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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

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

SAMEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

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

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

Christoph Van de Wiele
zesde schepen en OCMW-voorzitter

H E T gemeente B E S T U U R

SAMEN

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

OPENINGSUREN

GEMEENTEDIENSTEN

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

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

Financieel beheerder
Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
viviane.peynsaert@wichelen.be

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

Personeelsdienst
Verantwoordelijke : Caroline Verhofstadt
Tel. : 052 43 24 32
Anneke Govaert : 052 43 24 33
personeelsdienst@wichelen.be

Financiële dienst
Verantwoordelijke : Martine Sedeyn
Tel. : 052 43 24 29
Marleen Claeys : 052 43 24 28

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
Ludwine Vereecken : 052 43 24 04
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24

2

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

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

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

Technische dienst
Diensthoofd : Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23

Stedenbouwkundige vergunningen
Christa Petit : 052 43 24 16,
Daan Vanheel : 052 43 24 27
Anne Roos : 052 43 24 19
Lutgard Coppens : 052 43 24 17
Hilde Van Hauwermeiren : 052 43 24 17
ruimtelijke.ordening@wichelen.be

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

Openbare werken
Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23
Patrick Lauwereys : 052 43 24 21
Ria Roelandt : 052 43 24 20
openbare.werken@wichelen.be

Jeugddienst
Verantwoordelijke : David Levantaci
Tel. : 052 43 24 10
Fax : 052 43 04 24
jeugddienst@wichelen.be

Sportdienst
Verantwoordelijke : David Levantaci
Tel. : 052 43 24 10
Fax : 052 43 04 24
sportdienst@wichelen.be

Cultuurdienst
Verantwoordelijke : Lut Fonteyn
Tel : 052 43 24 09
Fax : 052 43 04 24
cultuurdienst@wichelen.be

Zitdag burgemeester
Burgemeester Kenneth Taylor houdt zitdag
op vrijdag, telkens van 8 tot 9 uur of op afspraak.
Tel. Sociaal Huis: 052 43 24 00

Beste inwoners,

Zoals we al hebben kunnen merken aan de
dalende temperaturen en de eerste sneeuwbuitjes,
staat de winter voor de deur. Gelukkig is onze
gemeente is goed voorbereid. Wij hebben degelijk
geïnvesteerd in mensen en materiaal. Voortaan
wordt er bij sneeuwval met drie ploegen gewerkt.
Hun actieterrein komt ongeveer overeen met
een deelgemeente. Op die manier zou de ruiming
sneller en doeltreffender moeten verlopen. De
fietspaden worden geruimd na het strooien van
de wegen. De schoolomgevingen en de buurt van
het woon- en zorgcentrum en de gemeentehuizen
worden handmatig vrijgemaakt en gestrooid. Aan
de inwoners vragen wij de geruimde sneeuw van
opritten of voetpaden niet in het midden van de
straat te vegen, maar aan de kant van de straatgoot
te laten liggen. Wie haar of zijn stoep niet zelf kan
schoonmaken, kan daarvoor een beroep doen op
het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA).
Met al die maatregelen hopen wij op een veilige en
gezellige wintertijd.
Ook in ons hart is het wat koud geworden toen
we vorige week vernamen dat gemeenteraadslid
Jan Baeyens was overleden. Zo plots, op een
rustige zondagmorgen, na een gezellig avondje
toneel bijwonen. Wij kenden Jan allemaal als een
goedlachse, geëngageerde inwoner van onze
gemeente, actief in verschillende verenigingen
zoals OKA en dederdeoever, medebezieler van het
filmproject ‘Schellebelle 1919’, sociaal en gedreven.
Vanuit die betrokkenheid werd hij vorig jaar in
oktober verkozen in de gemeenteraad, waar hij zich
al snel ontpopte tot een goed voorbereid en kritisch
gemeenteraadslid. Tijdens elke raadszitting gaven
zijn tussenkomsten blijk van kennis en inzicht. Wie
had durven denken dat daar zo onverwacht snel een
einde aan zou komen ? Onze dorpsgemeenschap is
Jan dankbaar en erkentelijk voor zijn bijdrage aan
ons samen leven, dat er toch wat anders zal uitzien.
Wij wensen Jans echtgenote, kinderen, familie en
vrienden sterkte om voort te gaan in het leven en in
dankbaarheid herinneringen op te halen.
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
Veldrit in 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 plaats op zondag 29 december
2013. Voor inwoners van onze gemeente legt de sportraad een bus in die stipt om 15u00 vertrekt aan het Sociaal Huis
in Wichelen. (Oud Dorp 2, Wichelen). Vooraleer de veldrit van start gaat, zorgt Luc Steeno voor de muzikale noot.
We vertrekken terug huiswaarts om 19u30.
De busrit en het toegangsticket in Diegem kosten samen € 10 per persoon.
Wie wenst mee te gaan, dient zich in te schrijven op de sportdienst (Oud Dorp 2, 9260 Wichelen)
De reservering is pas geldig na contante betaling! De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!
Personen met een vrijetijdspas kunnen mee aan een voordeliger tarief.

