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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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Beste inwoners,

De afgelopen dagen moesten we voor het eerst weer
de ijskrabber bovenhalen. Koning Winter doet immers
na een lange en mooie nazomerperiode opnieuw zijn
intrede.
Met enige trots blik ik terug op de talrijke activiteiten die
de afgelopen maanden onze gemeente in de ban hielden
ter gelegenheid van 100 jaar ‘Groote Oorlog’. De kers op
de taart was ongetwijfeld de 11-novemberherdenking
met de echte Scottish Pipers en Drums die doorheen
de gemeente weerklonken. Een mooi eerbetoon aan
alle gesneuvelden van de wereldoorlogen. Ik kon het de
afgelopen weken meerdere keren aanhoren: ‘Een volk
dat zijn doden eert, is een groot volk’. Hiervan ben ik
meer dan overtuigd en dat moeten we altijd en overal
in onze gedachten houden. Graag wil ik dan ook alle
aanwezigen bedanken die mee deelnamen aan één van
deze grootse momenten. Ook een grote dank aan alle
mensen die het voortouw namen om maanden of soms
jaren voorbereidingswerk te leveren voor één van deze
machtige manifestaties.
Eveneens in het teken van deze oorlog konden we
onlangs genieten van een meer dan geslaagde Week van
de Smaak. Naast de historische omkadering konden we
genieten van een heerlijke maaltijd klaargemaakt met
ingrediënten uit de tijd van de grote oorlog. Een heel
mooi initiatief dat nu reeds enkele jaren is uitgegroeid
tot een echte succesformule.

Sport 		
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Net als vorig jaar organiseren we voor de tweede
maal ‘kerst met de burgemeester’. Alle mensen die
kerstavond alleen moeten doorbrengen, worden van
harte uitgenodigd op dit samenzijn dat opnieuw zal
plaatshebben in ‘de Kapelle’ in de Bruinbeke. Dankzij
de opbrengst van de ‘dag van de burgemeester’
kunnen we dit initiatief ook dit jaar herhalen.
Binnenkort ontvangen jullie hierover een schrijven.
Meer info kun je nu al terugvinden op volgende website
www.hetfeestvandeburgemeester.be.
Je kunt eveneens telefonisch inschrijven op het nummer
052 43 24 04 tijdens de kantooruren van het Sociaal
Huis.
Aan allen nu al een mooie en warme eindejaarsperiode
gewenst.
Uw burgemeester
Kenneth Taylor
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Sport
2015, het jaar van Grysolle
Allereerst zeggen wij een welgemeende dankjewel aan
alle medewerkers van de werkgroep “Wichelen, kandidaat
Dorp van de Ronde 2015”, alle sympathisanten & de
inwoners van Wichelen voor de nodige inzet en initiatieven
die werden genomen om de Ronde van Vlaanderen in
2015 naar Wichelen te halen. Jammer genoeg werd, om
technische redenen, onze kandidatuur niet in aanmerking
genomen.
Desondanks zijn we niet blijven stilzitten en willen we
2015 bombarderen tot “Het jaar van Grysolle”. Een eerste
startvergadering heeft intussen plaatsgevonden op 6
oktober in de aanwezigheid van verschillende verenigingen.
“Het jaar van Grysolle” zal zijn apotheose bereiken
op septemberkermis in Wichelen, wanneer de
Grysollevrienden hun jaarlijkse wielerwedstrijd organiseren.
Uiteraard zullen er voorafgaand verschillende activiteiten
plaatsvinden op onze gemeente om Sylvain Grysolle, die

70 jaar geleden de Ronde van Vlaanderen won, een jaar
in de picture te zetten en een welverdiend eerbetoon te
betuigen.
Zo hebben we reeds op 2 november, in de Kapelle van
de Bruinbeke, onze eerste “Wichelse streekbierendag”
georganiseerd. Er werden maar liefst 930 streekbieren
verkocht, wat we toch wel een gigantisch succes mochten
noemen.
Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten gepland,
gaande van een sport quiz, aperitiefconcert, café chantant,
Diner & Dance, Grysolle fuif, tentoonstelling Sylvain Grysolle,
onthulling van de Sylvain Grysolle buste, het brouwen van
een Grysolle bier,…
Op de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Wichelen
zal er voor elke inwoner een activiteitenkalender ter
beschikking liggen om van 2015 “Het jaar van Grysolle” een
spetterend jaar te maken!

Veldrit in Diegem
Ook dit jaar organiseert de gemeente Wichelen een uitstap naar de superprestigeveldrit in Diegem. Deze avondrit,
een klassieker op de kalender, vindt plaats op zondag 28 december 2014. Voor inwoners van onze gemeente legt
de sportraad een bus in die stipt om 15u vertrekt aan het Sociaal Huis in Wichelen. (Oud Dorp 2, Wichelen). We
vertrekken terug huiswaarts om 19u30. De busrit en het toegangsticket kosten samen 15 € per persoon. Inschrijven kan
op de sportdienst van de gemeente (Oud Dorp 2, Wichelen). Reservering is pas geldig na contante betaling. De plaatsen
zijn beperkt, dus wees er snel bij!

