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bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24
Schellebelle :
Raisy Vueghs
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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
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

Schellebelle
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gesloten
gesloten
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thuiszorg@ocmw-wichelen.be
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Beste inwoners,
Het duurde even voor de zon zich deze zomer liet
zien, maar de laatste weken van augustus werd dit

Deze zomer gonsde het weer van activiteiten. Voor
de jongsten onder ons was er het speelplein. De
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jonge vrijwilligers van ’t Kwispeltje gaven opnieuw
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Ook was er voor elk wat wils op de vele activiteiten
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van verenigingen en de talrijke buurtfeesten. Die

Ladies@theMovies
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gemeente een onvergetelijke zomer te bezorgen.

zorgen er steeds voor dat onze gemeente haar
gezellig karakter kan behouden. Want waar mensen
elkaar ontmoeten, worden problemen uitgepraat
en worden plannen voor de toekomst gesmeed.
Een welgemeende dankjewel aan iedereen die dit
mee mogelijk maakt.

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Ondertussen is de maand september gestart, wat
uiteraard gepaard gaat met een nieuw schooljaar.
Hierbij wens ik dan ook alle kinderen en ouders
veel succes toe. Om de zomer feestelijk af te
sluiten, organiseren we zoals elk jaar op zondag 11
september het ‘Feest van de burgemeester’. Een dag
voor jong en oud. Dit jaar krijgen we zelfs ‘Wickie
de Viking’ op bezoek en toveren we de terreinen
van ’t Ankerpunt om in een heus vikingenfeest. De
opbrengst gaat zoals elk jaar naar ‘Kerst met de
burgemeester’, een feest op 24 december voor
iedereen die kerstavond alleen moet doorbrengen.
Uw aanwezigheid op 11 september betekent
dan ook een ondersteuning voor dit goede doel.
Hopelijk tot dan!
Uw burgemeester
Kenneth Taylor

3

Sport
Sportvedetten gezocht
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar terug op zoek naar mensen van
alle leeftijden die zich sportief of extra-sportief in de kijker hebben gezet.
Ben jij de sportvedette die wij zoeken of ken jij iemand die zich het voorbije seizoen
(september 2015 tem augustus 2016) 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.
Kandidaturen kunnen gesteld worden 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 men bereikbaar is. Er wordt rekening gehouden met elke kandidatuur die
voor 6 november 2016 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.

Jeugd
Opleiding fuifcoaches
"Omgaan met Alcohol en drugs op fuiven"
Dinsdag 11 oktober 2016
door Christoph Vanhuyse van het Drugpunt.
- Bad trip, overdose, bewusteloos: wat is er loos?
- 16-jarigen geen alcohol? What the bleep?
- Cannabis, kan da?
- XTC, MDMA, 2CB en GHB: zijde gij nog mee?
Afspraak om 19.30 uur in jeugdhuis JOC Exixion

"Wettelijk kader en conflicthantering"
Woensdag 26 oktober 2016
door een medewerker van de politie en Steven Van Eersel van Humanflow
- De politie geeft uitleg over de bevoegdheden en mogelijkheden als steward, security, politie.
- Humanflow stuurt hiervoor Steven die na 25 jaar ervaring in de sector nog steeds overlevende is
en een antwoord wil geven op zoveel mogelijk van je vragen.
Afspraak om 19 uur in CC De Poort, Markt 27, Wetteren.
Dankzij de steun van het gemeentebestuur is deze opleiding volledig gratis. Inschrijven doe je door te mailen
naar jeugddienst@wetteren.be, jeugddienst@wichelen.be, pieterjan.teirlinck@laarne.be.
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Politie
Veilig naar school
Het nieuwe schooljaar is gestart. Voor de jeugd blijft dit een verkeersuitdaging.
Daarom enkele weetjes waar niet meteen bij stilgestaan wordt.
Een kind van zes jaar kan de snelheid van een aankomende auto nog
niet inschatten. Zij hebben hun beperking op het gebied van motoriek,
waarneming en concentratie. Risico's worden moeilijk tot niet ingeschat en hun
onberekenbare bewegingsdrang is vaak groter dan hun gevoel voor gevaar.
Veilig fietsen in het verkeer vraagt veel meer dan alleen kennis van het
verkeersreglement. Kinderen van de lagere school moeten leren om situaties
juist in te schatten, de regels toe te passen en vooral praktijkervaring op te
doen. Verkeersborden en wegmarkeringen op kindermaat bestaan echter niet.
Nochtans moeten kinderen in het echte verkeer deze verkeerstekens meteen
kennen, begrijpen en opvolgen net zoals de volwassenen. Een zware opdracht
voor jonge kinderen, waarbij ouders en school de broodnodige bijstand
moeten verlenen om dit te verwezenlijken.
Om beter zichtbaar te zijn in het verkeer, raden we aan om een fluorescerend
hesje te dragen. Ook het dragen van een fietshelm verhoogt de veiligheid in
het verkeer.
Tot slot: een veilige schoolomgeving vereist weggebruikers die zich duurzaam
verplaatsen, traag rijden en de wegcode respecteren. Als je dit ideaalbeeld wil bereiken, dan is het een taak die
weggelegd is voor iedereen.