Sportgala gemeente Wichelen
De sportraad en de sportdienst nodigen jullie van harte uit op het sportgala van onze gemeente dat zal plaats vinden
op vrijdag 13 december om 20u00 in De Kapel in de Bruinbeke. Die avond zal de voorzitter van de sportraad, Nico De
Gussem, alle laureaten bekendmaken die zich het voorbije jaar sportief in de kijker hebben geplaatst. Deze avond wordt
feestelijk afgesloten met een receptie.

Provinciaal kampioenschap veldlopen
ZONDAG 2 FEBRUARI 2014
Voetbalterreinen KVV Schelde / DDS - Ingang langs Hoekstraat 1
Eerste start vanaf 10.30u, laatste start om 16.10u
Voor €5 toegang krijgt u: een hele dag loopspektakel met 1100 atleten! Drank- en eetgelegenheid in verwarmde
tent op het terrein, gezellige en sportieve sfeer op het terrein, ruime parking in de Oostakkerstraat en omgeving

		

Jeroen Meuleman

Nena Leunis en Selien De Schrijder

Meer info op
www.aceswichelen.be
Ook niet-aangesloten atleten
kunnen deelnemen.
Met medewerking van de sportraad en het gemeentebestuur.

Jeugd
Feestbussen op oudejaar
Reis op oudejaarsavond zorgeloos en veilig mee met de feestbussen en -trams van De Lijn. In Oost-Vlaanderen reist
u zelfs gratis mee dankzij het provinciebestuur. 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 een Oudejaarsparty plaatsvindt (Galabal
2014). Ook in Gent zijn er diverse grote party’s die vlot bereikbaar zijn vanaf Gent Zuid, het knooppunt van alle
feestbussen. Zo is er o.a. vlakbij Gent Zuid in de Vooruit ‘Poplife’ en ‘Hindu Nights’. Alle dienstregelingen, haltelijsten
en een overzicht welke grote party’s bereikbaar zijn met de feestlijnen vindt u vanaf 1 december terug in de online
folder op www.delijn.be/oudejaar. Gratis folders in het gemeentehuis.
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Politie
Inbraakpreventie, zeker in de wintermaanden een must
De wintermaanden staan voor de deur. Tijdens de winter is er een toename van
het aantal inbraken. Het slechte weer, de vroege duisternis en de mensen die
minder op straat komen, geven inbrekers meer redenen om hun slag te slaan.
Het is daarom van belang om u zo goed mogelijk te beveiligen. Beveiligen tegen
inbraken gebeurt het best door het combineren van drie soorten maatregelen:
1. Organisatorische maatregelen strekken er vooral toe de woning voor de
dief onaantrekkelijk te maken, hem geen gelegenheid te geven en de buit
zo laag mogelijk te houden.
- 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!
- ...
2. Bouwkundige maatregelen hebben tot doel de weerstand van toegangen en
uitgangen en van alle andere gevelopeningen te verhogen: degelijke sloten, gelaagd glas, enz..
3. Elektronische beveiliging is in sommige gevallen een noodzakelijke aanvulling op de voorgaande maatregelen en heeft
naast een algemeen afschrikkende functie de taak een inbraak of een poging te detecteren.
Zie je verdachte handelingen? Aarzel dan niet om 101 te bellen!