Nieuwe lessenreeks “Total Body Fun”
Wegens het enorme succes zal de gemeentelijke sportdienst ook in 2015 een nieuwe lessenreeks ‘Total Body Fun’
organiseren. Total Body Fun is een mix van total body workout (figuurtraining van het totale lichaam), conditietraining
(met behulp van tubes, dynabands, handgewichten,…), stepaerobics, aerobics, BBB, salsa, discodance, pure fun en zoveel
meer. Vanaf dinsdag 13 januari 2015 starten we met een nieuwe 10-delige lessenreeks. Deze lessen zullen plaats vinden
van 19u30 tot 20u30 en van 20u40 tot 21u40 in de polyvalente zaal, Schoolstraat 4 te Serskamp. Voor een volledige
lessenreeks betaal je € 30, inclusief sportverzekering. De lessenreeks is in de eerste plaats gericht op vrouwen tussen 30
en 60 jaar. Uiteraard is iedereen welkom! Inschrijven kan binnenkort op www.wichelen.be\fundance

VELDLOOP Atletiekclub Eerlijk Streven (ACES)
Zondag 18 januari 2015
Voetbalterreinen KVV Schelde
Ingang langs Hoekstraat 1
Eerste start vanaf 12.30u
Voor €5 toegang krijgt u:
- ganse namiddag loopspektakel met 500 atleten
- drank- en eetgelegenheid in verwarmde tent
op het terrein
- gezellige en sportieve sfeer op het terrein
Meer info op aceswichelen.be
Ook niet-aangesloten atleten kunnen deelnemen.
Met medewerking van de sportraad en het gemeentebestuur.
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Jeugd
Kerstmarkt 2014
Met verenigde krachten stellen de leden van de jeugdraad en
de jeugddienst jullie hun KERSTMARKT te WICHELEN voor.
Op zaterdag 13 december, vanaf 16u, zijn jullie allemaal
welkom op het Gemeentelijk Domein te Wichelen.

KERSTMARKT
WICHELEN

Zoals de voorbije jaren staat Kerstmarkt Wichelen garant voor warme en koude dranken, lekkere hapjes en de
vele extra’s zullen zorgen voor de nodige gezelligheid. In verschillende sfeervolle houten kraampjes rond een
knisperend kampvuur zal je kunnen genieten van een gezellige avond.
MAAR dat is niet alles!!
Ook dit jaar zorgen we terug voor een zeer toffe band die voor een streepje live muziek zal zorgen om ú tegen te
zeggen. Kortom, alles wat je nodig hebt voor een gezellige kerstmarkt zal er zijn!
We hopen dat jij er ook zal zijn!

Kunst- en cultuurkamp : KunstelenZaterdag
4 kids
13 december 2014 vanaf 16u.
Gemeentelijk domein, houten kerstchalets.

Met lekkere dranken, warm en koud, smakelijke hapjes, tal van extra’s

Tijdens de 2de week van de paasvakantie (13/04/15 – 17/04/15)enorganiseert
live muziek ... de
gemeente Wichelen voor de tweede keer een kunst- en cultuurkamp.
Met steun van Chiro Serskamp, Chiro Wichelen, Jeugdhuis Yoka,
JOC Antigoon, KLJ Wichelen, Scouts
Alle kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen zich tijdens die week onderdompelen
in Serskamp, VKSJ Wichelen, de Slimme Zet,
Speelplein Kwispeltje, Jongstleerende en gemeente Wichelen
allerhande kunstzinnige activiteiten zoals muziek, dans, toneel, beeldende kunst,…
We werken dit jaar terug naar een toonmoment, waarbij alle kinderen elk hun unieke
hoofdrol kunnen vertolken. Het eindproduct van een week kunstelplezier zal ook
tentoongesteld worden tijdens de Week van de Amateurkunsten.
Meer informatie is binnenkort te vinden op www.wichelen.be