Ouder worden en alcohol?
Naarmate je ouder wordt, verandert er heel wat in je leven.
De kinderen staan op hun eigen benen, je krijgt meer vrije tijd, je gaat met
pensioen. Door die extra vrije tijd komen er meer gelegenheden waarbij een
glaasje alcohol gedronken wordt. Tegelijkertijd verandert er ook het een en ander
in je lichaam, waardoor je net minder goed tegen alcohol kan dan vroeger.
Het is dus niet slecht om even bij je alcoholgebruik stil te staan.
Alcohol en een jaartje meer ?
Als je ouder wordt, heb je minder lichaamsvocht en meer lichaamsvet.
Je nieren en je lever gaan minder goed werken en de weerstand van je lichaam
neemt af. Een gevolg hiervan is dat je sneller dronken wordt. Doordat alcohol meer
tijd nodig heeft om afgebroken te worden, duren de effecten ook langer.
Wil je graag nog meer weten over de hoeveelheid alcohol die je mag drinken, wanneer je extra moet uitkijken
met alcohol of bij welke gezondheidsklachten je beter een glaasje alcohol vermijdt ?
Kom dan zeker een brochure ‘Ouder worden en alcohol’ van de Druglijn halen in het Sociaal Huis: Oud Dorp 2,
9260 Wichelen. Of lees de brochure online op onze website.
Indien je bezorgd bent over je alcoholgebruik en je hebt behoefte aan een gesprek, neem contact op met je
huisarts of met DRUGPUNT Wetteren-Wichelen-Laarne, via 0473 65 65 95, bureau en gespreksruimte in het
Sociaal Huis te Wetteren.
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Een dag op pad met…

... de gezelschapsdienst van PWA Wichelen

Mensen kiezen ervoor zo lang mogelijk thuis te
blijven wonen. Om deze doelstelling te realiseren,
startte het PWA Wichelen in 2015 met een
‘Gezelschapsdienst’ in samenwerking met het
OCMW. Eventuele mantelzorgers kunnen op die
manier meer tijd voor zichzelf vrijmaken terwijl
de hulpbehoevende geniet van gezelschap. Om
de kosten zo min mogelijk te houden, draagt het
OCMW en de PWA een steentje bij in de kostprijs.
Mensen vanaf 65 jaar of hulpbehoevenden betalen
slechts 3,00 euro per uur.
De gemotiveerde PWA-medewerkers kregen een
vorming over het omgaan met ouderen, waarna
ze aan de slag konden als gezelschapsdame/heer
in de gemeente Wichelen. Al snel bleek dit een
enorm succes. Enkele gezelschapsdames aan het
woord:

Enkele mantelzorgers aan het woord:
Katrien is moeder van een dochter met een
verstandelijke beperking. Zij heeft als mantelzorger
af en toe nood aan een avondje uit met vrienden,
het volgen van een cursus, een hobby, .. Zij schakelt
de gezelschapsdienst in voor haar dochter die
geniet van het gezelschap. Als mantelzorger kan
ze met een gerust hart de dochter toevertrouwen
aan de goede zorgen van een gezelschapsdame.
Bovendien brengt zo’n dienst heel wat planning en
coördinatie mee, waarbij zij als mantelzorger kan
rekenen op snelle en gepaste oplossingen vanuit
de PWA.

Jenny stapte onmiddellijk in het project en is
inmiddels goed ingeburgerd in haar taak als
gezelschapsdame, zo gaat ze wekelijks op bezoek
bij een hulpbehoevend meisje uit haar buurt. Jenny
vertelt dat ze veel voldoening krijgt van het feit dat
ze de dagelijkse sleur van het meisje een beetje
kan doorbreken. Ze maken samen tekeningen,
vertelt verhaaltjes en bij goed weer maken ze
een wandeling. Hierbij merkt ze duidelijk het
enthousiasme en de inmiddels opgebouwde
vriendschap.
Ook Murielle was onmiddellijk bereid zich in
te spannen in deze nieuwe dienst. Murielle is
inmiddels actief bij 3 verschillende gebruikers. Ze
probeert zo veel mogelijk samen te wandelen,
een gezelschapspel te spelen of een babbeltje te
slaan. Ook zij ondervindt hierbij de genegenheid
en het respect voor haar aanwezigheid en vertelt
dat ze zich enorm gewaardeerd voelt. Zelfs in
het weekend of tijdens de avonduren staan de
gezelschapsdames klaar om in te springen.

