08/1928-30/11/2014)

Georgina Lammens (23/02/1924-08/01/2015)

Louis Van Yperzele (08/11/1924-08/12/2014)

Aviel De Greef (02/06/1934-09/01/2015)

Irène Van Zwol (25/04/1926-12/12/2014)

Jérôme Coppens (13/09/1926-10/10/2015)

Edmond Van de Velde (07/04/1926-18/12/2014)

Elena en Fenna Van Extergem (17/01/2015)

Louis Rombaut (22/03/1932-18/12/2014)

Ilse Vandekerkhove (28/04/1969-24/01/2015)

Christiane De Visscher (01/11/1940-21/12/2014)

Alfons Uyttenhove (20/11/1928-25/01/2015)

Richard De Grauwe (29/10/1926-21/12/2014)

Emiel Casteleyn (11/03/1934-01/02/2015)

Leonia Tierens (12/11/1927-23/12/2014)

Maria Van Peteghem (25/09/1928-03/02/2015)

Victor Bontinck (10/08/1936-24/12/2014)

Julia Bonnarens (19/06/1924-07/02/2015)

Paulus Mortiers (14/07/1927-28/12/2014)

Roggeman Rita (29/01/1948-20/02/2015)

Prosper D’hanis (14/09/1935-29/12/2014)

Laurence De Winter (09/11/1933-21/02/2015)

Sonja Roggeman (20/02/1970-29/12/2014)
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INBEELD

KERSTMARKT SCHELLEBELLE

KERST MET DE BURGEMEESTER

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE

8

WICHELEN IN DE SNEEUW

AANKOOP PROPERE AARDGASVOERTUIGEN

HULDIGEN SPORTLAUREATEN

Een dag op pad met…

.... brandweercommandant Willy De Clercq
Vandaag praten we met iemand die de voorbije jaren de functie van brandweercommandant combineerde
met de job van interne preventieadviseur bij het gemeentebestuur. We spreken af in de brandweerkazerne met
kapitein Willy De Clercq, officier-postoverste van de brandweerpost Wichelen.
Willy excuseert zich voor de vele mappen die de bureautafel vullen maar de brandweerhervorming en de verhuis als preventieadviseur naar het Sociaal Huis brengen dit natuurlijk met zich mee. Hij ziet dat wij de wenkbrauwen fronsen en daarom verklaart hij zich nader.

“In de loop van de maand maart word ik 60 jaar en na 35
jaar dienst bij de gemeentelijke brandweer, waarvan 15 jaar
als officier, trek ik op 31 maart 2015 met enige weemoed
de deur van de brandweerkazerne achter mij dicht en hang
de brandweerhelm aan de spreekwoordelijke haak. Het zal
een aanpassing worden maar ik blik tevreden terug op mijn
loopbaan bij de brandweer. Het was een boeiende periode
waarin ik enerzijds veel miserie heb gezien tijdens interventies
maar anderzijds ook heb kunnen genieten van de kameraadschap binnen het korps. Uiteraard heb ik op 35 jaar tijd het
Wichelse korps enorm zien veranderen en op de valreep heb
ik de hervorming van de brandweer nog kunnen meemaken.”
Die brandweerhervorming wat betekent dat eigenlijk?
“Net zoals de politie dat deed in 2001 is op 1 januari 2015
de brandweer van gemeentelijke dienst overgegaan naar een
zonale structuur. De brandweerpost Wichelen vormt samen
met de posten van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem, Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove en Wetteren de hulpverleningszone Zuid-Oost die instaat voor de bescherming van
11 gemeenten.
Aan het hoofd van de hulpverleningszone Zuid-Oost staat
de zonecommandant kolonel Wim Van Biesen en in elke
brandweerpost ligt de leiding in de handen van een officierpostoverste. De maatschappelijke zetel, ook wel het zonehuis genoemd, is gevestigd in de Joseph Cardijnstraat 66 te
Erpe-Mere. In dit zonehuis zullen de administratieve diensten
worden gehuisvest en vergaderen de zoneraad en het zonecollege.”
Zal er voor de man in de straat veel veranderen?
“Voor de burgers zal er weinig veranderen of toch ... de
hulpverlening kan enkel verbeteren omdat de verschillende
korpsen veel intenser zullen samenwerken door hun verworven vakkennis te delen, samen te oefenen en elkaar bij te
staan bij calamiteiten.