Uw kind, gamen of online gokken : hoe gaat u ermee om?
Internet en online games maken deel uit van de leefwereld van
elk kind. Maar als ouder wil je het natuurlijk gezond houden. Ben
je bezorgd of heb je vragen bij dat gamen? Wanneer zit een kind
te veel voor een beeldscherm? Hoe zorg je ervoor dat gamen
geen probleem wordt?
In de folder ‘mijn kind en gamen’ van de Vereniging voor Alcohol
en Andere Drugproblemen (VAD) en ‘de druglijn’ vind je meer
informatie en opvoedingstips rond gamen. Je kan deze folder
afhalen bij de jeugddienst op het Sociaal huis te Wichelen.
Naast games kunnen jongeren met online gokspelletjes in contact komen. De kans om te winnen of te verliezen bij
het gokken zorgt voor een gevoel van opwinding. Na iedere mislukking is er een nieuwe kans om misschien toch te
winnen, al snel ‘verliest’ iemand zich in het zoeken naar instant beloning. Gokken geeft een roes vergelijkbaar met
de roes van alcohol- of ander druggebruik. Meer informatie, zelftests en online hulpverlening vindt u op de website
www.gokhulp.be.
Wil je professioneel advies of een gesprek hierover?
Dan kan je terecht bij Drugpunt Wetteren-Wichelen-Laarne
Gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk.
Mail naar christophe.vanhuyse@drugpunt.be
of bel naar 0473 65 65 95.
Wij begeleiden je graag verder.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Nieuw raadslid
Wouter Van Hauwermeiren heeft in de gemeenteraad van 29 oktober 2014 de eed afgelegd als nieuw raadslid. Hij
volgt Inge Van Steendam op, die zitting heeft genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn. Wij wensen beiden een
vruchtbaar mandaat in een nieuwe omgeving.

Duurder restafval
Vanaf 1 januari 2015 kost een nieuwe grote restafvalzak € 1,75. De huidige zak kun je wel nog gebruiken als je er een
compensatiesticker van € 0,50 op kleeft. Die prijsstijging wordt in alle gemeenten van ons arrondissement doorgevoerd
omdat de kostprijs van de verwerking van een volle zak tussen € 2,90 (gewicht van 11 kg) en € 5,17 (maximumgewicht,
20 kg) ligt. Een kleine zak kost vanaf nieuwjaar € 0,90.

Ruimte voor de Serskampse scouts
De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de aankoop van twee percelen grond in de verbindingsweg tussen
de Wetterensteenweg en de Nieuwstraat in Serskamp. De aankoopprijs bedraagt € 200 000. Het gaat om de stukken
die nu al in gebruik zijn door de scouts. De gronden worden via een recht van erfpacht ter beschikking gesteld van de
scouts, die er hun nieuwe lokalen willen bouwen. Op die manier kunnen ook zij, in navolging van de Chiro, over nieuwe
gebouwen mét veel speelruimte errond beschikken.

66

Geboorten
Sepp Van Impe (25/07/2014)

Elise Dekimpe (10/09/2014)

Pia De Winne (03/10/2014)

August Bauwens (31/07/2014)

Norah Wulteputte (10/09/2014)

Oona Alleman (04/10/2014)

Stan Monchy (13/08/2014)

Céline Govaert (12/09/2014)

Jules en Lou Bogaert (05/10/2014)

Zoë Daelewyn (19/08/2014)

Amélie De Munck (15/09/2014)

Lyanah Cloet (10/10/2014)

César De Ridder (26/08/2014)

Alien De Winter (15/09/2014)

Louise De Brauwer (13/10/2014)

Gilles Brantegem (29/08/2014)

Pepijn Verstuyft (16/09/2014)

Lien De Moor (16/10/2014)

Nimm De Baerdemaeker (04/09/2014) Louis Braeckman (23/09/2014)

Jack Ganseman (17/10/2014)

Zjef Galle (05/09/2014)

Jenne Neels (24/09/2014)

Jesse Roelandt (07/09/2014)

Margot Blancquaert (26/09/2014)

Arne Vermaeren (18/10/2014)
Emilie Rombout (28/10/2014)

Huwelijken
Kristof Engelbert en Evy De Geyter (06/09/2014)
Kevin De Grauwe en Ilse Bombeeck (06/09/2014)
Kris De Winne en Nathalie Tuytschaever (12/09/2014)
Filip Waeytens en Jannik Roef (13/09/2014)
Wim Vermassen en Livy Buggenhout (13/09/2014)
Bart Broeckaert en Sofie Van den Abeele (20/09/2014)
John Vertriest en Sabine Grison (26/09/2014)
Stef Schuddinck en Viënna Matthijs (14/11/2014)
Claudio Gaymer Zuleta en Anastassia Masneva (29/11/2014)

Overlijdens
Gabriel Dinaux (19/08/2014)

Adelina Middernacht (06/07/1923-09/10/2014)

Emma Van de Meirssche (16/01/1920-25/08/2014)

Nico Vindevogel (06/08/1968-13/10/2014)

Frederick Van Impe (01/08/1994-05/09/2014)

Jules Van Hauwermeiren (12/08/1934-18/10/2014)

Albert Verhofstadt (19/02/1942-06/09/2014)

Rita Baeyens (19/08/1948-01/11/2014)

Odilon Praet (30/11/1923-11/09/2014)

Denise De Sadeleir (21/10/1938-06/11/2014)

Raymond Robberecht (06/02/1934-17/09/2014)

Lucien Schelfhout (21/02/1933-07/11/2014)

Patrick Stroobant (14/03/1957-17/09/2014)

