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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: 0496 72 99 49
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 61
personeelsdienst@ocmw-wichelen.be

Financiële dienst
Gew. ontvanger:
René Vercauteren
Tel: 052 43 24 63
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 58
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
gesloten

Schellebelle
8u - 12u
18u - 20u
gesloten
8u - 12u
gesloten

Tel: 052 43 24 56
thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Woonzorgcentrum Molenkouter
Directeur: Els Meuleman
Tel: 052 43 22 88
molenkouter@ocmw-wichelen.be
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De vakantie behoort, voor de meesten onder
ons, tot de verleden tijd. Hopelijk was het een
tijd van even uitrusten, genieten van warme
zomeravonden met familie en vrienden,
fietstochtjes of wandelingen langs de Schelde,
uitstapjes met kinderen of kleinkinderen, … en zijn
de batterijen terug opgeladen. Deze zomer werd
er opnieuw ééntje met tal van festiviteiten, buurten wijkfeesten, optredens, rommelmarkten,…
Graag wil ik hierbij alle vrijwilligers danken die dit
mee mogelijk maakten.

Burgerlijke stand

7

Nu de vakantie voorbij is, is het ook even tijd om
vooruit te blikken en nieuwe plannen te maken
om het gezellig samenzijn op de gemeente verder
te onderhouden. Graag nodig ik jullie nu al uit op
het ‘Feest van de burgemeester’ op zondag 13
september waarbij het Ankerpunt in Serskamp
omgetoverd zal worden tot een heus piratenfeest
voor jong en oud. Je vindt er een ruim aanbod
aan kinderanimatie, springkastelen, optredens van
Piet Piraat, lokaal talent, … en met de opbrengst
die dag wordt ‘Kerst met de burgemeester’
georganiseerd. Een initiatief dat voor de derde maal
zal plaatshebben op kerstavond en alle mensen
uitnodigt die kerstavond alleen doorbrengen met
de bedoeling die avond gezellig samen te vieren.
Dit jaar staat er opnieuw heel wat op de
culturele agenda. Naast de knappe prestaties van
lokale toneelverenigingen, concerten, muziekoptredens,… organiseren we vanaf dit jaar
maandelijks een cultureel event in ‘t Ankerpunt met
voorstellingen van Kamagurka, Warre Borgmans,
Lea Thys, Jo De Meyere, …
Check www.muskuton.be voor meer informatie.
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Wichelen bruist, leeft, creëert en dat kan alleen
maar dankzij inwoners die mee bouwen aan deze
gezellige gemeente.
Bedankt alvast en geniet nog van de laatste zomerse
dagen!
Uw burgemeester
Kenneth Taylor
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Sport
Sportvedetten gezocht
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we opnieuw op zoek naar mensen van alle leeftijden die zich sportief of extra-sportief
in de kijker hebben gezet. Ken jij iemand die zich het voorbije seizoen (september 2014 t.e.m. augustus 2015) op
sportieve of sportverdienstelijke manier laten zien heeft? Laat het ons dan zeker weten want in december worden
opnieuw de sporttrofeeën uitgereikt. Elke inwoner of club die een opmerkelijke sportieve prestatie geleverd heeft,
komt in aanmerking om een trofee te winnen.
Kandidaatstellingen zijn mogelijk door een mail te sturen naar sportdienst@wichelen.be, met nico.degussem@
outlook.com in cc. Probeer je dossier zo goed mogelijk op te stellen met tekst en beeldmateriaal.
Zet in je dossier de prestaties van de betreffende periode, enkele foto’s van de sportieveling of sportverdienste in
actie en een gsm-nummer waarop je bereikbaar bent. Er wordt rekening gehouden met elke kandidatuur die voor
6 november 2015 gesteld wordt. Op de algemene vergadering van de sportraad van november zal er bij geheime
stemming gekozen worden uit de ingediende dossiers.
Alle kandidaten worden op het eind van het jaar uitgenodigd.

