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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
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

Schellebelle
gesloten
13u - 15u
gesloten
gesloten
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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Beste inwoners,

De laatste weken stond het leven hier en in ons

beelden van laffe daden en onschuldige slachtoffers.
Mijn gedachten gaan nog steeds uit naar de families
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De afgelopen weken en maanden kon ik dit opnieuw
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ervaren. Bij deze wil ik graag alle vrijwilligers danken

Kerstmarkt
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de gevoelens van solidariteit, vrijheid, gelijkheid,

die van 11 november opnieuw een eervol gebeuren
maakten. Deze periode was ook de periode van de
vele toneelvoorstellingen op onze gemeente. Eén
voor één pareltjes die goed gesmaakt werden door
onze inwoners. ‘Week van de smaak stond dit jaar
in teken van de bekende Wichelse wielrenner
Grysolle. Ook daarvoor werden reeds tal van

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

mooie initiatieven ondernomen.
Binnenkort staat de kerstperiode voor de deur.
Graag wil ik de inwoners die kerstavond alleen
moeten doorbrengen van harte uitnodigen naar
het evenement ‘Kerst met de burgemeester’ dat
opnieuw zal doorgaan in de Kapelle in de Bruinbeke
op kerstavond. Met de opbrengst van het ‘Feest van
de burgemeester’, gerealiseerd door vele helpende
handen en de aanwezigheid van heel veel dappere
inwoners die de regen trotseerden, kunnen we dit
opnieuw laten doorgaan, waarvoor dank.
Voor allen een heel fijne en warme kerst-en
eindejaarsperiode gewenst!
Jullie burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
Superprestige Diegem
Wie wint de volgende veldrit in Diegem? Zal het Kevin Pauwels, Wout Van Aert, Sven
Nys of een andere topatleet zijn? Ontdek het zelf en ga mee met de sportraad naar
Diegem!
Net zoals de voorbije jaren gaat de gemeente Wichelen als sportpromotionele
actie voor eindejaar naar de superprestigeveldrit in Diegem! Deze avondveldrit, een
klassieker op de kalender, vindt plaaats op zondag 27 december 2015. Voor de
mensen van onze gemeente legt de sportraad een bus in die stipt om 15u vertrekt aan het Sociaal Huis in Wichelen,
Oud Dorp2.
Een mooi extraatje dit jaar: om 16u30 is er een live optreden van Willy Sommers in de ambiance tent voorzien!
We vertrekken in Diegem om 19u30. De busrit en het toegangsticket in Diegem kosten samen € 15 per persoon.
Wie wenst mee te gaan, kan zich inschrijven aan de onthaalbalie in het Sociaal Huis. De reservering is pas geldig na
contante betaling! De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!

2015, het jaar van Sylvain Grysolle
Nog één maand hebben we voor de boeg en dan loopt 2015, het jaar van Sylvain Grysolle op zijn einde. Gedurende
de voorbije maanden hebben we Sylvain alle eer aangedaan voor zijn unieke prestatie in 1945, winnaar van de
Ronde van Vlaanderen. Naast de vele georganiseerde activiteiten met zijn naam, kreeg Sylvain zijn eigen biertje,
een eigen gerecht, werd er een biografie in boekvorm over hem uitgebracht, tentoonstellingen georganiseerd
en als hoogtepunt kreeg hij zijn eigen standbeeld! Heel graag wenst de sportraad alle medewerkers, betrokken
verenigingen en sympathisanten van harte te bedanken voor hun medewerking en inzet. Om dit unieke jaar plechtig
af te sluiten, nodigen we jullie allen uit voor het sportgala en de receptie op vrijdag 18 december 2015 om 19u
in het Sociaal Huis van de gemeente Wichelen. Naast een woord van dank zullen die avond ook de Wichelse
sportlaureaten 2015 worden bekend gemaakt.
U bent allen van harte welkom.