Willy Roelandt (25/12/1944-12/11/2014)

Lucia Baele (16/10/1930-18/09/2014)

Fernand Stroobant (09/02/1944-12/11/2014)

Gerard Demoor (20/06/1930-25/09/2014)

Annie Flieberg (14/04/1935-16/11/2014)

Patrick Veldeman (22/01/1965-26/09/2014)

Marie Louise De Rijcke (01/06/1925-16/11/2014)

Suzanna Leys (01/03/1924-28/09/2014)
Zina Meeremans (23/04/1965-28/09/2014)
Josepha Van Coppernolle (19/03/1945-02/10/2014)
Henri Pieters (15/11/1921-08/10/2014)
Rachel Coppieters (07/06/1931-08/10/2014)
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INBEELD

BRANDWEERGONGRES

ACTIE BORSTKANKER

LEZING MET SASKIA DE COSTER
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PENSIONERING
MIEL HENDRICKX

AANKOMST SINT-MAARTEN

"IN ONZEN TIJD"

WANDELEN LANGS OORLOGSRELICTEN
IN SCHELLEBELLE
OPTREDEN HELDENTROOST

HULDE AAN DE OORLOGSSLACHTOFFERS
De gemeente bracht op 11 november naar aanleiding van
de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog, een uitzonderlijke hommage aan haar oorlogsslachtoffers. De gemeente, de Bonden van Oudstrijders, de brandweer, de
scholen en de parochie hadden de krachten gebundeld
om de herdenking in elkaar te steken. Tijdens de Eucharistieviering brachten de schoolkinderen 40 klaprozen
naar het altaar, één voor elk van de 40 gesneuvelde Wichelse militairen van de Groote Oorlog. Scottish pipes
and drums luisterden de viering op. Na de viering lazen
de kinderen voor het gerestaureerd oorlogsmonument
op het dorpsplein van Schellebelle een vredesboodschap voor en lieten vervolgens 40 witte ballonnen op
waaraan een klaproos bevestigd was. Nadien volgde een
kransneerlegging door burgemeester Taylor, de oudstrijdersbond en een officier van elk van de drie componenten van Defensie. Als onvergetelijke afsluiter schoot de
brandweer klaprozen af boven het monument.

FOTOTENTOONSTELLING
WICHELEN

THEATERVOORSTELLING
'DEN OORLOG'
DOOR VZW OKA EN WAT?

FOTO’S OP CANVASDOEK, GEREALISEERD I.S.M.
ERFGOEDCEL LAND VAN DENDERMONDE

TENTOONSTELLING SCHELLEBELLE
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OCMW
Ontwerp buitenaanleg uitbreiding WZC Molenkouter
In de vorige edities van Instroom kon u de werken aan de uitbreiding van het woonzorgcentrum op de voet volgen.
Ook de inrichting werd al deels toegelicht. In dit artikel nemen we u mee in de visie achter het ontwerp voor de
buitenaanleg.
De binneninrichting werd volledig afgestemd op onze toekomstige bewoners met dementie, in samenwerking
met expertisecentrum dementie en onze zorgvormgevers van Miild. Maar ook de visie op de buitenaanleg is door
Unik-ID specifiek ontworpen voor personen met dementie.
Opvallend daarbij zijn de twee grote binnentuinen. Gezien het over een beschermde afdeling gaat, was het belangrijk om bewoners toch de mogelijkheid te geven om naar buiten te gaan, op een veilige manier. De rechtse
binnentuin, die aanleunt bij de keuken en eetruimte, is meer actief opgevat met onder meer kweekbakken op
hoogte. De linkse binnentuin, die aanleunt bij de zitruimte, is eerder rustgevend ontworpen met onder andere een
klein waterelement.
Wat het ontwerp uniek maakt, is
dat elke kamer zijn eigen ‘tuintje’
zal hebben. De bewoners kunnen niet rechtstreeks naar hun
tuin, maar kijken wel elk naar hun
eigen tuin in plaats van naar een
grote open ruimte. In elke tuin
zal tevens de mogelijkheid gegeven worden aan familie, vrienden
of vrijwilligers om beplanting te
voorzien, die voor de bewoner
in kwestie herkenbaar is zodat
het thuisgevoel kan gestimuleerd
worden.
Rond het gebouw loopt een
brandweg, maar deze zal volledig opgaan in de beplanting.
Doorheen deze brandweg loopt
als het ware een filmrol, in laag
vuurgras, dat het onherroepelijk
terugspoelen van de film van het
leven symboliseert.