Natuurlijk gaan dergelijke hervormingen niet zonder slag of
stoot en er moet heel wat worden geregeld om 9 korpsen op
hetzelfde spoor te brengen. Ik prijs me dan ook gelukkig het
korps van Wichelen te hebben kunnen begeleiden bij het zetten van de eerste stappen in deze nieuwe structuur."
Willy, ben je niet bang om in het beruchte “zwarte gat”
te vallen?
“Ik denk het niet want de parttime job van interne preventieadviseur voor het gemeentebestuur van Wichelen blijf ik ter
harte nemen en ik moet eerlijk bekennen, het combineren
van 2 functies, brandweercommandant en preventieadviseur,
was in het verleden niet altijd eenvoudig. Bovendien heeft de
gemeente me gevraagd om, in het kader van de noodplanning,
de taak van chef veiligheid op mij te willen nemen. Geen tijd
dus voor ‘het zwarte gat’! ”
Wat doet een interne preventieadviseur bij het gemeentebestuur precies?
“De preventieadviseur heeft een uitgebreid takenpakket.
Samen met het gemeentebestuur is hij verantwoordelijk voor
het toepassen van de welzijnswet door het uittekenen van een
globaal preventieplan. Het doel van dit plan is de veiligheid
verzekeren van het gemeentepersoneel tijdens de uitvoering
van het werk. Verder volgt hij de verplichte keuringen op van
de technische installaties en het werkmateriaal en houdt hij
toezicht op onder andere de preventie ter voorkoming van
de legionella bacterie en de veiligheid op de speelterreinen.
De preventieadviseur is eveneens de contactpersoon met
de externe diensten zoals de federale overheidsdienst
werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en de externe
dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De brandweer zal er vanaf 1 april voor mij niet meer bij zijn
maar de taken van de interne preventieadviseur grondig en
correct uitvoeren zal eveneens de nodige tijd vragen en met
de lente in aantocht denk ik niet dat ik me zal vervelen.”
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OCMW
OCMW en PWA starten met Gezelschapsdienst in Wichelen
Mantelzorgers zijn goud waard… Ze zetten zich vaak in
alle stilte in voor de verzorging van hun geliefden, buren of
kennissen. Voor de mantelzorger is dit engagement vaak
vanzelfsprekend, maar daarom niet minder zwaar. Om
onze Wichelse mantelzorgers te ondersteunen, ging het
OCMW samen met een werkgroep van mantelzorgers op
zoek naar een alternatief voor de gemeentelijke mantelzorgpremie.
Uit een grootschalige enquête en twee vergaderingen van
de werkgroep, kwam naar voren dat zij vooral nood hebben aan iemand die hen af en toe eens kan bijstaan bij de
zorgtaken of wat tijd voor zichzelf. Van daaruit is de idee
gegroeid om samen met de PWA een ‘gezelschapsdienst’
op te richten.
Iedere inwoner van Wichelen die nood heeft aan gezelschap kan een beroep doen op deze dienstverlening. De
mantelzorgers kunnen de ‘gezelschapsdienst’ inschakelen om een aantal (zorg)taken/momenten mee op te nemen
(een boek lezen, boodschappen doen, hulp bij het eten, …). Naargelang het aanbod kan de dienstverlening elke
weekdag, maar ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend plaatsvinden. Op deze manier kunnen de mantelzorgers
meer tijd voor zichzelf vrij maken en kan de zorgbehoevende genieten van gezelschap door een opgeleide PWAmedewerker.
Ook zorgbehoevenden die nog geen mantelzorger hebben, kunnen zich inschrijven voor deze dienst. Afhankelijk
van de vraag wordt gekeken welke medewerker het meest geschikt is. Voor mensen vanaf 70 jaar en/of personen
met een zorgbehoefte is er een verlaagd tarief van 3 euro per begonnen uur.
Voor meer inlichtingen of indien u vragen heeft dan kan u steeds terecht bij
• De dienst ouderen-& thuiszorg van het OCMW Wichelen in het Sociaal Huis,
052 43 24 56, thuiszorg@ocmw-wichelen.be
• Het lokale PWA-kantoor in het gemeentehuis van Serskamp,
Dorpstraat 44, 09 369 05 22, PWA.WICHELEN@skynet.be