Wichelenaars fietsen voor Kom op tegen Kanker

De “Vlammers” voor Eva fietsen tijdens het Hemelvaartweekend ( 5-8 mei 2016) voor de eerste keer de 1000km
voor Kom op tegen Kanker. Het team is ontstaan na de confrontatie met leukemie bij Eva.
Het inschrijvingsgeld (€ 5000) gaat naar wetenschappelijk onderzoek.
Strijd mee tegen kanker!
Doe een gift of kom naar het evenement op 12 maart 2016
in Salons ’t Oud Gemeentehuis
Info: www.facebook.com/De Vlammers voor Eva
www.1000km.be/team/de-vlammers-voor-eva
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Jeugd
Kerstmarkt

Ook dit jaar slaan de
leden van de jeugdraad
en de jeugddienst
de handen in elkaar
en zijn we gestart
met de organisatie
van de WICHELSE
KERSTMARKT.
Voor het eerst in jaren zullen we in onze eigen kerstchalets een gezellig kerstdorp kunnen opzetten! Dankzij een
samenwerking tussen de jeugdraad en de gemeentelijke technische dienst zijn we er in geslaagd om onze eigen
prachtige chalets te maken. Een gemeend dankjewel aan de technische dienst.
Met deze gezellige kerstmarkt willen we op zondag 12 december vanaf 17u, iedereen verwelkomen op het
gemeentelijk domein aan het Sociaal Huis. Naast de traditionele lekkere warme hapjes, koude en warme dranken
zal je je terug kunnen verwarmen aan de warme sfeer en het knisperend houtvuur.
Niemand minder dan Azzaro en Roy De Coninck staan op het programma dit jaar. Twee kleppers van formaat om
de gezellige sfeer extra in de verf te zetten.
Kortom, alles wat je nodig hebt voor een sfeervolle kerstmarkt zal er zijn! We hopen dat jij er ook bij zal zijn!

Filmzondag in 't Ankerpunt - Zondag 20 december
De Wichelse jeugdraad zit niet stil. Een week na onze kerstmarkt toveren we het
Ankerpunt om tot een kleine filmtempel.
We beginnen ‘s morgens met een voorstelling voor de jongsten onder ons.
Er werd gekozen voor de film “HOME” van Dreamworks.
Deuren openen om 10u, de film zelf start om 10u30.
Er zal kinderanimatie voorzien zijn van 10 uur tot en met 13 uur. Je mag ook steeds
een kussen meebrengen om gezellig naar de film te kijken!
In de namiddag draaien we “TED 2”.
De film start om 14u30.
We sluiten onze eerste filmzondag af om 19u30 met “Jurassic World”.
Als toegangsticket vragen we de zachte inkomprijs van € 1. In ruil hiervoor krijg je een
drankje. Tevens voorzien we popcorn en chips, zodat je een echte filmervaring dicht
bij huis hebt.
Hou zeker ook onze facebookpagina in de gaten voor meer info en komende
evenementen.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Tonnagebeperking Bohemenhoek – Boterhoek
Op Bohemenhoek en in de Boterhoek wordt een tonnagebeperking tot 3,5 ton ingevoerd, uiteraard met uitzondering
voor het plaatselijk verkeer. Dat reglement sluit aan bij het al bestaande verbod voor het zwaar verkeer op de Bogaert.
Vanop de gewestweg Bohemen wordt het verbod al aangekondigd, zodat doorrijden naar de verkeerslichten aan het
Moleken de enige mogelijkheid is voor wie de verbinding tussen Dendermonde en Lede wil maken. De bedoeling van
de maatregel is het hele traject Bohemenhoek-Boterhoek-Bogaert veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker.

Bestek Scheldepromenade goedgekeurd
In samenwerking met de afdeling Zeeschelde wordt tegenover het Sociaal Huis een promenade aangelegd. Dat is een mooi
verhoogd wandelpad aan de Schelde tussen twee nieuw aan te leggen pleinen, het ene waar nu de leegstaande woning
rechtover het Sociaal Huis staat, het andere 150 meter verder waar de bebouwing weer begint en de buurtbewoners
van oudsher op mooie dagen samenkomen. Op die manier krijgt Wichelen een gezicht aan de Schelde. De raming is
bepaald op maximaal € 300 000. De Zeeschelde zorgt tegelijkertijd voor dijkverstevigingswerken vanaf het kerkhof op
het Oud Dorp tot aan de Scheldehoek. De uitvoering van de werken is voor volgend jaar gepland.