Gloednieuwe infobrochure OCMW Wichelen!
Het OCMW Wichelen heeft een nieuwe infobrochure gemaakt met een beknopt, duidelijk en begrijpbaar overzicht
van hun diensten. De brochure dient vooral als een “wegwijzer” voor de inwoners van onze gemeente. Fotografe
Layla Aerts zorgde voor prachtige foto’s.
De nood aan deze brochure bleek uit gesprekken
en een bevraging die aantoonde dat het merendeel
van de bevraagden het OCMW wel kent (90%), dat
het ondergebracht is in het Sociaal Huis en daarnaast
over een woonzorgcentrum en assistentiewoningen
beschikt maar correcte informatie omtrent de
mogelijke dienstverleningen door het OCMW waren
duidelijk minder gekend. De financiële ondersteuning
en de thuiszorgdiensten zoals poetshulp en maaltijden
aan huis dekken maar een deel van het uitgebreide
aanbod. Benieuwd?
Hou je brievenbus dan nauwlettend in de gaten en
ontdek de nieuwe infobrochure…
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OCMW
Nieuwe CRA voor woonzorgcentrum Molenkouter
Sinds 1 oktober 2014 werd dr. Mark De Vreeze aangesteld als coördinerend en raadgevend arts (CRA) voor
het WZC Molenkouter. Dr. De Vreeze is huisarts in Laarne, LEIF arts en CRA in twee omliggende woonzorgcentra.
Hij heeft een specifieke vorming in de zorg voor ouderen en zijn takenpakket bestaat uit de volgende zaken:
• Advies verlenen aan de directie bij de uitbouw van een goede samenwerking met de bezoekende artsen, het
zorgbeleid en de continuïteit van de medische zorg
• Helpen bij de organisatie van de bijscholingsactiviteiten van de behandelende artsen en van het zorgteam
• Zorgen voor de coördinatie van de medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar opleveren voor de
bewoners of het personeel
• Meewerken aan de uitbouw van een kwaliteitsvolle zorgcultuur in het WZC Molenkouter.
We wensen hem alvast veel succes bij deze nieuwe uitdaging!

Lezing rond vroegtijdige zorgplanning door Dr. De Vreeze
In ons leven plannen we alles: onze agenda, onze loopbaan, onze vakantie. Een
groot aantal mensen treft zelfs regelingen voor de verdeling van de erfenis na
hun overlijden. De enige zaak die we meestal niet plannen is ons levenseinde.
Soms denken we ‘ik ben nog te jong’ of ‘mij zal dit niet overkomen’ en toch
wordt elk van ons ooit geconfronteerd met situaties waarbij we denken ‘hadden we dit nu maar beter geregeld of hadden we dit nu maar eens samen
kunnen bespreken’. Goed geïnformeerd zijn, is dus een belangrijk begin.
Heeft u interesse in deze thematiek?
Kom gerust eens luisteren op donderdag 11 december om 18u30 in de
cafetaria van het woonzorgcentrum Molenkouter, Dreefstraat 11A, Wichelen.

Kerstmarkt in woonzorgcentrum Molenkouter
In en rondom de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum wordt op zaterdag
13 december van 14u tot 17u een gezellige kerstmarkt georganiseerd.
U kan er terecht voor een koud of warm drankje en een lekkere versnapering.
Ook zelfgemaakte producten zullen er worden tentoongesteld en verkocht.
De Kerstman zal terug van de partij zijn, hopelijk jullie ook!!!

Oost-Vlaamse hoeve- en streekproducten in WZC Molenkouter
De bewoners uit het WZC Molenkouter krijgen de komende maanden Oost-Vlaamse streekproducten op hun
bord. Dit is niet alleen gezond en lekker, het neemt de ouderen ook mee op een reis doorheen de tijd. De geuren
en smaken van traditionele streekproducten zorgen voor herkenbaarheid, wat het welzijn van de bewoners ten
goede komt. Bovendien wordt de lokale economie ondersteund en is er een duurzaam aspect: minder voedselkilometers en het gebruik van verse seizoensgebonden producten.
De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw (EROV) introduceert, in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen, de streek- en hoeveproducten op een duurzame manier in de menu's van de grootkeuken in woonzorgcentra. De Universiteit Gent bewaakt de nutritionele samenstelling van de menu's met streekproducten.
Het WZC Molenkouter stapte mee in dit pilootproject. Zij werkten een menu uit volledig samengesteld met
Oost-Vlaamse streekproducten. Op 3 februari 2015 staan de volgende gerechten op het menu: Boerensoep van
Vlaamse bodem, Varkenswangetjes en als dessert een torentje met streekfruit. Dit alles wordt gecombineerd met
een smaakbelevingsactie die de verhalen achter de streekproducten vertelt.
Onderzoekers van de universiteit van Gent zullen nagaan of de streekproducten in de smaak vallen van onze
bewoners. Dit moet leiden tot innovatie en nieuwe producten aangepast aan de doelgroep in de voedingssector.
In dit onderzoek worden smaak, prijs en nutritionele waarde van streekproducten onder de loep genomen.
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Wichelen ♥ borsten
Tijdens de maand oktober – internationale borstkankermaand – heeft
Wichelen het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker in de
kijker gezet. In samenwerking met 9 andere gemeenten in de regio
Schelde-Durme, het Centrum voor vroegtijdige opsporing en preventie van kanker, Think Pink, Bakkers Vlaanderen, Sporting Lokeren en
Logo Gezond+ werden verschillende activiteiten georganiseerd.
Een speciaal woord van dank willen we richten naar Marie-Louise Fiers die zich als vrijwilliger heeft ingezet voor
deze borstkankercampagne. In de maand september heeft zij een vormingsavond gevolgd om mensen juist te
informeren en door te verwijzen tijdens de voorbije seniorenbeurs op 7 oktober 2014.
Ook de bakkers Fack uit Schellebelle en ’t Kramiekse uit Wichelen willen we bedanken om deel te nemen.
Per verkocht borstgebakje schenken zij 50 eurocent aan Think Pink.
Tijdens de activiteiten werden mooie prijzen van de firma’s Van de Velde, bvba Amazone, Den Boterhoek,
The Boondockx en Sephora, Welness & Lounge verloot. De winnaars zullen persoonlijk verwittigd worden.