Bevolking
Federale, regionale en Europese verkiezingen op 25 mei 2014
Stemrecht voor de Europese burgers die in België verblijven
Op zondag 25 mei 2014 worden de 751 leden van het
Europees Parlement verkozen in de 28 lidstaten van de
Europese Unie. Europese burgers die in België verblijven
kunnen in België deelnemen aan de verkiezingen voor
het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten
op Belgische lijsten, maar kunnen niet deelnemen aan
de federale en regionale verkiezingen.
Men moet aan volgende voorwaarden voldoen:
1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese
Unie bezitten
2. Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente
3. Minstens 18 jaar oud zijn
4. Over stemrecht beschikken
5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.
Iedereen die zich inschrijft als kiezer is stemplichtig en
moet aan de stemming deelnemen. Wie in het verleden

al een aanvraag heeft ingediend tot inschrijving op de
kiezerslijst voor de Europese verkiezingen en toen als
kiezer werd erkend, hoeft geen nieuwe aanvraag in
te dienen. De inschrijving op de kiezerslijst blijft dan
behouden.
Het inschrijvingsformulier C/1 kan verkregen worden
bij de bevolkingsdienst of gedownload worden van de
website www.verkiezingen.fgov.be of www.wichelen.be
Het ingevulde formulier moet uiterlijk op 28 februari
2014 ingediend worden bij het gemeentebestuur –
bevolkingsdienst – kieszaken, Sociaal Huis, Oud Dorp 2
te Wichelen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist
over de aanvraag en stuurt een officieel bericht naar de
betrokkene.
Meer informatie:
bevolking@wichelen.be – tel. 052 43 24 07
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Renovatie verlichtingspalen Dorp – Hoogstraat Schellebelle
Zoals op de Margote in Wichelen zullen ook op het Dorp en in de Hoogstraat in Schellebelle de scheefhangende
verlichtingspalen worden rechtgezet en verstevigd. Imewo zal de 48 palen herstellen voor de totale prijs van € 33 200.

Aankoop fabrieksgebouw met burelen, toonzaal en woning Anker Serskamp
Op het Ankerplein in Serskamp wordt een fabrieksgebouw met burelen, toonzaal en woning aangekocht tegen de prijs
van € 270 000. Het gaat om een totale oppervlakte van 14a20ca en het perceel is binnen het BPA Anker in gebied voor
plein gelegen. Aangezien het gemeentebestuur al eigenaar is van de naastliggende woning Anker 27 én van het naast het
jeugd- en cultuurcentrum gelegen Chirolokaal, kan verder werk gemaakt worden van de realisatie van de plannen voor
de herinrichting van de omgeving.

Heraanleg wegenis Heide Wichelen
Op de Heide in Wichelen wordt de buurtweg in de richting van Kasteel-Syp over een afstand van zowat 150 meter
heraangelegd. Dat zal niet met asfalt gebeuren, maar met beton. Tegelijkertijd zal ter hoogte van de Ledebaan 65 de
zijweg over een afstand van ongeveer 30 meter worden geasfalteerd. De raming voor beide werken bedraagt € 45 000
inclusief BTW.

Energie- en gebruikersreglement gemeentelijke zalen
Het gemeentebestuur stelt twaalf zalen ter beschikking van de gemeentelijke verenigingen. Om de inwoners te
sensibiliseren rond rationeel energiegebruik is een energiereglement goedgekeurd. Bedoeling is dat de verenigingen
die van een zaal gebruik maken een kleine energievergoeding betalen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt volgens
de grootte van de zaal en volgens het seizoen, winter of zomer. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de
index van de consumptieprijzen. Tegelijkertijd is ook een gebruikersreglement goedgekeurd. Bedoeling daarvan is meer
respect af te dwingen voor het zorgvuldig gebruik van de gemeentelijke zalen. De lokalen worden daarvoor volgens
grootte in twee klassen ingedeeld, ook de mogelijke gebruikers worden in twee categorieën onderscheiden. Wie een
lokaal wil reserveren, dient het gebruikersreglement te ondertekenen en te respecteren.