Aankoop grondperceel Hoekstraat
In de Hoekstraat in Schellebelle is een grondperceel aangekocht met een oppervlakte van 28a56ca tegen de prijs van
€ 139 000. Het gaat om een perceel dat momenteel wordt gebruikt als parkeerterrein aan de straatkant en als oefenveld
van KVV Schelde daarachter. Het naastgelegen perceel is al langer eigendom van de gemeente. Het wordt geïntegreerd
in de sportomgeving die daar in de toekomst zal worden uitgebouwd, nadat het masterplan Bellekouter is uitgewerkt.
Dat masterplan zal een samenhangende visie ontwikkelen op de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Aankoop woning Wetterensteenweg
In de Wetterensteenweg is een pand aangekocht met een oppervlakte tegen de prijs van € 189 750. De bedoeling van
de aankoop is een uitgebreid project voor sociale huisvesting te kunnen realiseren op de Anker, want het eigendom sluit
aan bij de twee voormalige cafés tegenover het Ankerplein waarvan de gemeente al eigenares is. Op die manier ontstaat
een bouwlijn aan de straat van ruim 40 strekkende meter en kunnen zeven bijkomende sociale woongelegenheden
worden gecreëerd.
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Geboorten
Lise Delbeke (01/08/2015)

Alicja Wasik (26/08/2015)

Lasse Coppieters (20/09/2015)

Liam Van Eeckhaute (02/08/2015)

Arjen Van Der Bruggen (27/08/2015)

Indy Venneman (23/09/2015)

Sanne Wouters (04/08/2015)

Clara Van Damme (04/09/2015)

Norah Bontinck (02/10/2015)

Coralie Van De Maele (06/08/2015)

Luka Van Acker (07/09/2015)

Stella Burton (11/08/2015)

Darya De Roeck (08/09/2015)

Amy-Linn Vandewalle (05/10/2015)
Lore Dankemeier (08/10/2015)

Bastian Vincke (16/08/2015)

Manon Moens (09/09/2015)

Danzel Rongé (12/10/2015)

Enora Temmerman (16/08/2015)

Elyse Moerman (13/09/2015)

Aimée De Groote (20/10/2015)

Finn Mampaert (17/08/2015)

Sovia Stevens (13/09/2015)

Robyn De Keyser (25/10/2015)

Lewis Dooghe (19/08/2015)

Clément Van Malderen (15/09/2015)

Junior Geessels (30/10/2015)

Linde Leboeuf (20/08/2015)

Thor Meuleman (17/09/2015)

Ella Deboiserie (31/10/2015)

Huwelijken
Jonas Matthys en Marquita Vermeulen (05/09/2015)
Steven De Clercq en Kelly Bequé (12/09/2015)
Nick Vander Straeten en Kimberly Van der Biest (12/09/2015)
Kevin De Poorter en Katrien De Deyn (19/09/2015)
Joris De Mil en Saskia De Paepe (26/09/2015)
Filip Van Haute en Valerie Meirhaeghe (03/10/2015)
Pieter Van Hove en Ilse Rigolle (06/11/2015)
Giel De Paepe en Sarah Van de Velde (10/11/2015)
Louis Everaert en Marie José De Picker (28/11/2015)

Overledenen
André Rasschaert (25/09/1938-03/09/2015)

Etienne Bourgeois (05/06/1941-19/10/2015)

Jozef Petit (15/05/1949-04/09/2015)

Alfons Goeminne (23/07/1932-21/10/2015)

Alfons Osselaer (17/12/1934-05/09/2015)

Idé Vervondel (22/11/1931-25/10/2015)

Simonne Wouters (21/10/1924-09/09/2015)

Julien Tessely (20/04/1936-30/10/2015)

Elisa Moerenhout (28/01/1931-11/09/2015)

Georges Marckx (09/10/1937-03/11/2015)

Antoine Van Boven (03/09/1946-12/09/2015)

Etienne Jacobs (09/05/1945-04/11/2015)

Michel Van Herck (25/05/1944-12/09/2015)

Francine De Moor (01/02/1946-10/11/2015)

Lisette Baeyens (04/06/1940-16/09/2015)

Hippolytus Henderickx (24/04/1919-17/11/2015)

Willy Mertens (24/07/1937-18/09/2015)

Ivonne Praet (20/09/1926-23/11/2015)

Agnes De Langhe (29/09/1934-17/09/2015)

Magdalena Van Leuven (05/10/1922-23/11/2015)

Simona Bauwens (25/06/1928-26/09/2015)
Leonie Verbeiren (06/11/1932-26/09/2015)
Frans Delens (10/11/1926-02/10/2015)
Palmyre Baeyens (15/03/1931-07/10/2015)
Georges Praet (20/04/1930-10/10/2015)
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AANKOMST SINT-MAARTEN