Week van de Sportclub 2015

BLOSO organiseert i.s.m. de Vlaamse Sportfederatie (VSF) voor de zevende maal de ‘Week van de Sportclub’. Dit
initiatief loopt van zaterdag 12 t.e.m. zondag 20 september 2015, en wil op die manier het belang van sporten
in clubverband benadrukken.
Tijdens deze dynamische sportweek zetten honderden Vlaamse sportclubs en sportdiensten hun werking en hun
activiteiten extra in de kijker.
Alle sportclubs in Vlaanderen worden dan ook aangemoedigd gedurende deze week hun deuren te openen voor
het grote publiek.
Gedurende deze opendeurdag(en) kunnen demonstraties en initiaties aangeboden worden om zo de drempelvrees
weg te nemen, een grotere naambekendheid te verwerven binnen de gemeente en bovenal nieuwe leden te
kunnen winnen.
De bedoeling is om nog meer personen ervan te overtuigen dat sportclubs goed bezig zijn en dat sporten in
clubverband nog steeds de beste manier is om op een plezante, kwalitatieve en blijvende manier aan sport te doen.
In Wichelen werken volgende sportclubs mee aan het initiatief:
KVV Schelde, Atletiek club Eerlijk Streven, Badmintonclub Zoef, Schuttersgilde Sint Sebastiaan, Jiu jitsu Sandokan ,
Wandelclub De Schooiers, Recreatievolleybal Wichelen, Dartsclub DC Ambiance
De week van de sportclub krijgt dit jaar een Europese dimensie. Dit evenement werd immers als nationaal
evenement geselecteerd binnen de ‘European Week of Sport’. Ook Europees erkent men immers de meerwaarde
van het sporten in clubverband.
Sportdiensten en sportclubs die een initiatief organiseren in het kader van de actie ‘Week van de Sportclub’ (zoals
het openstellen van de reguliere trainingen, opendeur-momenten,…) zullen dus mee profiteren van de extra mediaaandacht voor dit Europees initiatief.
Voor het concrete aanbod en meer info verwijzen we graag naar onze gemeentelijke website:
http://www.wichelen.be/sport/week-van-de-sportclub
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Sport
Total Body Fun
Wegens het voortdurende succes organiseert
de gemeentelijke Sportdienst vanaf dinsdag 22
september opnieuw een lessenreeks Total Body Fun.
Total Body Fun, wellicht een alom bekend begrip
ondertussen, 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.
De lessen vinden net zoals vorig jaar plaats in de polyvalente zaal, Schoolstraat 4 te Serskamp en dit telkens op
dinsdagavond op volgende data: 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 01/12, 08/12, 15/12/2015
De avonden worden opgesplitst in 2 lestijden. De eerste les wordt gegeven van 19u30 tot 20u30. De 2de les heeft
plaats van 20u40 tot 21u40.
Om deel te nemen aan de 10-delige lessenreeks betaal je 30 euro. Voor meer info of om je in te schrijven kan je
terecht op onze gemeentelijke website www.wichelen.be. Inschrijven kan vanaf 7 september 2015.

2015, het jaar van Grysolle

Speciaal voor dit uniek jaar heeft Geertrui Eeckhout een gerechtje bereid met als één van de ingrediënten het
Wichels Grysolleken. Het resultaat mag gezien en geproefd worden. Een lekker lamskroontje, gecombineerd met
kleurrijke en frisse groentjes (zie foto). Meer van Geertrui's fantastische gerechten kan je terugvinden op haar
website www.truitjeroermeniet.be.
De Grysolle kroegentocht is verplaatst naar zaterdag 3 oktober 2015. Met de bus en onder muzikale begeleiding
van fantastische lokale muzikanten worden de horecazaken bezocht die het Wichelse Grysolleke verkopen. Voor
meer info en inschrijvingen kan je terecht op de gemeentelijke website www.wichelen.be.
Daarnaast kijken we met zijn allen uit naar het 1ste weekend van september voor de onthulling van de buste van
Sylvain en de opening van de tentoonstelling op vrijdagavond en het kermisconcert van Da Capo in het Gildenhuis
op zondagvoormiddag. Vervolgens hebben we nog de Week van de Smaak op zaterdag 21 en zondag 22 november
met als gastkok Luc Van Der Linden m.m.v. meesterbakker Jan Lammens in samenwerking met Heemkring Wichelen
in Salons 't Oud Gemeentehuis. Tenslotte kijken we vol verwachting uit naar de voorstelling van het boek van Roger
De Knijf en de tentoonstelling van de Wichelse coureurs door Heemkring Wichelen.

5
13

Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Aankoop twee CNG-voertuigen
Onze gemeente heeft al twee voertuigen in gebruik die met CNG rijden. CNG staat voor Compressed Natural Gas,
samengeperst natuurlijk gas, en is niet te verwarren met het vroeger bestaande LPG als brandstof. Met die twee
bijkomende voertuigen wordt gekozen voor de toekomst. Ze worden aangekocht via de intercommunale Eandis-Imewo
en de aankoop wordt geraamd op € 51 246,16 BTW inbegrepen. Voor die prijs wordt ook een vulstation geleverd en
geplaatst op het domein van de gemeenteloods in de Bruinbekestraat.