Koning Boudewijnstichting bekroont WZC “Molenkouter”
Samen met nog vier andere woonzorgcentra werd WZC
Molenkouter door de Koning Boudewijnstichting in de
bloemetjes gezet voor de voorbeeldige aanpak van het
probleem van ondervoeding bij senioren.
In het woonzorgcentrum interpreteren we “smaak” in
een ruimere betekenis. Bij de inrichting van 36 nieuwe
kamers voor bewoners met dementie wordt maximaal
rekeningen gehouden met het creëren van een smaakbeleving. Dat kan door herinneringen op te roepen aan
eten, smaken en geurherkenning. De eetruimte krijgt
aangepaste verlichting, meubilair en kleuren en in de
aanpalende binnentuin komen kweekbakken met “vergeten” geuren en groenten. Er komt zelfs een mobiel
kookeiland waaraan de bewoners, samen met familieleden, een gerecht uit de “oude doos” kunnen klaarmaken.
Ons woonzorgcentrum hecht enorm veel belang aan gezonde, maar ook lekkere voeding. Vandaar de bewuste
keuze om met een eigen keuken te blijven werken. We
weten dat het eetgebeuren voor onze bewoners zeer
belangrijk is en zijn dan ook trots op deze prijs.
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OCMW
Opening uitbreiding WZC “Molenkouter” komt dichterbij …
Nu de laatste aanbesteding voor meubilair de deur uit
is, kunnen we stilaan beginnen aftellen naar de opening
van onze uitbreiding. Afhankelijk van het verloop van de
procedure, zullen de eerste bewoners in de loop van de
maand mei hun intrek kunnen nemen.
Op de werf is het een drukste van jewelste …
De kamers kregen hun definitieve vorm met pleisterwerken en plafondstructuur. Daar wachten we nu in spanning op de eerste uitvoering van een modelkamer met
schuifwand. Ondertussen werken de techniekers verder
ter hoogte van de gangen om alle voorzieningen (elektriciteit, verluchting, sanitair, …) in de plafonds weg te
werken. Zodra alle grote structurele werken klaar zijn en
het gebouw stofvrij wordt, kunnen we beginnen aan de
afwerking (schilderwerken, verlichting, plaatsen toestellen, …).
Op de foto kan u zien hoe de rustpunten concreet uitgewerkt worden met inrichting en sferen.
Binnenkort starten we ook met de transformatie van de hoofdingang, zodat deze gelijktijdig met de opening kan
afgewerkt worden. Het einde van een zeer intensief project is eindelijk in zicht …

Dan wil OCMW Wichelen jou leren kennen!
Voor ons woonzorgcentrum Molenkouter zijn we op zoek naar m/v

JOBSTUDENTEN (juli-augustus)
- Zorgkundige of logistieke hulp:
5e, 6e of 7e jaar in een zorgopleiding? Student verpleegkunde?

- Verpleegkundige:
Studeer je binnenkort af als verpleegkundige?

jobs.ocmw-wichelen.be

Meer info:

OCMW contact
SOCIALE DIENST

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
socialedienst@wichelen.be
Hoofd sociale dienst
Ann Boterberg – 052 43 24 58
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be
maatschappelijk werkers
Astrid De Ridder – 052 43 24 60
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
Nadine Vanspeybrouck – 052 43 24 54
nadine.vanspeybrouck@ocmw-wichelen.be

hoofd thuiszorg en
ouderenvoorzieningen
Vincent De Cock – 052 43 24 56
vincent.decock@ocmw-wichelen.be

administratief medewerker
Lieve De Ridder – 052 43 24 53
Lieve.deridder@ocmw-wichelen.be

maatschappelijk werkers
Irena Claeyssens – 052 43 24 56
Irena.claeyssens@ocmw-wichelen.be
Deborah De Winter – 052 43 24 69
deborah.dewinter@ocmw-wichelen.be

projectmedewerker kinderarmoede
Margot Mys – 052 43 24 65
margot.mys@ocmw-wichelen.be