66

Maria is moeder van een zorgbehoevende dochter
en maakt sinds maart 2015 wekelijks gebruik
van een gezelschapsdame voor haar dochter. Als
mantelzorger is dit een verademing om zorgeloos
het huis te kunnen verlaten voor boodschappen,
familiebezoeken, .. “We zijn de PWA en het
OCMW heel dankbaar voor het aanbieden van dit
aangename, discrete en liefhebbende gezelschap
bij ons thuis.”

Geboorten

Lukas Vangheluwe (01/05/2016)

Zahir Yildiz (30/05/2016)

Leon Van de Wiele (07/06/2016)

Amelie De Schryver (12/05/2016)

Loïc Van de Voorde Penen (31/05/2016)

Helena D’Hauwe (11/06/2016)

Raphaël Pirard (16/05/2016)

Odin Moens (01/06/2016)

Marie Van Seghbroeck (17/06/2016)

Emilie Vereecke (19/05/2016)

Lotte Claus (02/06/2016)

Ferre Van Wesepoel Liébaut (21/06/2016)

Amber Audenaert (25/05/2016)

Cenk D’hooge (03/06/2016)

Céleste Herman (26/06/2016)

Leonie Claes (26/05/2016)

Tibo Van Hamme (05/06/2016)

Sofie Schouppe (28/06/2016)

Ines Benslimene (26/05/2016)

Alexine De Coster (06/06/2016)

Guus Van Impe (28/06/2016)

Huwelijken

Mohamed Kur Ali en Roshan Hasan (04/06/2016)

Olivier De Vriendt en Julie Leirens (09/07/2016)

Hendrik Heirwegh en Sien Theunkens (04/06/2016)

Gert Clinckspoor en Katrien Wuytack (09/07/2016)

Cédric Vanrykel en Karolien Crucke (06/06/2016)

Serge Buyle en Caroline Van den Rul (16/07/2016)

Sébastien Van De Velde en Cindy De Brandt (06/06/2016)

Tim Baeten en Sarah Van den Bosch (29/07/2016)

David Vardanjan en Hasmik Gevorgyan (08/06/2016)

Dimitri Jacobs en Brenda Van Malderen (30/07/2016)

Jimmy De Clercq en Ilse Arijs (11/06/2016)

Ringo Tant en Veerle Verrept (06/08/2016)

Sven Van Extergem en Nathalie De Schepper (11/06/2016)

Lieven Arents en Joke Van Leuven (12/08/2016)

Vincent Ophoff en Liselotte De Winne (25/06/2016)

Dimitri Neyt en Jolien Mertens (13/08/2016)

Ronny Heyman en Isabelle Decock (02/07/2016)

Jeroen Van Camp en Kristina Coolens (19/08/2016)

Andres Vander Heyden en Kaya De Moor (07/07/2016)

Bram Teirlynck en Monia Hurts (20/08/2016)

Overledenen
Priscilla Verbeke (19/04/1944-08/06/2016)

Pascal Van der Linden (19/04/1974-16/07/2016)

Johny Jacobs (11/11/1948-09/06/2016)

Henri Van de Wiele (23/03/1929-17/07/2016)

Cecilia Heyse (23/01/1930-12/06/2016)

William Cooman (24/07/1940-18/07/2016)

Petrus Van de Putte (29/04/1939-15/06/2016)

Maria Van Der Borght (03/04/1930-20/07/2016)

Georges Kerckaert (14/08/1942-18/06/2016)

Gustaaf Annaert (14/09/1929-20/07/2016)

Willy De Grauwe (31/08/1929-22/06/2016)

Jozef Vanwezer (04/11/1929-22/07/2016)

Isidora Theyskens (18/04/1926-24/06/2016)

Germana De Meester (05/03/1914-23/07/2016)

Leo De Winter (01/03/1927-26/06/2016)

Rachel Verhofstadt (17/11/1929-23/07/2016)

Gunter Baele (20/07/1976-27/06/2016)

Marie Louise D’Hauwe (18/04/1932-24/07/2016)

Roland De Smet (22/09/1935-01/07/2016)

Lea Van Peteghem (06/10/1947-30/07/2016)

Roger De Both (23/12/1931-05/07/2016)
Daniel De Keuleneir (29/07/1934-05/07/2016)
Maria De Schrijver (05/04/1944-10/07/2016)
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INBEELD