Verdeling subsidies culturele verenigingen
Op basis van het advies van de Gemeentelijke Culturele Raad heeft de gemeenteraad de subsidies voor de gemeentelijke
culturele verenigingen over het werkjaar 2014 toegewezen. In totaal werden voor meer dan € 16 000 subsidies verdeeld.

Invoering parkeerstroken Billegem Serskamp
Op Billegem in Serskamp in de buurt van de treinhalte wordt over een afstand van een paar honderd meter aan één
kant van de weg geparkeerd. Die situatie werkt het overdreven snel rijden daar in de hand. Daarom is na advies van de
lokale politie en de mobiliteitsraad en na een buurtvergadering een voorstel goedgekeurd om afwisselend links en rechts
van de weg parkeervakken aan te leggen en een parkeerverbod in te voeren in de buurt van de kruispunten met de
Bergstraat en Onnebossen. Die maatregel moet ervoor zorgen dat chauffeurs al eens kunnen wachten achter een paar
geparkeerde wagens om tegenliggers door te laten. Hoffelijkheid in het verkeer staat elke heer of dame!

Bijkomende parkeervakken dorpsplein Serskamp
Om het parkeergedrag op het dorpsplein van Serskamp meer gedisciplineerd te laten verlopen worden tien bijkomende
parkeervakken aangebracht, vier voor de kerkhofmuur links naast de vroegere bloemenwinkel, vijf links naast de
ingangstrook naar de kerk in de richting van het klooster en één in het verlengde van de bestaande voor de afslag
naar de Kerkstraat. Samen met het plaatsen van vier bloembakken tussen de rij bomen en de kerkhofmuur moet die
maatregel het wildparkeren tegengaan, zeker bij het begin en het einde van de schooluren.

Subsidiereglement herbruikbare luiers
Herbruikbare katoenen luiers zijn milieuvriendelijke alternatieven voor wegwerpluiers. Het gebruik ervan leidt tot een
vermindering van de afvalberg met 1 tot 1,7 ton per kind. Om de aankoopprijs van die luiers wat te milderen, heeft de
gemeenteraad op advies van de milieuraad beslist om de helft van de aankoopprijs terug te betalen met een maximum
van € 75. De subsidie kan aangevraagd worden via een formulier op de gemeentelijke website www.wichelen.be
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Geboorten
Jolie Caufrier (06/05/2015)

Senne Martens (25/05/2015)

Cézanne De Wilde (08/07/2015)

Nolan Van Campenhoudt (06/05/2015) Leon Rasschaert (27/05/2015)

Eléonore Van Keirsbilck (11/07/2015)

Noor Oosterlinck (07/05/2015)

Sep Wannin (16/06/2015)

Ella Van de Vijver (13/07/2015)

Auke Heyse (08/05/2015)

Julie François (23/06/2015)

Lena Bodeyn (14/07/2015)

Oscar De Baets (12/05/2015)

Hinata De Varé (25/06/2015)

Quinn Vanhove (16/07/2015)

Egon Houbracken (19/05/2015)

Remi Van Keymeulen (26/06/2015)

Alice Dhooge (17/07/2015)

Arthur Vanhollebeke (19/05/2015)

Dries Grypdon (26/06/2015)

Lobke Use (27/07/2015)

Xanne Vergeylen (24/05/2015)

Martha Matthijs (27/06/2015)

Laura Praet (29/07/2015)

Amélie De Lausnay (25/05/2015)

Luke Hessels (02/07/2015)

Huwelijken
Sven Van den Broeck en Joke Galle (12/06/2015)
Gert Coppens en Shana Schuddinck (13/06/2015)
Gertjan De Muyter en Joyce Vaerewyck (20/06/2015)
Benny Cornelis en Caroline Vergucht (27/06/2015)
Pieter De Paepe en Melissa De Jaeger (03/07/2015)
Jean Baeyens en Windy De Greef (04/07/2015)
Radja Braeckman en Sarah De Bruycker (10/07/2015)
Manolito De Clercq en Kelly Augustijn (18/07/2015)
Nico Eeckhaudt en Marjan Borgelioen (18/07/2015)
Björn Debusschere en Michaël Soens (25/07/2015)
Kenny Van Cannegem en Alessandra Meert (01/08/2015)
Philip Verhelst en Myriam Coppens (08/08/2015)
Tijl Van Wesepoel en Els Liébaut (15/08/2015)
Harald Six en Hanna Troch (29/08/2015)
Filip Bellon en Lynn De Cremer (29/08/2015)
Wesley Scheire en Daisy Naessens (29/08/2015)