THUISZORG

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
thuiszorg@wichelen.be

administratief medewerker
Ilse Van Kerckhove – 052 43 24 57
ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be
OPENINGSUREN ZIE INFOBLAD p.2
11

Toerisme
Goed Toeven in ’t Scheldeland op Paasmaandag
Paasmaandag, is Scheldehappeningsdag. Een dag om
het veelzijdige Scheldeland op 21 locaties langsheen
de Schelde en de Rupel varend, fietsend, wandelend,
genietend te verkennen en dit reeds voor de zesde maal.
Het thema van deze editie is ‘De Schelde, Verrassend
Veelzijdig’. De Schelderegio herbergt vele schatten en dit
op wandelafstand van deze getijderivier.
Programma te Schellebelle
- Info-punt en streekgerechtenmarkt aan het veer
- Rondvaarten op het half uur, tussen 10u30 en
16u30.
- Fietstochten:
• vrije fietstocht Schellebelle 1919. Langsheen de
markante filmplaatsen, 20, 30, 42 km
• TV OOST fietstocht, Wetteren-Schellebelle, 10 km
• Floraliënfietstocht, vertrek om 15u ter hoogte
van taverne ´t Veer
- Geleide natuurwandeling in de Kalkense
Meersen, vertrek Schellebelle veer, 13,14,15 uur,
duur 2u. Info: www.natuurpuntscheldeland.be.
- Bezoek Wetterse watertuin,
- Info dorp
• Infostand Natuurpunt aan beide zijden van het veer
• Boekenverkoop door de BIB van Wichelen op de 		
pui van het gemeentehuis te Schellebelle
• VW Kevers happening op het dorpsplein

Voor zijn zesde editie heeft de Scheldehappening een
uitgebreid en vernieuwd aanbod (waterbussen). Dit
is mogelijk dank zij de actieve medewerking van alle
Scheldegemeenten, de toeristische instanties, tal van natuuren educatieve verenigingen, Boottochten Scheldeland,
Scheldegids en Rivertours. De happening krijgt steun
van de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en de
Vlaamse Overheid. Scaldisnet en het Regionaal Landschap
Schelde-Durme zijn verantwoordelijk voor de organisatie
en promotie van het gebeuren.
Op de Scheldehappening zijn de bezienswaardigheden uit
het programma en de begeleide wandel- en fietstochten
gratis. Voor de boottochten betalen volwassenen 2 euro en
voor de waterbussen 1 euro per traject.
Het volledige programma vind je op
www.scheldehappening.be