11-JULI VIERING

SPEELPLEIN KWISPELTJE NAAR KIDROCK

INHULDIGING BOOMKWEKERIJPAD
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Gezondheid
Draag zorg voor je borsten...
...en neem deel aan het gratis bevolkingsonderzoek naar borstkanker
voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. Borstkanker vroegtijdig opsporen,
vergroot de kans op herstel. Onze gemeente nodigt u graag uit voor hun
Ladies@TheMovies op vrijdag 14 oktober 2016 in JCC ’t Ankerpunt,
Pruytenshof 53 in Serskamp
14u00 : receptie met infosalon
14u30 : uiteenzetting ‘borstkanker vroegtijdig opsporen’
15u00 : 1ste voorstelling
19u00 : receptie met infosalon
19u00 : uiteenzetting ‘borstkanker vroegtijdig opsporen’
20u00 : 2de voorstelling
Na de film ontvang je een leuke goodiebag. Toegang : 5 euro – opbrengst voor een goed doel
Inschrijven en meer info over de film vindt u op onze website of bij ann.demeyer@wichelen.be

We Run 4 You 2
Niet alleen in het verleden, maar ook zeer
recentelijk werden twee leden van Chiro
Serskamp
geconfronteerd
met
kanker.
Hierop besloot de chirogroep om hen, hun
familieleden en vele anderen een hart onder
de riem te steken en een aflossingsmarathon te
organiseren waarbij de opbrengst integraal naar
de jongerenwerking van Kom Op Tegen Kanker
gaat. De jongerenwerking van Kom Op Tegen
Kanker organiseert ontmoetingsdagen, waar
lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Fijne
activiteiten worden hiervoor op poten gezet:
een boottocht, barbecue, zeilen,… Onder
de naam ‘We Run 4 You 2!’, waarbij de cijfers
slaan op het aantal kilometers die je in team
samen aflegt., willen we geld inzamelen voor
dit mooie doel. De teams bestaan uit maximum
8 deelnemers waarbij ieder naar eigen keuze
zijn aantal kilometers kan bepalen. De rondjes
van 2,5 kilometer zijn voor iedereen haalbaar.
Daarnaast werd ook aan de kindjes gedacht,
die kunnen deelnemen aan de kidsrun. Voor de
hondenvriend is er ook een hondenrun. Er zal
voldoende gelegenheid zijn om gezellig eentje
te drinken, iets lekkers te eten of te genieten
van lokale bandjes en DJ’s. Ook voor de kindjes
wordt animatie voorzien. Op 1 oktober 2016
kan iedereen zijn steentje bijdragen! Kom
op en loop, stap of drink een rondje mee! Voor
verdere informatie en inschrijvingen kan je
terecht op www.chiroserskamp.be/run.html

9

OCMW
Ze zijn er... de twee laadpalen voor elektrische fietsen
Er werden 2 laadpalen geïnstalleerd aan het bestaande fietsrek van het woonzorghuis waardoor 4 elektrische fietsen
gelijktijdig kunnen ‘bijgetankt’ worden. Deze oplaadpalen zijn toegankelijk voor alle medewerkers en bezoekers.
Vergeet wel niet je eigen oplaadkabel mee te brengen …
Deze actie komt voort uit de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW waarin geopteerd werd om extra
aandacht te geven aan een duurzaam woon-werkverkeer.
Het bestuur wil via haar “ecoteam” projecten steunen die tot doel hebben het aantal autoverplaatsingen op het vlak
van woon-werkverkeer te verminderen. De meeste werknemers wonen binnen fietsafstand van het werk. Reeds
velen maken gebruik van de fiets, maar bij een ander deel is dat fietsen vooral een zomerse gewoonte.
Met de laatste gezamenlijke fietsenaankoop zijn voornamelijk veel elektrische fietsen aangekocht en uit de laatste
mobiliteitsscan bij het personeel kwam de vraag om laadpalen te installeren. Ondanks het feit dat gewone fietsen
nog ecologischer zijn, begrijpen we dat dit niet altijd evident is en steunen
we dan ook met veel plezier het elektrisch fietsen …
Tot slot nog even op een rijtje de 7 redenen om toch die fiets van stal
te halen:
1. Fietsen is goedkoper dan met de auto naar het werk te gaan
2. Gratis work-out
3. Bye bye, file!
4. Je ademt minder schadelijke uitlaatgassen in als je met de fiets komt,
dan in jouw auto
5. Zeg vaarwel tegen parkeerproblemen
6. Minder stress
7. Frisse lucht = extra energie
Samen kunnen we zorgen voor een warm en milieubewust Wichelen!
Veel fietsplezier…