KINDEROPVANG KASTAAR

OPTREDEN GUIDO BELCANTO

SPORTKAMP KLEUTERS

RUDY VRANCKX IN 'T ANKEPUNT
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SPEELPLEIN

Een dag op pad met…

Koen De Clercq,
stichter en CEO van Objective International NV
Als jong ingenieur-informaticus verhuisde ik in 1996 naar
Uitbergen. Naar ik vernam was Uitbergen vroeger verbonden
met Wichelen via de Brugstraat en de oude Scheldebrug. Niets
deed me destijds vermoeden dat ik een hechte band ging
opbouwen met Wichelen en er de rest van mijn professioneel
leven zou doorbrengen. Van kinds af aan was ik begeesterd
door elektromechanica en informatica. Na de voor de hand
liggende opleidingen gevolgd te hebben en acht jaar ‘het vak’
geleerd te hebben als analist-programmeur, waagde ik de
sprong om zelfstandig te worden.
Aanvankelijk was het ‘programming in the kitchen’ in de
Grote Kouterstraat te Uitbergen om na enkele jaren een
kantoor te huren op de hoek van de Warandelaan en de
Achttien Augustuslaan te Wetteren. Mijn IT-bedrijfje groeide
gestadig door met als gevolg dat het gehuurde gebouw snel
te klein geworden was. Een zoektocht naar industriegrond
in alle naburige gemeenten leverde toen niets op, wat ons
verplichtte bouwgrond te zoeken. Geheel per toeval kwamen
we terecht bij mevrouw Maria Saey uit Lede die de ouderlijke
boerderij en grond in de Paepestraat nummer 84 te koop had
gezet. Anderhalf jaar later, op 1 januari 2005, verhuisden we
met 22 personeelsleden naar het nieuwe gebouw dat in feite
een geheel van 3 woonhuizen met kantoorruimte omvat.
Regelmatig word ik door een Wichelenaar aangesproken
die zich afvraagt wat we daar eigenlijk doen. Wel nu, ons ICT
bedrijf is gespecialiseerd in het optimaliseren van productie- en
logistieke processen. Dit doen we met onze eigen innovatieve
software, gecombineerd met hoogtechnologische hardware
zoals industriële ‘touch’ schermen en barcode scanners.
We zijn een nichespeler en richten ons voornamelijk op de
procesindustrie en de maakindustrie, in bedrijven waar er
zich zowel een productieactiviteit als een logistieke activiteit
afspeelt, dit in geheel Europa en af en toe ook al eens in een
ander continent. Het kan natuurlijk ook dichtbij, zo is Van de
Velde al jarenlang klant. Objective coördineert de logistieke
stromen doorheen het distributiecentrum en draagt bij tot
een foutloze orderverzameling. Bij andere klanten in de
buurt zoals Bonar Technical Fabrics in Zele en Lokeren en
Premium Sound Solutions in Dendermonde zorgen we voor
een efficiënter aansturen en opvolgen van operatoren en
machines, wat tot een productiviteitsverhoging van 10 tot 30%
kan leiden.

Gezien ons bedrijf internationaal sterk wil doorgroeien, van
bijna 60 medewerkers vandaag naar 100 binnen 3 jaar, zijn
we dringend toe aan een groter hoofdkantoor met aanvullend
magazijn- en technisch atelier. Een lange zoektocht langsheen
de Schelde leidde ons naar industrieterrein Meerbos, meer
bepaald naar de site van Siloba waar we volgend jaar een
gloednieuw gebouw gaan oprichten. Ik vermeld er even
bij dat Bart Baetens de activiteiten van Siloba in zijn nieuw
atelier verder blijft uitoefenen. Op het terrein van bijna 1,5
ha is er ruimte om op langere termijn uit te breiden met nog
eens twee gebouwen. Mijn dank aan DDS en de gemeente
Wichelen om onze groeiplannen genegen te zijn. We wensen
met ons bedrijf een heel goede band op te bouwen met de
gemeente. Ik denk hierbij aan onze steun op
sociaal vlak, zo sponsorden we onlangs
nog het nieuwe OCMW busje. We
dragen ook ons steentje bij tot het
verduurzamen van het bedrijventerrein
Meerbos door mee te investeren in het
toekomstige camerabewakingsproject
en door een voorbeeld te blijven van een
groen bedrijf.
Tot slot zou ik een oproep willen
doen aan de inwoners van
Wichelen. Zowel jong IT talent
als ervaren vakmensen in
Java softwareontwikkeling,
verkoop en consultancy
kunnen bij ons aan de slag.
Hou je van straffe (inter)
nationale
uitdagingen
in projecten, of eerder
van productontwikkeling of
support... er is voor elk wat wils.
Men zegge het voort! Met ons
kantoor
in
Wichelen
bieden
we bovendien een gemakkelijk
bereikbare werkplek voor mensen
uit de gehele regio. Ook iets voor
jou? Kijk voor meer informatie op
www.objt.com.