Overledenen
Césarine Bruylandt (20/02/1926-25/05/2015)

Clemence Uyttenhove (17/07/1927-16/07/2015)

Idonie Beirnaert (07/01/1944-26/05/2015)

Arthur Smet (25/05/1929-19/07/2015)

Maria Van Royen (06/04/1926-05/06/2015)

Leon Colman (24/09/1932-22/07/2015)

Marie Grepdon (04/03/1920-05/06/2015)

Hugo De Coen (25/10/1956-23/07/2015)

Maurice Osselaere (12/04/1925-09/06/2015)

Willem Parmentier (13/10/1954-29/07/2015)

Aimé Van Heck (26/08/1937-09/06/2015)

Herman De Pauw (18/09/1950-31/07/2015)

Leona Maho (31/08/1945-12/06/2015)

Ernest Van Nuffel (25/12/1916-05/08/2015)

Jacobus De Backer (24/02/1929-17/06/2015)

Jeanne Van Damme (09/02/1937-08/08/2015)

Willy Degryse (01/08/1934-18/06/2015)

Hubert De Ridder (07/12/1952-09/08/2015)

Cecilia De Wilde (21/11/1933-19/06/2015)

Henri Bauwens (17/05/1922-09/08/2015)

Georgina Van Extergem (13/01/1921-22/06/2015)

Gustaaf Van Leuven (30/09/1930-11/08/2015)

Alice Drieghe (27/02/1926-28/06/2015)

Werner Van Affelterre (12/09/1971-17/08/2015)

Denisia Crommelynck (26/06/1929-11/07/2015)

Paul Cools (01/06/1937-22/08/2015)

Marcel De Jonge (01/10/1932-15/07/2015)

Ivonna Gryp (21/09/1928-23/08/2015)
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PETANQUETORNOOI

VUURWERK 11 JULI
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SCHELLEBELLE POTJESMARKT

ROMMELMARKT 11 JULI

© LUC VEREECKE

© LUC VEREECKE

NEVERMIND NESSIE

OPTREDEN URBANUS EN DE FANFAAR

© LUC VEREECKE

LADY LINN AND
THE MAGNIFICENT SEVEN

11 JULI VIERING

OPENING WOONZORGCENTRUM
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OCMW

WIKI zoekt enthousiaste VRIJWILLIGERS
WIKI is de afkorting voor Wichelen voor Kinderen, dit is een samenwerkingsverband tussen
verschillende scholen, verenigingen, kinderopvang, OCMW en gemeente Wichelen, gegroeid
uit het Lokaal Overlegplatform Kinderarmoede. Binnen WIKI start men met een nieuw project
rond huiswerkbegeleiding en hiervoor zoeken we vrijwilligers.
Waarom? Om kwetsbare kinderen THUIS te begeleiden bij hun huiswerk en waar nodig te helpen met de
Nederlandse taal. Zo kan je bijdragen aan de toekomst van dat kind en een brugfunctie vervullen tussen school
en thuis.
Voor Wie? Kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben, ondersteuning bieden tijdens de lagere school. Zodat ze
meer vertrouwen krijgen in zichzelf en via een goede opleiding mogelijks meer kansen krijgen in hun leven.
Hoe? Je gaat minimum 1 uur per schoolweek bij een gezin langs aan huis. Je ondersteunt kinderen en betrekt hun
ouders nauw bij de huiswerkbegeleiding.
We zoeken: Gemotiveerde personen vanaf 18 jaar, mensen met verantwoordelijkheidszin en goed in omgang met
kinderen en hun ouders. Geen diplomavereisten.
We bieden: Een zinvol engagement binnen een goede omkadering met overlegmomenten en vorming. Verzekering
en kilometervergoeding, maar vooral de onbetaalbare band die je opbouwt met de familie waarin je terecht komt
en de collega-vrijwilligers.
Wie interesse heeft, kan terecht bij Margot Mys, projectmedewerker OCMW Wichelen
op het nummer 052 43 24 65 of margot.mys@ocmw-wichelen.be.