Geslaagde seniorenbeurs in Ankerpunt te Serskamp
Op woensdag 7 oktober organiseerde de Ouderenadviesraad i.s.m.
de brandweer, de politie, het Rode Kruis, het OCMW, OKRA, de CM,
twee firma’s met trapliften en nog vele meer een Seniorenbeurs in
het Ankerpunt te Serskamp. De bezoekers konden zich hier informeren over verschillende thema’s zoals wonen, welzijn en gezondheid,
thuiszorg, veiligheid…. Er was ook bijzondere aandacht voor borstkankerscreening en het lokale vrijwilligersbeleid. Ook de uitbreiding
van het WZC Molenkouter werd toegelicht.
Tegen de middag werden aan 110 mensen lekkere frietjes met
stoofvlees geserveerd, klaargemaakt door traiteur Frank Redant. In
de namiddag werden wafels verkocht ten voordele van het kinderkankerfonds van het UZ Gent en bracht DJ Herbert muziek vol oude
en nieuwe nummers waar iedereen – op en naast de dansvloer - van
kunnen genieten heeft.
Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is!

Soepdrinkers gezocht!
In België leven 1.600.000 Belgen in armoede waardoor ze merken dat er bepaalde mogelijkheden en kansen zijn die aan hen voorbijgaan.
Elk jaar in december is het actiemaand bij Welzijnszorg. Sinds enkele jaren gaat dit gepaard
met de actie “Soep op de stoep”.
In december kom je overal in het straatbeeld wel ergens een “Soep op de stoep-actie” tegen. Zo werd er de
laatste 5 jaar in het Sociaal Huis in Wichelen een actie georganiseerd door OCMW Wichelen en Welzijnsschakels.
Tijdens de week van 15 tot 19 december 2014 slaan OCMW Wichelen en Welzijnsschakels terug de handen in
elkaar om dagelijks verse soep aan te bieden aan de bezoekers en het personeel van het Sociaal Huis.
Elke werkdag tussen 9u30 en 12u nodigen we iedereen graag uit om aan de “Soep op de stoep-stand” in het Sociaal
Huis even halt te houden om een kop lekkere warme soep te komen drinken tegen een vrije bijdrage.
De opbrengsten van alle acties gaan naar Welzijnszorg die zich dagelijks inzet in hun diverse projecten om armoede
te bestrijden.
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Politie
Woninginbraak? 1 Dag niet!
Op donderdag 11 december 2014 gaat in België een eerste nationale actiedag tegen woninginbraken door: 1 dag
niet! Ook de politiezone Wetteren/Laarne/Wichelen zal zich die dag nog meer inzetten om de wijdverspreide
problematiek aan te pakken. Met extra patrouilles en controles, sensibiliseringsacties, advies en preventietips willen
wij samen met u streven naar een inbraakvrije dag. Meer info op www.eendagniet.be
Help de politie verdachten in te rekenen. Zie je iets verdachts, bel 101!
We geven hierbij nog enkele diefstalpreventietips mee:
- Doe alle deuren, ramen, hekken en poorten op slot, ook al bent u maar even weg.
- Laat geen ladders of klein gereedschap rondslingeren in uw tuin.
- Verstop geen sleutels op 'makkelijke' plaatsen, zoals in een bloempot of onder de deurmat.
- Laat geen sleutels op de deur zitten.
- Je kan een bewoonde indruk creëren door lichten, tv, radio, ... te laten aangaan met een tijdsschakelaar.
- Zorg dat er sociale controle mogelijk is op uw woning.
- Laat nooit via de sociale media weten dat u afwezig bent!
- Voorzie degelijke sloten, gelaagd glas, enz..
Draag fluo tijdens
- Overweeg ook elektronische beveiliging als afschrikking om een inbraak of een poging te detecteren.
de donkere dagen
Dat is om
aandacht vragen
En elke bestuurder,
weet je wel,
Zal zeggen:
Hulpdiensten hebben vaak moeite om de juiste plaats van een dringende interventie te vinden als
dankjewel!
de woning niet genummerd is. Zeker wanneer het donker is, kan zeer kostbare tijd verloren gaan.
In een vorige campagne heeft de wijkinspecteur aangebeld aan iedere voordeur waar geen
huisnummer bevestigd was en gevraagd om te voldoen aan de verplichting om een huisnummer aan te brengen.
Jammer genoeg stellen wij vast dat nog steeds heel wat woningen geen huisnummer hebben. Wij vragen dit echt
in uw eigen belang zodat de MUG, de brandweer of de politie in geval van nood snel ter plaatse kunnen komen.