Opnieuw VW-meeting in Schellebelle
In de jaren 80 van de vorige eeuw was de Belgische Keverclub één van de weinige
clubs die liefhebbers van Volkswagen Kevers van over heel Vlaanderen verenigden.
Hoogtepunt in het jaar was de VW-meeting voor luchtgekoelde Volkswagens in
Schellebelle. Heel wat liefhebbers hebben daar de smaak te pakken gekregen. De VWkever, die in die tijd nog weinigen kon bekoren, werd een cult-wagentje dat door zijn
trouwe fans vertroeteld werd. Gaandeweg kwamen ook de Volkswagen busjes in beeld.
De meeting in Schellebelle werd jaar na jaar groter en moest uitwijken naar grotere
locaties. Uiteindelijk hield de meeting op te bestaan en ook de club verdween.
In 2005 namen enkele keverliefhebbers de fakkel over en stichtten de VW Luchtpompers.
Ook zij hebben leden over het hele Vlaamse land. Zij vormen een vriendengroep met
een gezamenlijke passie : de luchtgekoelde Volkswagen. Jaarlijks organiseren zij een
meeting op de Topdag in Erembodegem (dit jaar op 19 april) en worden er nog andere
clubactiviteiten georganiseerd : een clubkampeerweekend in het Pinksterweekend, een
VW-quiz in oktober in Nazareth (3/10/2015) en een VW-miniatuurbeurs in Kruishoutem
(22/11/2015), afgewisseld met enkele ledenvergaderingen.
Om hun 10-jarig bestaan luister bij te zetten ontwikkelden zij het initiatief om de
legendarische VW-meetings in Schellebelle nieuw leven in te blazen. Er werd gekozen
voor paasmaandag en aansluiting bij de Scheldehappening. Hiermee kan het aanbod die
dag alleen maar gevarieerder worden voor de bezoeker. Bezoekers komen trouwens
gratis kijken naar de oude kevers, busjes en andere luchtgekoelde Volkswagens. Er is
een band die voor muziek zorgt en ook de kinderen worden niet vergeten. De meeting
opent om 10 uur en wordt beëindigd rond 17 uur. We willen heel graag de sfeer
van vroeger terug brengen op deze VW-meeting. Het publiek is daar een beslissende
factor in. Wij rekenen bijgevolg op een massale opkomst van mensen met hun VW én
bezoekers die hiervan willen genieten.
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Politie
Inbraken, een zaak van iedereen
In 2012 werden er in onze politiezone nog gemiddeld 31,8
inbraken per maand vastgesteld.
In 2013 waren dit er nog 25,9.
2014 klokte af op 24,4 inbraken per maand.
Dit zijn alle inbraken, zowel pogingen als effectieve inbraken
in woningen, bedrijven en openbare gebouwen, containerparken… Dit vroeg een bijzondere inspanning van ons
politiekorps maar zij zijn niets zonder de hulp van de
bevolking. 48.000 inwoners zien altijd meer dan de
patrouilles in de straat. Daarom vragen zij om onmiddellijk
101 te bellen als u verdachte handelingen ziet in uw buurt!
De lokale politie vraagt ook om haar te volgen op de website,
Facebook, Twitter of de politie-APP.
Op sociale media worden o.a. alle vastgestelde inbraken
meegegeven, alsook de diverse acties die zij ondernemen.
Een beter geïnformeerde inwoner zal vlugger geneigd
zijn om ons bepaalde informatie toe te vertrouwen en er
niet voor terugschrikken om 101 te bellen bij verdachte
handelingen.
Dit is de redenering : Open en eerlijk communiceren en
samen werken aan een betere veiligheid in wederzijds
respect!

Q
G
U

www.lokalepolitie.be/5438
www.facebook.com/PZWLW
www.twitter.com/PZWLW

Resultaten BOB-campagne
Tijdens de BOB-campagne van 28/11/2014 tot
26/01/2015 liet ons politiekorps 763 ademtesten
uitvoeren.
734 waren negatief (96,20 %), 9 chauffeurs bliezen
‘alert’ (1,18%) en 20 mensen bliezen ‘positief’
(2,62%). Deze resultaten liggen in de lijn van de
nationale gemiddelden.
De lokale politie stelt jammer genoeg vast dat bij
ongevallen nog steeds 10% van de chauffeurs te
veel heeft gedronken.

Bevolking
Studiedag (Z)onder invloed ?