Ruimte voor sociale thema's
OCMW Wichelen maakt dit najaar een aantal sociale thema’s bespreekbaar. Noteer die alvast in jullie agenda.
Maandag 17 oktober: Wichelen, Wetteren en Laarne tegen kinderarmoede in CC De Poort te Wetteren.
Wij voeren samen actie tegen kinderarmoede. In een huiselijke sfeer nemen we jullie mee doorheen een verhaal van
kinderrechten en onze strijd tegen kinderarmoede. Het hoofdgerecht is een lezing van de kinderrechtencommissaris.
Het dessert is een debat met een lokaal panel.
Zondag 13 november: gezellige gezinsdag rond het thema ‘grenzen stellen’
Terwijl de ouders getrakteerd worden op handvatten binnen het thema grenzen stellen, worden er voor jullie
kinderen een aantal leuke activiteiten voorzien. Afsluitend zorgen we voor een hapje, een drankje en een babbeltje.
Voor deze beide activiteiten volgt nog meer info op onze website en facebookpagina. Indien jullie nu al meer willen
weten, mag je gerust contact opnemen met Margot Mys, 052 43 24 65 of via margot.mys@ocmw-wichelen.be
Donderdag 15 december – 20 uur : Als Heimer komt,
toneelvoorstelling in samenwerking met Muskuton in JCC
’t Ankerpunt, Pruytenshof 53 Serskamp. Toegangsprijs : € 12
(€ 6 met vrijetijdspas), tickets via www.wichelen.be/OCMW.
Een voorstelling over en met liefde, humor en Alzheimer. De
strijd tussen weten en het niet-meer-weten. De onmacht. De
frustatie. Maar ze ontdekken ook heel veel liefde, warmte en
humor …
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OCMW
Bevraging bekend- & toegankelijkheid van de OCMW-diensten
In 2014 hebben we een eerste bevraging gedaan rond de kenbaarheid van de diensten geleverd door het OCMW
en daaruit was gebleken dat niet alle diensten even bekend waren onder de bevolking van Wichelen.
Bijgevolg hebben we dan een nieuwe infobrochure opgemaakt en eind 2014 verdeeld over de hele gemeente met
de bedoeling een duidelijk beeld weer te geven waarvoor je allemaal op het OCMW een beroep kunt doen.
Met een nieuwe bevraging willen we dus nagaan of we in deze missie geslaagd zijn.
Door deze vragenlijst in te vullen, help je ons om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren.
Uiteraard zullen we jouw antwoorden vertrouwelijk en anoniem behandelen.
Wil je graag deelnemen?
Dat kan je via de gemeentelijke website http://www.wichelen.be of via onze facebookpagina OCMW Wichelen WZC Molenkouter
Of je kan de vragenlijst ontvangen via
• het onthaal OCMW Sociaal Huis
• telefonisch aanvragen op het nummer 052/43 22 80
De ingevulde papieren exemplaren kunnen worden
• afgegeven aan het onthaal OCMW Sociaal Huis
• opgestuurd t.a.v. Lut Teugels
Adres:OCMW Wichelen/Sociaal Huis (2e verdieping), Oud Dorp 2, 9260 Wichelen

Wil jij mij helpen bij mijn huiswerk?
Het project ‘Huiswerkbegeleiding’ van WIKI ging van start in september van het
schooljaar 2015-2016, bleek meteen een groot succes en heeft meer vrijwilligers nodig.
Als jij het project mee wil ondersteunen, dan kan dat dus nog steeds!
De huiswerkbegeleidingsdienst wil via extra ondersteuning kinderen stimuleren om op niveau te presteren. Het
gaat niet om bijles of opvang, maar om het begeleiden van kinderen bij het maken van hun huiswerk in hun
thuisomgeving en dit met de nodige aandacht voor ouderbetrokkenheid. Afhankelijk van de situatie wordt ingezet
op bijvoorbeeld leesvaardigheid, orde en netheid, enz.
Als vrijwilliger verleen je gedurende één uur per week bijstand. Het moment waarop en de duurtijd van deze
ondersteuning kan bepaald worden in samenspraak met het gezin.
Naast de nodige verzekeringen en omkadering, worden ook intervisie- en vormingsmomenten voorzien. De school
en de vrijwilligersverantwoordelijke van het OCMW voor dit project, zijn je aanspreekpunt.
Jij kan als vrijwilliger ons team uitbreiden.
Geïnteresseerd? Neem contact op met Margot Mys, projectmedewerker en vrijwilligerscoördinator van OCMW
Wichelen. Ze is te bereiken op 052 43 24 65 of margot.mys@ocmw-wichelen.be
Meer informatie over de vacature is te vinden op https://vrijwilligerswerk.be/vacature/4378-wil-jij-mij-helpen-metmijn-huiswerk Bezoek ook zeker onze facebookpagina en website voor meer informatie over onze organisatie.