Kom naar ons Jobevent "Taking The Fast Lane @ Objective International"
en ontdek wat wij voor jou in petto hebben.
Met een hapje en een drankje kan je in een ontspannen sfeer kennis maken met ons bedrijf,
ons product en bovenop geven wij jou nog een klantengetuigenis cadeau.
Waar? In ons kantoor te Wichelen (Paepestraat 84), vlakbij het station van Wichelen
Wanneer? Op 30/01/2016, van 9u-12:30 u of van 13:30-17:30 u (Detailprogramma op aanvraag)
Zin om deel te nemen? Mail dan je motivatiebrief en CV naar hrm@objt.com
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OCMW
Kerstmarkt zaterdag 12 december 2015
in Woonzorghuis Molenkouter

Woonzorghuis Molenkouter zoekt vrijwilligers voor gezelschap!
De opening van de afdeling voor personen met dementie (afdeling Suikerstraat) in woonzorghuis Molenkouter
is reeds een aantal maanden achter de rug.
In de dagelijkse werking stellen we vast dat de bewoners bijkomende aandacht kunnen gebruiken. Voornamelijk
tijdens drukkere momenten is er behoefte aan extra ondersteuning. Met het oog op een ‘zorgzame gemeente’
willen we hiervoor graag een beroep doen op vrijwilligers.
Wat houdt de functie in?
Volgende taken willen we aan onze vrijwilligers toevertrouwen:
* Contact, aandacht geven en gezelligheid komen op de eerste plaats
* Samen met bewoners televisie te kijken, krant/boek lezen, wandelen, enz.
* Hulp bij opdienen en afruimen tijdens eetmomenten, geen hulp bij eten geven zelf
* Geen verzorgende taken
Wanneer?
Naargelang persoonlijke mogelijkheden en in samenspraak met de verantwoordelijke binnen het woonzorghuis,
zijn de dagen en frequentie van het vrijwilligerswerk vrij te kiezen. De momenten waarop hulp het meest wenselijk
is, zijn:
* ’s Avonds tussen 17u30 en 19u30
* Tijdens weekends
* Op andere momenten indien nodig
Plaats?
Afdeling Suikerstraat woonzorghuis Molenkouter
Dreefstraat 11a te 9260 Wichelen
Indien interesse gelieve contact te nemen met:
Elsy Coppens
Ergotherapeut woonzorghuis Molenkouter
052 43 22 99
Elsy.coppens@ocmw-wichelen.be
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OCMW
De minimale aardgaslevering
Sinds enkele jaren kunnen gezinnen die hun woning verwarmen met een budgetmeter aardgas een aanvraag
indienen bij het OCMW Wichelen om tijdens de winterperiode een halfmaandelijkse tussenkomst te krijgen om hun
budgetmeter aardgas te kunnen opladen. Deze maatregel heeft de bedoeling om mensen die het financieel moeilijk
hebben, toch de mogelijkheid te bieden om tijdens de koude wintermaanden hun woning van een minimum aan
verwarming te voorzien. Het systeem treedt in werking op 1 december 2015 en zal eindigen op 29 februari 2016.
De gezinnen die hun woning verwarmen met een budgetmeter aardgas zullen van het OCMW Wichelen een brief
ontvangen met meer informatie hierover. Voor meer info kunnen mensen zich steeds richten tot de sociale dienst
van het OCMW.