De kracht van broers en zussen van druggebruikers.
Broers en zussen hebben een unieke band: hechter dan
vriendschap, maar gemoedelijker dan de band tussen ouder
en zoon of dochter. Ook als volwassene blijft die dynamiek.
Voor hen organiseren De DrugLijn en VAD (Vereniging voor
Alcohol- en andere Drugproblemen) een studiedag. Deze
vindt plaats op zaterdag 14 maart 2015, van 10u tot 14u in
het Vlaams Parlement te Brussel.
Inschrijven kan, tot 6 maart, via www.vad.be. Het volledige
programma van de studiedag kan daar ook geraadpleegd
worden.
Indien u niet naar deze studiedag kan gaan, maar toch info
of hulp zoekt, dan kan dat lokaal. Neem contact op met
Christophe Vanhuyse van Drugpunt Wetteren-WichelenLaarne op 0473 65 65 95 of via wwl@drugpunt.be. De
gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk.
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Milieu
Bosaanplant en wandeling in de vallei van de Serskampse beek
De gemeente Wichelen focust de laatste tien jaar sterk op het behoud
en het verbeteren van het milieu in onze gemeente. Dit is ook absoluut
nodig aangezien bossen, bomenrijen, ruigtes, dieren- en plantensoorten
in versneld tempo verdwijnen. Bovendien komen in onze gemeente
enkele beschermde dier- en plantensoorten voor die de nodige
bescherming verdienen (vb. grootoorvleermuis, kamsalamander, …).
Zo ontstond de afgelopen jaren een spontane en goede samenwerking
tussen de gemeente Wichelen en Natuurpunt vzw en het Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB, beheerder van het boscomplex Vallei van de
Serskampse Beek in Serskamp/Lede), met als gezamenlijk doel “meer en
betere natuur” in de gemeente. Deze samenwerking vertaalt zich o.m.
in gezamenlijke acties zoals grote bosaanplantingen met publiek en/of
schoolkinderen (in totaal ca. 4 ha ), gegidste wandelingen doorheen onze
natuurparels, ophangen van vleermuiskasten in Serskamp, subsidies voor
het behoud van zwaluwnesten en het aanleggen en onderhouden van
kleine landschapselementen (bomenrijen, struikranden, poelen, …), de
aanleg van diverse amfibietunnels en in de nabije toekomst (waarover
later meer) de realisatie van een groot speelbos voor de jeugd en maar
liefst 7 amfibietunnels in de rijweg (Moleneed-Braektestraat).
Op zondag 8 februari 2015 werd een nieuwe publieke actie op touw gezet.
In de voormiddag werd 0,6 ha voormalige kwekerijgrond met ca. 900
boompjes opnieuw als bos in ere hersteld. In de namiddag gidste het ANB
een tachtigtal enthousiaste wandelaars doorheen het natuurcomplex vallei
van de Serskampse Beek. Tijdens die wandeling werd het gloednieuwe
(avontuurlijke) knuppelpad officieel ingelopen. Dit knuppelpad loodst de
wandelaar langsheen de mythische “wolfsput”, een kuil waar tot in de eerste
helft van de 19de eeuw nog wolven zijn gevangen. Verder werden het hoe
en waarom van bepaalde beheersaspecten toegelicht, ging men op zoek
naar de schuchtere zwarte Galloway runderen en kon men de imposante
langharinge Schotse Hooglander-vrouwtjes bewonderen. Afsluiten deden
we met plezier in café Eendracht aan de kerk van Serskamp.

Bloemenweide en bijenhotel
De bijenpopulaties gaan de laatste jaren sterk achteruit. Dit is een
probleem want deze diertjes zijn erg nuttig en een onmisbare schakel
in de natuur. Denk maar aan de bestuiving van planten en bomen.
Belangrijke oorzaken van de bijensterfte zijn o.m. het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en het verdwijnen van bloemen met nectar
in tuinen, bermen, weilanden en op akkers. Het ondersteunen
van bijenpopulaties is dus een must. Vorig jaar maakten de
schoolkinderen van de gemeenteschool De Rozelaar tijdens een
klusdag een groot bijenhotel uit afvalmaterialen (paletten, bakstenen,
hotblokken, stro, etc.) aan de gemeentelijke bosaanplant in de
Schoolstraat. Deze bijen kunnen hun nectar halen uit de natuur in
de onmiddellijke omgeving (bos en hoogstamboomgaard). In januari
van dit jaar plaatste de gemeente een prachtig bijenhotel aan de
Scheldedijk ter hoogte van de Bergenmeersen (kerkhof Wichelen).
Het terrein waarop het hotel staat zal worden ingezaaid met een
vaste bloemenweidemengsel dat het terrein het grootste deel van
jaar voorziet van bloeiende (nectarhoudende) planten. Aangezien
die dit voorjaar worden gezaaid, verwachten we een bloeiperiode
vanaf de vroege zomer tot eind oktober.
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Geleend & gelezen
Boekenverkoop
tijdens Scheldehappening
Op paasmaandag 6 april verkoopt
de bibliotheek van
Wichelen-Serskamp-Schellebelle
haar recent afgevoerde
bibliotheekboeken.
Alle jeugdboeken: € 0,50
Alle volwassenenboeken: € 1
Maandag 6 april 2015
van 11u tot 17u
Pui gemeentehuis
(Dorp 1 - 9260 Schellebelle)