Vrijwilligers voor project "Ouder worden in je buurt"
OCMW-Wichelen zoekt 20 personen die willen meewerken aan het project: "Ouder
worden in je buurt."
Indien je ouder bent dan 65 jaar en ons wil helpen met het in kaart brengen van de
knelpunten in verband met de zorgverlening, neem dan contact op met Deborah
Dewinter: Deborah.dewinter@ocmw-wichelen.be of 052 43 24 69.
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OCMW
Opening doorgangs- en LOI woning
i.s.m. de Nationale Loterij en Fedasil
Het OCMW – en gemeentebestuur van Wichelen openden op
vrijdag 17 juli hun eigen doorgangs - en LOI woning gelegen in
de Doornweg in Wichelen. Het gebouw omvat een appartement
dat gebruikt zal worden als LOI – woning voor de opvang van
vluchtelingen en een appartement en studio die gebruikt zullen
worden als doorgangswoning.
Het OCMW huurt al jaren enkele privé-woningen verspreid
over het grondgebied die, volgens de wettelijke verplichtingen,
gebruikt worden als opvanglocatie voor vluchtelingen. Vandaar de
naam LOI of lokaal opvanginitiatief. De opvang van vluchtelingen
wordt wettelijk federaal geregeld en gesubsidieerd door Fedasil.
Omwille van de beperkte bereikbaarheid en toegankelijkheid
werd de huur van deze woningen, uitgezonderd één hiervan,
opgezegd.
Daarnaast heeft het OCMW Wichelen een samenwerking met
het OCMW Wetteren voor de opvang van personen op ons
grondgebied in een noodwoning en een doorgangswoning.
Een doorgangswoning dient voornamelijk voor de opvang van
personen op ons grondgebied die geconfronteerd worden
met tijdelijke dakloosheid omwille van onbewoonbaar- of
ongeschiktverklaring, gerechtelijk bevel of uitdrijving, dakloosheid,
rampen zoals brand en overstroming, …. Het gaat hier duidelijk
om een tijdelijke huisvesting als antwoord op een noodsituatie.
De aankoop van het pand in de Doornweg vormde echter een
opportuniteit om in eigen beheer een LOI – en doorgangswoning
in te richten aangezien er drie woongelegenheden konden
ondergebracht worden. Door het binnenhalen van een
projectoproep bij de POD Maatschappelijke Integratie voor het
realiseren van een eigen doorgangswoning met middelen van de Nationale Loterij konden wij als OCMW in het
gebouw twee doorgangswoningen verwezenlijken. In totaal ontving het OCMW 120.000 euro projectsubsidies van
de Nationale Loterij. De architect die de verbouwing mee uitstraling gaf is Arne Dewulf.
De sociale dienst van het OCMW Wichelen zal elk gezin dat zich in de LOI – of doorgangswoning bevindt begeleiden
volgens een vooraf besproken begeleidingstraject.

Dorpsrestaurant "Den Lossen Babbel"
Ons dorpsrestaurant opende op woensdag 19 augustus 2015 de
deuren voor een nieuw seizoen na het zomerverlof. Inwoners van
Wichelen kunnen elke woensdag en donderdag genieten van een
warme maaltijd en een gezellige babbel in de polyvalente zaal van
het woonzorghuis Molenkouter.
Inschrijven kan via de dienst ouderen- en thuiszorg.
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Een dag op pad met…
.... de postoverste brandweerpost Wichelen