Vakantie in Bergeijk met onze bewoners

Op maandag 28 september vertrokken we met 17 bewoners op
vakantie naar ‘de putse hoeve’ in Bergeijk.
We verbleven daar in een gezellig vakantiehuis en beleefden er
samen een mooie week.
‘Wanneer zijn we weer weg?’ was een vraag die ons bij thuiskomst
meerdere keren werd gesteld. Het doet deugd om te horen dat
ook de bewoners dit als een zeer gezellige en geslaagde vakantie
ervaren hebben !
We hebben daar genoten van een deugddoende wandeling naar
de markt, een terrasje in het zonnetje, een picknick in de natuur,…

We hebben ook de handen
uit de mouwen gestoken en
soep en fruitsla gemaakt.
Een
pannenkoekenfestijn
ontbrak niet op de agenda
en er werd tussendoor
veel gezongen, gelachen
en gedanst. Kortom, een
onvergetelijke week waarbij we iedereen willen
bedanken die zijn steentje
hiertoe heeft bijgedragen !
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Woondienst
De vernieuwde renovatiepremie
Eindelijk goed nieuws voor de vernieuwde renovatiepremie.
Op vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed.
De vernieuwde premie kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2015. Er is een overgangsmaatregel voorzien
voor wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen
heeft geplaatst. U kan voor deze werken nog een aanvraag indienen vóór 1 februari 2016.
Meer info? Woondienst, Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen, 052 43 24 19

Heeft u een particuliere stookolietank die niet meer in gebruik is?
Een stookolietank die u niet meer gebruikt, moet verplicht definitief buiten gebruik gesteld worden.
Concreet betekent dit dat een erkende technicus de tank moet leegmaken en verwijderen.
Zit de tank onder een verharding, dan wordt hij niet verwijderd maar opgevuld met zand of schuim.
Waarom? Om een bodemvervuiling te voorkomen! Resten van olie in
een tank kunnen bij het doorroesten van de wand in de bodem en het
grondwater terechtkomen. In dat geval kunnen saneringskosten zeer hoog
oplopen. Deze kosten worden niet gedekt door de verzekering indien
de wettelijk verplichte buitengebruikstelling niet is uitgevoerd door een
erkend technicus. Beter voorkomen dan genezen dus. Het saneren van
een mazoutvervuiling kost immers veel meer dan het reinigen, opvullen
en/of verwijderen van een tank.
Om de kosten van de buitengebruikstelling te drukken, organiseren de
gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen (via het samenwerkingsverband
Woonplus) een collectieve tanksanering. Heeft u een stookolietank die u
niet meer gebruikt? Schrijf u dan vrijblijvend in vóór 31 december 2015
via het webformulier op www.wichelen.be of via het woon- of milieuloket in het gemeentehuis. Na uw inschrijving
wordt u op de hoogte gehouden van de verdere stappen (infovergadering, prijsvraag, definitieve inschrijving, …).
Milieudienst: milieudienst@wichelen.be, 052 43 24 15
Woondienst: anne.roos@wichelen.be, 052 43 24 19

Groepsaankoop 100% GROENE STROOM 2015
De provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de vijfde keer een groepsaankoop voor groene stroom en aardgas.
Vanaf 3 november 2015 tot en met 1 februari 2016 kunnen alle gezinnen en bedrijven van Oost-Vlaanderen hiervoor
vrijblijvend inschrijven. Online inschrijven is het gemakkelijkste. Dat kan via www.samengaanwegroener.be (klik
door op Oost-Vlaanderen). Zorg dat je je laatste jaarafrekening bij de hand hebt.
Heb je geen internet? Dan kan je vanaf 1 december 2015 tot en met 6 januari 2016 elke dinsdagavond van 18 tot
20 uur en woensdagvoormiddag van 8 tot 12 uur terecht in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen, Woondienst,
tel. 052 43 24 19. Breng ook hier je laatste jaarafrekening mee.

12

Brandweer
Brandveilig door de eindejaarsfeesten
Tijdens het eindejaar is gezelligheid troef, maar jaarlijks zijn er tal van
ongevallen met kaarsen die gordijnen in brand zetten, kerstbomen die
in een mum van tijd vuur vatten en de hele woonkamer in lichterlaaie
zetten. Woningbrand kan echter wel degelijk voorkomen worden dankzij enkele voorzorgsmaatregelen. Volgende
tips brengen u brandveilig door de eindejaarsfeesten.
- Kerstboom en kerstversiering: Controleer de bedrading van de kerstboomverlichting op beschadigingen. Zet de
kerstboom niet te dicht bij de gordijnen of andere makkelijk brandbare spullen of warmtebronnen zoals openhaard
of kachel. Doe de verlichting uit als je gaat slapen of het huis verlaat.
- Vuurwerk: Laat vuurwerk over aan professionals. Als je het toch zelf wil doen, koop enkel vuurwerk met een
gebruiksaanwijzing in je taal en lees ze vooraf. Gebruik een aansteeklont om het aan te steken. Steek vuurwerk
slechts eenmaal af, probeer geen tweede maal. Zoek een nuchtere ‘Bob’ om het vuurwerk aan te steken.
Toch brand. Wat nu?
Krijg je toch te maken met brand? Gebruik een blusdeken of een draagbaar blustoestel. Bij brandwonden één
gouden regel => koelen met water de rest komt later! Bel 112