Help de MUG uw huis te vinden!

Huisnummers kan je aankopen in het gemeentehuis of in een speciaalzaak.

Brandweer
Kaarsen, gezellig maar ook brandgevaarlijk
Kaarsen en theelichtjes brengen heel wat gezelligheid in huis. Ze kunnen echter ook een brand doen ontstaan of
brandwonden veroorzaken. Tot 30 cm rond de kaars kan materiaal spontaan beginnen branden. Dit kan ook door
het omvallen van de kaars of door het stukspringen van een niet aangepaste houder.
Volgende tips kunnen u helpen een brand of brandwonden door kaarsen te voorkomen:
- plaats geen kaarsen in een kerstboom of in de buurt van gordijnen
- plaats de kaars op een onbereikbare plaats voor kinderen en huisdieren
- zet ze in een stevige kaarsenhouder met hoge rand en op een niet-brandbare
ondergrond
- laat een kaars niet onbewaakt achter
- doof kaarsen voordat ze helemaal zijn opgebrand
- verbied kinderen onder de 5 jaar om lucifers en kaarsen te gebruiken
- leer oudere kinderen met lucifers en kaarsen omgaan
- verplaats geen brandende kaarsen
- gebruik geen kaarsen in de slaapkamer
- overweeg een alternatief op batterijen
Meer info? mail: bpa@zonezuidoost.be, 053 60 76 16
13
9

Milieu
Bijvriendelijk beheer
Om de achteruitgang van de bijenpopulaties tegen te gaan doet
de gemeente Wichelen extra inspanningen bij het beheer van het
openbaar domein. Zo worden geen bestrijdingsmiddelen meer
gebruikt en werden in 2014 een aantal BIJvriendelijke initiatieven
genomen zoals het uitdelen van krokusbollen aan bezoekers van
het Sociaal Huis (provinciale campagne VerBIJsterende bijen) maar
ook het inzaaien van bloemenmengsels op verschillende locaties.
Het resultaat van dit laatste was echter door omstandigheden
vrij beperkt. Daarom wordt in het voorjaar van 2015 een vaste
bloemenweide ingezaaid aan de ingang van de Bergenmeersen
ter hoogte van het kerkhof van Wichelen. En om het de bijen
nóg aangenamer te maken wordt er ook een groot insectenhotel
geplaatst. Wij nodigen u uit om de bloemenweide te komen
bezichtigen in de zomer van 2015!

Zonder pesticiden vanaf 1 januari 2015
Vanaf 1 januari 2015 wordt de nieuwe (strengere)
wetgeving voor bestrijdingsmiddelen van kracht.
Bestrijdingsmiddelen zoals pesticiden, herbiciden en
fungiciden zijn schadelijk voor mens en milieu. Ze tasten
het grondwater aan en spoelen met het regenwater mee
naar onze waterlopen, bedreigen zo de watervoorraden
en dus ook het water waarvan we drinkwater maken.
De wetgeving verplicht openbare besturen om het
openbaar domein, zoals parken, wegbermen, wegen
etc.) pesticidenvrij te beheren. Om ouderen en kinderen
extra te beschermen geldt die regeling ook voor scholen,
ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen.
Ook
(private)
sporten
recreatieterreinen,
speelterreinen en verharde terreinen groter dan 200
vierkante meter gelden strenge regels in de vorm van
een minimumgebruik.

te schoffelen en manueel uittrekken van onkruiden.
In 2015 zal als test ook een deel van het kerkhof van
Serskamp pesticidenvrij worden omgevormd: de
dolomietsteentjes worden ingefreesd en het geheel
wordt met gras ingezaaid. Dit deel van het kerkhof zal
dan worden gemaaid.

Zo beheert onze gemeente het openbaar domein
pesticidenvrij door te borstelen, te vegen en te branden,
door gebruik te maken van bodembedekkers, door

Wenst u meer te weten te komen over milieuvriendelijke
alternatieven, surf dan naar de website www.vmm.be/
zonderisgezonder.