OCMW contact
SOCIALE DIENST

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
socialedienst@ocmw-wichelen.be
Hoofd sociale dienst
Ann Boterberg – 052 43 24 58
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be
maatschappelijk werkers
Sofie Annaert – 052 43 24 60
sofie.annaert@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@ocmw-wichelen.be

administratief medewerker
Ilse Van Kerckhove – 052 43 24 57
ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be
OPENINGSUREN ZIE INFOBLAD p.2
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Woondienst
Fabels en feiten rond verplichte dakisolatie
Recent werden sommige wijken in Wichelen bestookt door firma’s die dakisolatie/
muurisolatie,… willen verkopen/plaatsen onder het mom van ‘verplichting’ en
‘nu nog kunnen genieten van premies’. Ook werd gegoocheld met termen als
groepsaankoop.
De woonloketten van Woonplus kreeg recent een aantal verontruste inwoners
over de vloer rond deze materie:
• zullen ze een boete krijgen als het dak niet is geïsoleerd ?
• wie zal dit controleren ?
• organiseert/ondersteunt de gemeente de groepsaankoop zoals bij de tanksanering of zonnepanelen samen met
de Provincie ? …
De verwarring bij de inwoners lijkt compleet. Graag zetten we daarom een aantal zaken op een rijtje:
• Woonplus heeft op dit moment geen enkele groepsaankoop met private ondernemers lopende rond dakisolatie,
muurisolatie, zonnepanelen,… Momenteel loopt de groepsaankoop rond zonnepanelen met de Provincie en
samenaankoop dakisolatie met Bea vzw. In het najaar zullen nog een aantal groepsaankopen met Bea vzw worden
georganiseerd.
• om bepaalde premies te verkrijgen wordt niet enkel gekeken naar de isolatiewaarde van het geplaatste materiaal
maar zijn er ook voorwaarden naar inkomsten toe, eigendom,… zaken die een private aannemer onmogelijk kan
weten als u hem deze niet hebt meegedeeld.
Omdat er heel wat stellingen/fabels de ronde doen rond de ‘verplichte’ dakisolatie zetten we ze graag
hieronder op een rijtje.

STELLING - FABEL
De woning die ik verhuur heeft geen
dakisolatie en ik ben ook niet van
plan om daar in te investeren.

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als
huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het
elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn.

Men kan mijn huurwoning toch niet
ongeschikt verklaren als er geen
dakisolatie zit?

Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur bij een
woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder)
strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm
voldoet. Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten
toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet
aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning
in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door
de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal
moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

In een appartementsgebouw kun je
maar beter niet de eigenaar zijn van een
appartement op de bovenste verdieping.
Alleen die appartementen krijgen bij
ontbreken van dakisolatie strafpunten
bij een eventueel onderzoek.

Eigenaars krijgen een boete als ze het
dak van hun eigen woning niet (laten)
isoleren.
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FEIT

In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen
evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet
enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn.

De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale
kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt tot huurwoningen.
Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring
(jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet van
toepassing als de woning door de eigenaar zelf wordt bewoond.

Woondienst
Moeilijk te bereiken daken kunnen niet
geïsoleerd worden.

De zoldervloer laten isoleren in plaats van het dak kan
een oplossing bieden. Wanneer de zolder onverwarmd en
onbewoond is, wordt zo’n geïsoleerde zoldervloer immers
evengoed beschouwd als een geïsoleerd dak. Dergelijke
vloerisolatie is trouwens vaak voordeliger dan dakisolatie en dat
zowel qua plaatsing als voor de aankoop van isolatiemateriaal.

Ik laat niets isoleren, er zijn toch geen
premies.

Zowel eigenaars als huurders kunnen onder bepaalde
voorwaarden een premie krijgen voor het plaatsen van
dakisolatie.

Ik vind geen voordelen aan dakisolatie
plaatsen, het brengt toch niets op.

Het isoleren van je dak biedt heel wat voordelen! Zo
bespaar je niet alleen op de energiefactuur, maar ga je ook
zorgen voor een betere leefomgeving. Er zullen minder
temperatuurschommelingen zijn in de woning en tijdens de
warme zomermaanden zal het ook veel frisser aanvoelen in huis.

Heb je vragen over dit onderwerp, premies,… neem dan contact met Woondienst via anne.roos@wichelen of
052 43 24 19. Blijft u graag op de hoogte van groepsaankopen, infoavonden, premies,… met betrekking tot
wonen in de ruime zin, aarzel dan niet om in te schrijven op de gratis 14-daagse nieuwsbrief van Woonplus via
www.woonplus-lww.be – DOEN !