Op 1 januari 2015 is de brandweerhervorming in
werking getreden. Dat wil zeggen dat de brandweer van
Wichelen is opgenomen in de Hulpverleningszone ZuidOost als brandweerpost Wichelen.
Kapitein Eric Trogh nam op 1 april 2015 de fakkel over
als postoverste van brandweerpost Wichelen van EreKapitein Willy Declercq die eervol ontslag kreeg bij het
bereiken van de leeftijdsgrens.
Kapt. Eric Trogh werkt voltijds bij AUDI Brussel in de
logistieke ketting maar elke vrijdag is hij thuis. Dan
vinden we hem in de brandweerkazerne waar hij
de ene keer administratief werk en de andere keer
onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de voertuigen
en het materiaal onder het motto “wat je zelf doet, doe
je meestal beter” en je hebt steeds een goed zicht op de
toestand van het materiaal wat kostenbesparend werkt.
Vandaag is het administratief werk aan de beurt. Het
einde van de maand komt eraan en dan moeten alle
brandweer- en ziekenwagenverslagen ingegeven
worden voor verwerking.
Om 9u rinkelt de telefoon al voor de eerste keer. Een
inwoonster vraagt of wij nog steeds wespennesten
verdelgen. Dit jaar zijn de wespen goed vertegenwoordigd
met een grote concentratie in Schellebelle en Serskamp
en in mindere mate in Wichelen. Op piekmomenten
tellen we tot 15 interventies per dag voor het verdelgen
van wespennesten.
Om 9u45 komt een telefoon van de gemeentesecretaris
binnen met de vraag of de brandweer een aantal
kubiekcontainers kan gaan vullen op het Dorp te
Schellebelle op vraag van de organisator van Bellerock.
Deze containers moeten dienen als tegengewicht voor
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het podium. Een tweetal brandweermannen worden
opgeroepen om deze taak te vervullen.
Om 14u05 gaan de piepers open voor een interventie
“vrijmaken openbare weg“. Een vrachtwagen heeft zijn
minigraafmachine verloren op de openbare weg met
een groot oliespoor tot gevolg.
Voor kleine interventies ga ik meestal niet mee en ligt
de verantwoordelijkheid op de plaats van de interventie
bij de onderofficieren die daar een degelijke opleiding
voor gevolgd hebben. Alleen bij grote interventies waar
de wetgeving zegt dat een officier ter plaatse moet gaan,
ruk ik mee uit. Om 18u is de ploeg van dienst terug in
de kazerne, alles wordt netjes opgeruimd en aangevuld
voor de volgende interventie. Ondertussen valt buiten
het water met bakken uit de lucht.
Enkele minuten later krijgen we telefoon van het Sociaal
Huis met de melding dat alle elektriciteit is uitgevallen
en de alarminstallatie is geactiveerd. Terug onze
interventiepakken aan en op weg naar de volgende
interventie. Dit euvel is snel opgelost, een falende
dompelpomp ligt aan de basis.
Nog even de voorbereidingen van Wichelenkermis
overlopen.
We
kozen
ervoor
om
geen
brandweerkalender meer huis aan huis te verkopen
maar een tweede eetfestijn in de kazerne op
septemberkermis te organiseren. Terwijl het in het
verleden alleen mogelijk was om op zaterdagavond te
komen genieten van onze heerlijke steak of zalm met
frietjes is dit nu ook mogelijk op zondagmiddag.
Hierbij willen wij alle bewoners en sponsors bedanken
voor het vertrouwen en de jarenlange actieve inbreng.
Om 19u30 sluit ik de kazernedeur achter mij, hopend
op een rustige avond……… maar dat is nooit zeker.

Jeugd
De eerste schooldag
Op dinsdag 1 september was het weer zover. De eerste schooldag.
Maak er een veilig schooljaar van!
Misschien wordt het tijd om je zoon of dochter te voet of met de fiets naar school te sturen.
Eerste vereiste daartoe is dat je kind steeds op tijd vertrekt. Gehaaste kinderen worden immers onvoorzichtig.
Overleg op voorhand welke weg hij of zij gaat nemen en kies voor straten met brede trottoirs of fietspaden, weinig
verkeer, een breed zicht op het ander verkeer, kruispunten met verkeerslichten, plaatsen met een gemachtigd
opzichter of politieagent.
Leer je kind communiceren met de bestuurders. Oogcontact zoeken, als fietser je arm uitsteken en rekening
houden met het achteropkomend verkeer, opletten voor garages en uitritten, de oversteekplaats gebruiken, nooit
rennen bij het oversteken van de rijbaan (kans op struikelen) en als voetganger zelf goed zichtbaar blijven. Het
dragen van fluo en/of reflectoren kunnen daarbij helpen!
En het kan nooit kwaad om een begripvolle automobilist te bedanken met een vriendelijk gebaar. Dit maakt zijn dag
goed en je voelt je er zelf beter bij.

Effe uitblazen !
De politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen zet in op alcoholpreventie in het verkeer met de Drugpunt-campagne:
'Effe uitblazen'. Dit initiatief richt zich tot jongeren die hun rijbewijs behalen. Op een laagdrempelige manier willen
we jongeren attent maken op de risico's van rijden onder invloed van alcohol.
Uit het jaarverslag van het Belgisch lnstituut voor Verkeersveiligheid (BIVV, 2010) blijkt dat bestuurders tussen 18 en
24 jaar oververtegenwoordigd zijn in de ongevallenstatistieken. Alcohol doodt jaarlijks meer dan 200 weggebruikers.
Vooral tijdens weekendnachten. Bijna 1 op 2 gecontroleerde bestuurders die betrokken zijn in een ongeval is onder
invloed van alcohol. Een alcoholpromille van 0,5 vermenigvuldigt het risico op een dodelijk ongeval al met 2,5.
Bestuurders jonger dan 25 jaar lopen 12 keer zoveel risico op een ernstig ongeval dan nuchtere bestuurders van
dezelfde leeftijd. Door hun levensstijl, uitgaan tot de vroege uurtjes bijvoorbeeld, rijden jongeren bovendien vaak
vermoeid met de wagen. De combinatie van vermoeidheid en alcoholgebruik heeft een zeer nefast effect op de
rijvaardigheid.
Een rijbewijs behalen is een belangrijk moment. Elke jongere krijgt bij het afhalen van het rijbewijs in het gemeentehuis
gratis een alcoholtester, een sleutelhanger en een postkaart met daarop preventieve tips over alcoholgebruik
tijdens het uitgaan. Met 'effe uitblazen' bereiken we zo'n 800 jongeren op jaarbasis.
Wie (hulp)vragen heeft over alcohol, illegale drugs of andere genotsmiddelen
kan terecht bij Drugpunt Wetteren-Wichelen-Laarne. Bel of mail naar
Christophe Vanhuyse op 0473 65 65 95 - wwl@drugpunt.be.
De gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk.