Sluitingsdagen BIB voorjaar 2015
Zaterdag 4 tot en met maandag 6 april: paasweekend
Vrijdag 1 mei: feest van de arbeid
Donderdag 14 mei: O.L.H. Hemelvaart
Vrijdag 15 mei: sluiting gemeentediensten
Zaterdag 23 tot en met maandag 25 mei: pinksterweekend

Kip van Troje
in de bib!
Op zondagvoormiddag
29 maart zijn alle
kinderen, ouders en
grootouders welkom in de bibliotheek van Schellebelle
voor een knotsgekke familievoorstelling door Kip Van
Troje (www.kipvantroje.be). De vertoning vindt niet op
een podium plaats, maar tussen de rekken van de bib!
Terwijl jij boeken, strips of een dvd uitkiest, vertelt,
speelt, zingt en tovert Mevrouwtje mevrouw met
verhalen. Verhalen over feest, over verschillend zijn,
over ruzie maken en weer vrienden worden, over
andere talen en gek spreken, over verwondering voor
alles wat anders en toch gewoon is.
Deze voorstelling vol humor, spanning en heel veel
interactie begint om 10u30 en eindigt om 11u30.
De deelname is gratis. Deze opvoering kadert in de
jeugdboekenweek. Dit jaar is het thema “Humor.”
Train dus maar je lachspieren !
Meer info en locatie: Openbare bibliotheek Wichelen
Dorp 1, Schellebelle, tel. 09 366 30 74
E-mail: bibliotheek@wichelen.be

MijnOvinob wordt mijn bibliotheek
Mijn Ovinob, de online bibliotheekapplicatie die ervoor zorgt dat je van thuis uit bibliotheekmaterialen kan
reserveren en verlengen, werd begin januari 2015 vervangen door Mijn Bibliotheek.
Mijn Bibliotheek biedt dezelfde mogelijkheden als Mijn ovinob (verlengen en reserveren, aankoopsuggesties doen,
je uitleenhistoriek bijhouden ,...) en heeft nog een paar extra voordelen.
Bibliotheekgebruikers die al een Mijn Ovinob-account hebben, hoeven zich niet opnieuw te registreren maar
kunnen hun account in een paar stappen importeren in Mijn Bibliotheek. Ben je ook lid van een andere bibliotheek
in de buurt, dan heb je toch maar één Mijn bibliotheek account nodig. En kom je met meerdere gezinsleden naar
de bibliotheek, dan kan je hun bibliotheekkaarten koppelen aan jouw account.
Redenen te over dus om over te stappen of je voor het eerst aan te melden bij Mijn Bibliotheek.
Wie meer info wil, kan hiervoor terecht op http://ovinob.be/FolderMijnBibliotheek.pdf of wendt zich tot de
baliemedewerkers van de bibliotheek. Een uitgebreide handleiding over Mijn Bibliotheek vind je via de volgende
link: http://ovinob.be/HandleidingMijnBibliotheek.pdf

Nieuwe actie fleecedeken De Leesdijk
De Leesdijk brengt de warmte bij je thuis! Verzamel tien stempels en je krijgt van
ons een lekker warm fleecedekentje. Stempels verzamelen is heel eenvoudig. Een
bezoekje aan een Leesdijkbib is al voldoende. Wel maximaal 1 stempel per dag.
Een volle kaart kan je in de bib ruilen tegen een exclusief Leesdijk fleece deken. Die
zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Meer informatie en stempelkaarten zijn te
verkrijgen in je plaatselijke Leesdijkbib.
De Leesdijk is het samenwerkingsverband van negen bibliotheken uit de streek rond
Dendermonde. Deelnemende gemeenten zijn Berlare, Buggenhout, Dendermonde,
Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.
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