Groepsaankopen LED-verlichting, hoogrendementsketels,
pelletkachels en pellets
VZW BEA organiseert dit najaar in samenwerking met de
gemeente Wichelen en onder professionele begeleiding van
het onafhankelijk studiebureau Zero Emission Solutions, een
groepsaankoop LED-verlichting. Voor elk type verlichting is er
namelijk een LED-alternatief dat minder energie verbruikt en
dus op korte termijn goedkoper is.
Tegelijk kan u ook deelnemen aan de groepsaankoop
“ecologische verwarming”: Heeft u een verwarmingsketel (al
dan niet centrale verwarming) op aardgas of stookolie ouder
dan 15 jaar ? Dan kan u fors besparen door over te stappen
naar een hoogrendementsketel (of ook wel condensatieketel)
op aardgas. Heeft u geen aardgasaansluiting of bent u op zoek
naar een gezellige en ecologische (bij)verwarming, dan is
een pelletkachel een goede oplossing. Uiteraard voorziet de
groepsaankoop ook in (Belgische) pellets.
Inschrijven voor één of meerdere producten kan vrijblijvend vanaf
01/09/16 tot 31/10/16 via de website www.energiegroepsaankoop.
be/BEA. Daar vindt u ook alle bijkomende informatie over het
aanbod en de aanpak. U krijgt steeds een persoonlijk voorstel
dat u geheel vrijblijvend al dan niet kan accepteren. Er wordt
tevens een info-avond rond de groepsaankopen georganiseerd:
Wanneer : woensdag 21 september 2016 (deuren om 19 u – aanvang 19u30)
Plaats : Polyvalente zaal cc De Poort, Markt, Wetteren
Kostprijs : gratis, wel inschrijven via de website www.energiegroepsaankoop.be/bea
Meer info? Bea vzw 0800 930 30 of woondienst Wichelen 052 43 24 19.
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Milieu
Alle begraafplaatsen in een groen jasje
Sinds vorig jaar mogen gemeentebesturen in regel
géén bestrijdingsmiddelen meer gebruiken voor
het onderhoud van het openbaar domein. Zo is
de intrede van de onkruidborstelmachine in het
straatbeeld daar een onmiddellijk gevolg van. De
gemeente vormde ook groenperkjes om en plantte
bijvoorbeeld meer en meer bodembedekkers.
Toch zijn die maatregelen onvoldoende gebleken om
deze zomer onze straten, pleinen en begraafplaatsen
een nette aanblik te geven. Wij konden het groeiritme
van het onkruid niet in de hand houden. Daarom
werd beslist om, na een proefproject op het kerkhof
van Serskamp en het oud kerkhof van Schellebelle,
alle begraafplaatsen van de gemeente te vergroenen
door het verwijderen van steenslagverharding (paden, tussen de graven, …) en in te zaaien met gras. Op die manier
wordt getracht het onhoudbaar arbeidsintensieve onderhoud door manueel verwijderen, schoffelen, branden enz.
een halt toe te roepen. Op elke begraafplaats blijven de hoofdpaden verhard. Door het inzaaien met gras krijgen
de begraafplaatsen een groene en frisse uitstraling die gezien mag worden. Dat bewijst de foto van het kerkhof van
Serskamp dat dit voorjaar deels werd omgevormd.

Mobiele fruitpers
Vrijdag 7 oktober 2016
Op parking “DE MARKOEN” (Margote 76 Wichelen)
Inschrijven is verplicht via info@mobielefruitpers.com of telefonisch op
0475 26 24 80 (of via gegevens onderaan) met vermelding van het aantal
kilogram fruit dat je wil persen.
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 euro /bag-in-box 5l,
50 - 500l : 5,50 euro/bag-in-box 5l.
Deze mobiele fruitpers wordt u aangeboden door:
VZW TUINHIER AFDELING WICHELEN IN SAMENWERKING
MET DE AFDELING VAN SCHELLEBELLE/ SERSKAMP
CONTACT: Tom Van den Bogaert: tom.van.den.bogaert1@telenet.be
Margote 94 Wichelen 0499 86 50 02 www.mobielefruitpers.com

Buurtweg naar Lede hersteld
De buurtweg van Kasteel-Syp naar de Heiplas in Lede
werd in augustus hersteld. De gemeente realiseerde,
met steun van de provincie Oost-Vlaanderen, een
nieuw tracé van 220 m lang en 1 m breed met een
toplaag van fijn porfier. Op die manier kan men te voet
of per fiets door een rustige, natuurlijke omgeving
naar Lede en kan men de drukke gewestweg mijden.
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Geleend & gelezen
Bloedstollende lezingenreeks
Samenwerkingsverband De Leesdijk organiseert een “bloedstollende lezingenreeks”. In 9 verschillende bibliotheken
kan je luisteren naar 8 Vlaamse thrillerauteurs en 1 filmregisseur. Daarnaast geniet je van een gratis aperitief en
versnapering. De lezing begint telkens stipt om 10.30 u. De toegang is gratis. Reserveren kan in bib Schellebelle,
Wichelen of Serskamp. Het volledige programma van de lezingenreeks, die loopt van 25/09/2016 tot 04/12/2014 in
de 9 bibliotheken van De Leesdijk kan je bekijken op een folder in de bib en op https://www.facebook.com/leesdijk.