Invoering snelheidsbeperking Aard Schellebelle richting Slot Uitbergen
Samen met de gemeente Berlare voert onze gemeente een snelheidsbeperking tot 50 km per uur in op het traject
tussen de Aard in Schellebelle en het Slot in Uitbergen. Daar wordt immers, zowel overdag als ’s avonds, bijzonder snel
gereden. Verkeersveiligheid en een verantwoord rijgedrag kunnen op die manier worden afgedwongen.

Zonnepanelen op de gemeenteschool van Serskamp
Op de gemeenteschool zelf en op de polyvalente zaal in Serskamp worden zonnepanelen geplaatst. Intussen zijn er ook
al geïnstalleerd op het dak van de gemeenteschool in Wichelen. Op die manier kunnen die scholen gedeeltelijk voor hun
eigen energievoorziening zorgen.
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Geboorten
Loe Delens (02/07/2013)

Liam Bodeyn (06/08/2013)

Alix Lievens (17/09/2013)

Vince Laureys (05/07/2013)

Ryu De Varé (12/08/2013)

Ayla Van Acker (18/09/2013)

Jef Verbeurgt (08/07/2013)

Caspar De Brouwer (15/08/2013)

Daan Cauchie (22/09/2013)

Sébastien Lowie (15/07/2013)

Lilo De Wilde (22/08/2013)

Chelsey Besbrugge (03/10/2013)

Mattis Van den Bogaert (17/07/2013)

Gust De Backer (23/08/2013)

Kimberley Vincke (04/10/2013)

Briek Mertens (19/07/2013)

Finn Mertens (23/08/2013)

Mats van Hecke (05/10/2013)

Tita Van Wesemael (20/07/2013)

Roy Matthys (01/09/2013)

Noa Bruylandt (08/10/2013)

Charles-Henry Brantegem (23/07/2013) Alexander De Groote (04/09/2013)

Zoë Van Heck (16/10/2013)

Marie Blancquaert (24/07/2013)

Celine Van Steertegem (25/10/2013)

Evi Moens (05/09/2013)

Siyona Matshumba Pembi (31/07/2013) Liam Leroy (05/09/2013)
Aukje Neels (03/08/2013)

Mila Sterck (13/09/2013)

Huwelijken
Olivier Temmerman en Melissa Verhaegen (30/08/2013)
Filip Baeyens en Martine Reyniers (30/08/2013)
Joost De Winter en Jolien Lips (31/08/2013)
Evert De Prez en Cindy De Wolf (31/08/2013)
David Verbeken en Gwendoline Wienen (31/08/2013)
Davy Marissen en Shana Brondeel (31/08/2013)
Joris Van hauwermeiren en Kim Cammermans (13/09/2013)
Kris De Smet en Els Van Geert (13/09/2013)
Domien De Mol en Jasmine De Pauw (14/09/2013)
Kevin Thienpondt en Lindsay De Vuyst (21/09/2013)
Bart Van Hauwermeiren en Katy Smekens (28/09/2013)
Sven Christiaens en Maaike Dacus (05/10/2013)
Tom Grypdon en Sarah Van der Strieckt (18/10/2013)
Maurice Eeman en Laurette Leirens (19/10/2013)
Patrick Dierick en Karien Cauwelier (14/11/2013)
Gunter Hendrickx en Andy Rottiers (23/11/2013)

Overlijdens
Frans Van de Velde (16/12/1938 – 13/08/2013)

Jeanne Van der Straeten (14/08/1938 – 04/10/2013)

Maria Van Hoesen (25/11/1922 – 16/08/2013)

Monique Bossaer (04/06/1937 – 10/10/2013)

Gustaaf De Boeck (22/11/1929 – 19/08/2013)