Sportkamp herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie (van 2 tot 6 november) kan iedereen opnieuw deelnemen aan een knotsgek sportkamp.
Onze kleutertjes maken zich klaar voor het maken van een spannende ruimtereis. Waarom zijn er ’s nachts zoveel
lichtjes in de lucht? Hoe ziet de maan eruit van dichtbij? En kunnen we met een raket naar andere planeten reizen?
We leren al spelenderwijs de ruimte kennen, maken ons eigen marsmannetjesmasker en doen opdrachten in een
levensechte opblaasbare raket met grote glijbaan!
De kinderen van de lagere school mogen alvast hun beste sportschoenen klaarzetten. Tijdens het sportkamp
‘jump4joy’ staat springen centraal. Wij zorgen voor een pakket leuke springmaterialen en een springkasteel waarop
iedereen zich een hele week kan uitleven. Als dat nog niet genoeg is, bestaat de rest van het programma uit een
sessie ropeskipping, verspringen, hoogspringen en voorzien wij speciale springpaardjes voor de leukste spelletjes.
Inschrijven kan via http://wichelen.ticketgang.eu en dit vanaf 1 oktober 2015.

13
9

Milieu
Campagne VerBIJsterende bijen:
Eén bloembol kan bijenlevens redden
Door allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten de
laatste jaren sterk bedreigd. Voor de bestuiving van o.a. bepaalde
groenten en fruit zijn ze nochtans van groot belang. Zonder
bestuiving worden geen vruchten gevormd. Eén van de problemen
is het gebrek aan nectar en stuifmeel in het vroege voorjaar en het
late najaar. De provincie Oost-Vlaanderen roept haar inwoners op
om het bijenbestand te helpen en biedt gratis zakjes krokusbollen
aan. Ook onze gemeente ondersteunt dit initiatief. Tussen 5 en 16
oktober kan je een gratis zakje bloembollen afhalen aan de infobalie
van het Sociaal Huis. Plant de bollen dit najaar, zo bied je bijen en
nectarminnende insecten in het vroege voorjaar voedsel aan als de
krokussen bloeien. Haast je, het aantal zakjes is beperkt.
Meer informatie op www.oost-vlaanderen.be/bijen.

Mobiele fruitpers
u aangeboden door het KONINKLIJK WERK
DER VOLKSTUINEN – afdeling Wichelen,
in samenwerking met de afdeling
Schellebelle/Serskamp.
Vrijdag 25 september 2015 op parking
De Markoen, te Wichelen (Margote 76).
Inschrijven is verplicht via e-mail naar
info@mobielefruitpers.com of telefonisch
via 0475 26 24 80 (of via gegevens onderaan)
www.mobielefruitpers.com
Maak van uw appelen, peren, bessen, …
het beste fruitsap.
Eigen fruit wordt geperst en gepasteuriseerd
(zonder toegevoegde suikers).
Er zijn 7 kg appels, peren, … nodig voor het
persen van 5 liter sap.
Het sap wordt geleverd in bag-in-box 5l.
0 - 50l
: 6,00 € /bag-in-box 5l,
50 - 500l : 5,50 € /bag-in-box 5l.
Meer info: Tom Van den Bogaert
tom.van.den.bogaert1@telenet.be
Margote 94, Wichelen
0499 86 50 02
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Geleend & gelezen

Uitleenpost
Wichelen verhuist
(zie achterflap)