Politie
Laat je zien! De lokale politie Wetteren Laarne Wichelen
doet 1000 ledlichtjes cadeau.
De gelukkigen zijn de leerlingen van het eerste en vierde leerjaar in het basisonderwijs. De bedoeling is de
leerlingen te laten opvallen in het verkeer. Een voor- en achterlicht in een witte of gele
behuizing, mini in omvang maar maxi qua resultaat. Elk lichtje is voorzien van een functioneel
koppelingssysteem en wordt spelenderwijs aan fiets, boekentas, of kledij bevestigd.
Het geheel zit verpakt in een stevig lichtmetalen doosje dat dient als opslagbox.
Kortom, iets om naar uit te kijken, te koesteren, én vooral te gebruiken.

Nieuwsgierig...? Meld je gratis aan en onze sms komt eraan!
Krijg je graag een sms van de politie om op de hoogte te zijn van interessante veiligheidsweetjes?
Wil je meer weten over recente inbraken of verkeersproblemen, of vraag je je af hoe de politie andere veiligheidsfenomenen concreet aanpakt? Mogen zij je waarschuwen voor verdachte handelingen?
Laat je dan snel registreren zoals reeds 661 mensen in onze politiezone hebben gedaan. De politie stuurt je
uitsluitend nuttige en relevante boodschappen en respecteren je privacy. Bovendien is deze dienstverlening
helemaal gratis! Het loont! In onze politiezone wordt de bevolking sinds 2011 geïnformeerd via sociale media
(website, twitter, Facebook, de politie-APP en de buurtinfomatienetwerken). Heel veel van de berichten verschijnen
ook in de krant.
Sindsdien stelt de politie vast dat de bevolking meer en meer verdachte handelingen meldt via 101. Dat zorgt
ervoor dat de interventieteams meer verdachte voertuigen en personen kunnen onderscheppen en zo met
zekerheid sommige diefstallen of inbraken kunnen voorkomen. Zij onderscheppen 75% van de verdachten dankzij
een tip van alerte inwoners.
Om nog meer mensen te kunnen bereiken, bieden zij deze gratis sms-dienst aan.
Op deze sms’en kan je echter niet reageren. Als je dringende informatie hebt, bel dan 101 zodat een interventieploeg
snel ter plaatse kan komen. Minder dringende info kan je mailen naar politie.wetteren@pzwlw.be of je kan bellen
naar 09/369 00 25 tijdens de kantooruren.
Inschrijven is eenvoudig
- Via de website: http://www.lokalepolitie.be/5438/home.html
- Een formulier in de politiekantoren en gemeentehuizen van Wetteren, Laarne en Wichelen.
- Via mail : politie.wetteren@pzwlw.be
Als je de berichten niet meer wil ontvangen, kan je heel eenvoudig uitschrijven.
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PWA
Openingsuren
Het PWA-kantoor in Serskamp zal vanaf december 2015 tot eind maart 2016
enkel open zijn op maandagvoormiddag van 9 tot 12u.
Voor dringende zaken kan u contact opnemen met het PWA van Wetteren,
Andy Bettens op het nummer 09365 75 26.