Spanning op de S-Express - Lezing : Bavo Dhooge
Bavo Dhooge is wellicht de veelzijdigste (thriller)auteur van Vlaanderen en met voorsprong de
meest productieve. Na ‘Spaghetti’ in 2001 (waarvoor hij de schaduwprijs kreeg voor het beste
Nederlandstalige thrillerdebuut) schreef hij ondertussen zowat 100 boeken waarvan alle titels
beginnen met de letter ‘S’. In zijn reeks rond privé detective Pat Somers (SMAK, Strafschop,
Spookbloem, e.a.) zoomde hij vooral in op Gentse couleur locale.
Omdat hij niet de ‘Gentse Pieter Aspe’ wilde worden, situeerde hij een aantal thrillers in Los Angeles (California),
o.a. ‘Stiletto Libretto’, waarvoor hij de Diamanten Kogel won in 2009 en ‘Santa Monica’, winnaar van de Hercule
Poirot-prijs in 2013. Zijn boek ‘Styx’ over de gelijknamige on-dode inspecteur (vernoemd naar de rivier die de
bovenwereld van de onderwereld scheidt in de Griekse mythologie), met decor Oostende, verscheen in Engelse
vertaling bij de gerenommeerde Amerikaanse uitgeverij Simon & Schuster.
Eerder werden al boeken vertaald naar het Russisch, Zuid-Afrikaans en het Thaïs. Bavo Dhooge schreef ook
scenario’s voor diverse televisiereeksen. Naast thrillers schrijft hij boeken in diverse genres voor zowel jeugd als
volwassenen (waarvan sommige onder een pseudoniem)
Zijn recentste thriller ‘Space Rats’ heeft sciencefiction-invloeden en speelt zich af in en rond de allereerste
commerciële ruimteshuttle met aan boord een gevarieerd en illuster gezelschap. In oktober verschijnt alweer een
nieuwe thriller “Sand Bag.”
Start : zondag 16 oktober, 10.30 u. – ’t Ankerpunt. Reservaties via de bib.
Let op: het aanvangsuur is NIET 11.30u - zoals vermeld in brochure Muskuton - maar WEL 10.30u.

Digitale verwendag in de bibliotheek
De bibliotheken van Schellebelle, Wichelen en Serskamp zetten de deuren open tijdens het weekend van zaterdag
8 en zondag 9 oktober. De bibliotheek vergast alle bezoekers op een smakelijke traktatie.
In bibliotheek Schellebelle staat de verwendag in het teken van de digitale week (http://www.digitaleweek.be/) met
o.a. een ‘Workshop 3D-printen’ van Fablab Factory.

Workshop 3D-printen
Tijdens deze workshop maken de deelnemers kennis met digitale productietechnieken. Eerst maken ze een
ontwerp op PC. Die ontwerpen worden vervolgens in de STEAMachine geproduceerd met 3D-printer, freesmachine,
lasercutter, etc.
De STEAMachine is een bestelwagen vol hoogtechnologisch materiaal. STEAM staat voor “Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics”. In een wereld die steeds meer door technologie wordt beheerst, probeert
de Fablab Factory (http://www.fablabfactory.com) met de STEAMachine een breed publiek op een laagdrempelige
wijze kennis te laten maken met nieuwe technologieën.
Duur workshop: 2 uur. Start om 10.00u.
Vooraf Inschrijven (verplicht) : in de bib
Aantal deelnemers is beperkt.

Digitale zoektocht in de bib

Neem met je eigen smartphone deel aan een digitale zoektocht in de bibliotheek.

Zinspiratie

Maak u op voor een interactieve poëzie-act aangeboden en vertolkt door Zinspiratie (http://www.zinspiratie.com).
Verwendag praktisch: Zaterdag 8 oktober van 10.00 u tot 12.00 u
			
- Uitleenpost Wichelen (Margote 114 – GIBO De Meander)
			
- Uitleenpost Serskamp (Dorpstraat 44 – Gemeentehuis).

			

Zondag 9 oktober van 10.00 u tot 12.00 u

			

- Bibliotheek Schellebelle (Dorp 1 – Gemeentehuis).
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Ladies@
TheMovies
WICHELEN

Uiteenzetting
"borstkanker vroegtijdig opsporen"
Vrijdag 14 oktober 2016 in ’t Ankerpunt, Pruytenshof 53, Serskamp