Maar de wetgeving stelt ook dat de burger op het
voetpad en de berm géén bestrijdingsmiddelen
meer mag gebruiken. Hou je toch liever jouw trottoir
volledig kruidvrij, borstel het dan regelmatig. Zie je
onkruid verschijnen, trek het dan gewoon uit. Voor
een tuin, oprit of terras gelden nog geen wettelijke
gebruiksbeperkingen, maar denk altijd goed na of u
pesticiden wel echt nodig hebt, want gezond zijn ze
helemaal niet.

Zwerfvuil in de gemeente
U stoort er zich ongetwijfeld ook hard aan. Zwerfvuil in onze gemeente.
Blikjes, afval, zakken, overal in het landschap, in de berm, in de grachten,
bij glasbollen, … Een vorm van asociaal gedrag dat veel irritatie opwekt.
Wij pakken dit probleem dan ook aan: straten worden proper gehouden
met onze veegmachine (of handmatig geveegd) en overtreders krijgen
bovenop een GAS-boete of proces-verbaal ook een gemeentelijke
retributie te betalen van 350 euro. Een signaal dat kan tellen en hopelijk
een gedragswijziging in de hand werkt.
De gemeente kan gelukkig ook rekenen op enkele enthousiaste verenigingen en schoolkinderen die het zwerfvuil
in de gemeente twee maal per jaar opkuisen. Acties die we ten zeerste waarderen en appreciëren. Dank!
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Een dag op pad met…

.... Maurice De Schoenmaeker,

oud-strijder Serskamp

Na zovele jaren 11 november vieringen te hebben
mogen meemaken, was deze wel iets heel bijzonders.
Bij het aankleden en het opsteken van mijn ereteken,
voelde ik mij een beetje weemoedig. Al mijn gedachten
gingen naar de zoveel gesneuvelde en overleden oudstrijders van Serskamp.
Als laatste nog mobiele oud-strijder van mijn gemeente
met 94 levensjaren, ben ik dankbaar dat ik dit nog kan
en mocht meemaken. In de vroege voormiddag werd
ik als VIP opgehaald door mijn begeleidster Godelieve
om naar de plechtigheid in Serskamp te gaan. Hierna
ging het naar Schellebelle waar de grote plechtigheid
plaatsvond. Ik merkte op dat er al veel volk op de been
was. De brandweer opende de stoet en samen met
het trommelkorps , de drie vaandeldragers, militaire
afgevaardigden van de drie componenten land-, luchten zeemacht, gemeentebestuur, politiecommissaris en
genodigden, stapten wij het dorpsplein op. Het was een
indrukwekkend zicht.
In de overvolle kerk was er een plechtige misviering,
begeleid door orgel, zang en doedelzakspeler. Het was
een pakkend moment toen ik al die kinderen naar
voren zag komen en ze voor elke gesneuvelde soldaat
een klaproos op een met mos versierd kussen kwamen
steken.
Bij het spelen van de nationale hymne en de Last Post,
liep er een rilling over mijn rug. Opnieuw was dit een
pakkend moment. Na de mis, onder begeleiding van de
doedelzakspelers, begaven wij ons naar het kerkhof.
Hier werden de bloemen neergelegd en speelden ze
opnieuw de Last Post aan de graven van de gesneuvelden.
Van aan deze graven ging het in een lange stoet over

het dorp tot aan het vernieuwde monument in het
midden van het plein. De schoolkinderen wachtten ons
hier opnieuw op, deze keer met elk een witte ballon
in de hand. De kinderen spraken de namen uit van
iedere gesneuvelde soldaat en lieten dan gezamenlijk
de ballonnen los, met aan het touwtje de namen van
de gesneuvelden. Het was een prachtig zicht, die witte
ballonnen tegen de staalblauwe hemel.
De militairen en de burgemeester legden bloemenkransen neer aan het monument. Hierna had de
brandweer nog een verrassing in petto. Met een
luchtkanon werden duizenden klaproosblaadjes de
lucht in geschoten die neerdwarrelden op en rond het
monument.
De opeenstapeling van zulke hoogtepunten maakte op
mij een onvergetelijke indruk. In de tuin van de pastorij
waar een veldhospitaal en tijdelijk museum stond
opgesteld , spoelde ik de emoties door met een glaasje
bubbels.
Met nog een kort optreden van de doedelzakspelers
als afsluiter, reden wij naar Serskamp waar voor
110 vrienden en kennissen een heerlijk diner werd
opgediend. Na dit lekker eten had ik de eer om onder
luid applaus twee verdienstelijke leden te decoreren
met de erkentelijkheidsmedaille van de Nationale
Strijdersbond van België. De eer dit te mogen doen en
het luide applaus maakten mij andermaal emotioneel.
Tevreden maar ook dankbaar omdat de gesneuvelden
en overleden oud strijders zo plechtig werden herdacht
nam ik afscheid van de vrienden.
Het zijn herinneringen, mijmeringen om nooit te
vergeten… en het mag nooit vergeten worden.
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