Verwendag in de bibliotheek
De bibliotheken van Schellebelle, Wichelen en Serskamp
zetten de deuren open tijdens het weekend van
zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Deze verwendagen
kaderen in de bibliotheekweek, die loopt van zaterdag
10 oktober 2015 tot zondag 18 oktober 2015. De
bibliotheek vergast alle lezers en bezoekers op een
smakelijke traktatie met koffie, fruitsap en vlaai. In
bibliotheek Schellebelle vindt een demonstratie van een
oude ambacht plaats.
Verborgen parels
De verwendag is ieder jaar het
startschot voor de Bibliotheekweek.
Dit jaar is het thema ‘Verborgen
Parels’. We plaatsen 25 verborgen parels voor het
voetlicht: recente, Nederlandstalige romans voor
volwassenen. Parels die verrassen en die jullie willen
aanbevelen aan elkaar.

OPGELET

Gratis app
Stem mee van 1 tot en met 18 oktober op de website
www.verborgenparels.be op jouw favoriete ‘verborgen
parel’ van de bib. Stem voor de boeken die jou prikkelen
en die je graag wil lezen. Of stem voor boeken die je al
gelezen hebt en die je absoluut aanraadt! Ken je geen
enkel boek uit de lijst? Op de website vind je meer
informatie.
Een selectie van deze titels zal je vanaf eind oktober
integraal digitaal kunnen lezen. Dit kan via de gratis en
tijdelijke Verborgen parels-app (dus enkel voor tablets
en niet voor e-readers), gedurende drie maanden.
Verwendag praktisch:
- Zaterdag 10 oktober van 10.00 u tot 12.00 u in
uitleenpost Wichelen (Margote 114, GIBO De Meander)
en uitleenpost Serskamp (Dorpstraat 44, Gemeentehuis).
- Zondag 11 oktober van 10.00 u tot 12.00 u in
bibliotheek Schellebelle (Dorp 1 – Gemeentehuis).

Voordracht “Gezond knabbelen” + kookworkshop
“het Smaaklabo van professor Gobelijn”
Op zondag 22 november organiseert de bibliotheek een activiteit waarbij zowel ouders als kinderen welkom zijn.
Voor ouders biedt de bibliotheek een boeiende voordracht aan over “gezond knabbelen: voedzame snacks en
tussendoortjes” door diëtiste Hilde Schutijzer. Al jarenlang heeft Hilde Schutijzer - als diëtiste - ervaring met de
combinatie gezonde voeding en kinderen.
Tegelijkertijd gaat er een lekkere en plezante kookworkshop door voor kinderen van 6 tot 12 jaar, in samenwerking
met “De kleine chef” (http://www.dekleinechef.be/). De workshop heet “het Smaaklabo van professor Gobelijn.”
De kinderen bereiden verschillende dranken en hapjes. Ze proberen of de smaken bij elkaar passen en maken
spectaculaire presentaties met onder andere rookeffecten in cocktails. Nadien wordt alles opgesmuld tijdens een
receptie voor de kinderen én hun ouders.
Zondag 22 november, van 10.30u tot 11.30u in het Sociaal Huis Wichelen, Oud Dorp 2. Prijs? Gratis, maar op
voorhand reserveren in de bibliotheek van Schellebelle, Serskamp en Wichelen tot en met maandag 16 november.
Organisatie: bibliotheek Wichelen, De Leesdijk, RWOD, OCMW Wichelen en de provincie Oost-Vlaanderen.

Op avontuur: vertelling voor volwassenen
Niet alleen kinderen luisteren graag naar verhalen. Ook volwassenen laten zich
graag meevoeren op de vleugels van een goed verteld verhaal. Daarom organiseert
bibliotheek Wichelen, in samenwerking met Davidsfonds Schellebelle, een vertelling
- voor volwassenen - met als thema: "Op avontuur: Verhalen over op stap gaan en
misschien ook terugkeren.” door TcollectiefvertelT.
Vrijdag 23 oktober, van 20.00u tot 21.00u in het BelleVeer, Vrije Basisschool
Schellebelle, Stationsstraat 2.
Prijs? €3. Op voorhand reserveren in de bibliotheek van Schellebelle, Serskamp of
Wichelen of bij de bestuursleden van Davidsfonds Schellebelle.
Regiovertelsessies: Deze activiteit kadert in de regiovertelsessies, die de provincie
Oost-Vlaanderen, met medewerking van “Van Stoel tot Stoel, vertelkunst Vlaanderen”,
organiseert. Een overzicht van alle vertelsessies vind je terug op de website van de
provincie Oost-Vlaanderen: http://www.oost-vlaanderen.be/regiovertelsessies.
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