Mobiliteit
Nieuw lid mobiliteitsraad gezocht
De mobiliteitsraad (MORA) gaat op zoek naar een nieuw lid. Zij of hij is een Wichelenaar
die bereid is de mobiliteitsproblematiek te bekijken vanuit een ruimer zicht dan dat van de eigen straat of wijk.
Iedereen kan zich dus kandidaat stellen, ook jongeren, senioren, mensen die geen wagen hebben, personen met
een handicap, …. Kandidaatstellingen zijn mogelijk tot 1 januari 2016 en kunnen worden gestuurd naar het college
van burgemeester en schepenen, Oud Dorp 2 te Wichelen of gemeentebestuur@wichelen.be

Prettig oudejaar! Onze chauffeurs brengen je veilig thuis.
Reken terug op De Lijn om je veilig van en naar je oudejaarsnachtparty te brengen.
Dankzij de Provincie rij je bovendien ook gratis* met de feestbussen!
Wichelen wordt bediend door de volgende feestbussen:
•
F6 Aalst Station - Lede - Wichelen - Berlare
•
F18 Gent Zuid - Melle - Wetteren - Wichelen - Dendermonde
Beide lijnen stoppen aan de halte Kerk vlakbij het Gildenhuis, waar
opnieuw het Galabal plaatsvindt van het jeugdhuis.
F18 houdt ook halt aan Wetteren Station, op 500 meter van de
gemeentelijke feestzaal. Daar kan je uit de bol gaan op ‘Deluxe’.
In Gent zijn er diverse grote party’s vlot bereikbaar vanaf Gent Zuid, het
knooppunt van alle feestbussen. Zo is er o.a. vlakbij
Gent Zuid in de Vooruit ‘Poplife’ en ‘Hindu Nights’.
In Aalst is er in de Florahallen de ‘XtraVaganza NYE’ party (te voet bereikbaar van aan het station).
Check begin december op www.delijn.be naar welke party’s en op welke tijdstippen je nog zoal mee kunt met de
feestbussen in Oost-Vlaanderen.
Vanaf dan ook gratis folders in het gemeentehuis.
Alle feestbussen (met een F-nummer) zijn gratis.
Op alle andere lijnen van Oost-Vlaanderen gelden de normale tarieven.
Koop een speciaal oudejaarsnachtbiljet aan € 3, het gaat in op 31 december om 18 uur en is op 1 januari de ganse
dag geldig tot en met middernacht.
Tip: koop dit vooraf in de grote verkoopautomaten en Lijnwinkels (vanaf 19 december). Ook alle andere vervoerbewijzen (lijnkaarten, abonnementen, SMS-ticket) zijn geldig.
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Geleend & gelezen
Gedichtendag: Jaren die druppelend versmelten
Donderdag 28 januari is het Gedichtendag. Dit is hét poëziefeest van
Vlaanderen en Nederland. Gedichtendag is de start van de Poëzieweek,
die loopt tot en met woensdag 3 februari. Tijdens die week kunnen
poëzieliefhebbers in de bib een kleine poëtische attentie verwachten,
een postkaart met een Nederlandstalig gedicht rond het thema van de
Poëzieweek: 'Herinneringen’.
Het motto luidt dit jaar: 'Jaren die druppelend versmelten.' Dit is een
dichtregel van Stefan Hertmans, de auteur van het Poëziegeschenk 2016.

Word lid van Mijn Bibliotheek en leen gratis 7 digitale fundels/jaar
Heb je (klein-) kinderen tussen 3 en 7 jaar? Lees dan zeker
verder en maak gebruik van dit unieke aanbod. Fundels beleef
je op je computer, tablet of smartphone. Fundels brengt
prentenboeken tot leven en bestaat uit zes verschillende
spelletjes en activiteiten die steeds verwijzen naar het verhaal en
de figuren in het boek. Je kan elke fundel één keer lenen en er
vier weken van genieten. Elk jaar kan je 7 fundels lenen.
Enkele nieuwe prentenboeken uit het fundels-aanbod:

- “Sander & Anders” van Leen De Coensel
- “Boer Boris gaat naar zee” van Ted Van Lieshout
- “Wij gaan op berenjacht” van Michael Rosen
- “Potje” van Mylo Freeman
Nadat je de gratis Fundels-app gedownload hebt, druk je op het
'de Bib'-icoon links onderaan om je aan te melden met je Mijn
Bibliotheek profiel.
Indien je nog niet beschikt over een Mijn Bibliotheek-profiel, maak
je eerst een profiel aan via http://mijn.bibliotheek.be. Daarna kan
je meteen aan de slag.

Sluitingsdagen
De bibliotheek is gesloten op:
- Donderdag 24 december (kerstavond)
- Vrijdag 25 december (kerstmis)
- Zaterdag 26 december (2de kerstdag)
- Donderdag 31 december (oudejaarsavond)
- Vrijdag 1 januari (nieuwjaar)
- Zaterdag 2 januari (2de nieuwjaarsdag)
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