André De Schaepmeester (17/01/1936 – 15/10/2013)

Paul Heirbaut (15/04/1925 – 20/08/2013)

Valeria Uyttenhove (19/01/1926 – 20/10/2013)

Georgette Van den Abeele (13/01/1925 – 26/08/2013)

Albert Van Impe (08/08/1925 – 21/10/2013)

Nandi Martens (09/05/1993 – 11/09/2013)

Leona Smekens (21/11/1932 – 26/10/2013)

Rudy Herman (12/04/1946 – 11/09/2013)

Emiel Huyck (25/09/1939 – 29/10/2013)

Chloë De Poorter (28/06/2013 – 17/09/2013)

Maria Keleman (27/07/1927 – 3/11/2013)

Tom Adam (03/06/1991 – 19/09/2013)

Elza De Backer (01/02/1916 – 07/11/2013)

Adelina Marckx (19/01/1931 – 24/09/2013)

Suzanna De Lathauwer (30/04/1926 – 08/11/2013)

Frans De Vriendt (13/11/1929 – 25/09/2013)

Godelieve Mertens (21/01/1937 – 12/11/2013)

Maria Lavens (28/11/1919 – 26/09/2013)

Germaina De Craecker (21/04/1920 – 13/11/2013)

William Van Zwol (11/12/1957 – 26/09/2013)

Daniel Van Migerode (05/10/1938 – 14/11/2013)

Abel Becqué (23/07/1937 – 28/09/2013)

Ivonna Dobbenie (26/04/1924 – 17/11/2013)

Leontina Bonnarens (21/04/1929 – 04/10/2013)

Jan Baeyens (11/01/1958 – 17/11/2013)
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INBEELD

Foto: Artur Eranosian

Week van de Smaak:
tournée volkscafé

jeugdraadcafé

foto: Stephan Muysers

festival van vlaanderen

aanleg wilgenkamp Hazeveldbos
door het 5 de leerjaar van GIBO Serskamp
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aankomst Sint-Maarten

koningsschieting Schuttersmaatschappij 'Onder De Molen'

Een dag op pad met…
... Jasper D’Haese
In september ging ik van start als productieverantwoordelijke van de keuken, al snel werd ik
gevraagd om mezelf en mijn functie (die tevens
nieuw is) even voor te stellen vandaar : een dag op
stap met …
Als productieverantwoordelijke fungeer ik als
rechterhand van Jonas Blanquaert, de kok van
vzw Molenkouter, en sta ik hem bij zowel in de
keuken als administratief. Alsook vervang ik hem als
diensthoofd tijdens zijn afwezigheid. Terwijl Jonas de
keuken in goede banen leidt, zie ik erop toe om de
kwaliteit van de maaltijden hoog te houden en te
verfijnen.
En we zijn vertrokken :
Om 06.40u spring ik in mijn camionette vanuit
Hofstade richting Wichelen waarna ik mijn
koksoutfit aandoe om er in te vliegen! Samen
met het keukenteam zorgen we ervoor dat de
maaltijden voor de bedeling klaar zijn omstreeks
9u, de maaltijden voor het rusthuis om 11u30 en
de maaltijden voor het personeel en de refter om
11u45. Intussen probeer ik mijn bestellingen te
maken bij onze vaste leveranciers en alles in goede
banen te leiden dat alles correct maar vooral LEKKER
de keuken uit gaat!
Om 12u geniet ik van een stevige boterham gemaakt
door ons Rosette zodat we er sterk genoeg opstaan
om er vanaf 12u30 terug tegen aan te gaan.
Tijdens de namiddag ontferm ik mij over het maken
van een heerlijk dessert en verdeel ik alles volgens
afdeling.
Na de namiddagpauze trek ik mij terug in ons
bureau waar ik administratieve taken uitvoer, iets
minder leuk dan koken maar minstens met evenveel
enthousiasme gedaan!
15u30: het einde van een drukke maar leuke
werkdag! Ik begeef mij snel richting Nieuwpoort
waar ik een avondvoorstelling presenteer voor
volwassenen als clown Jaspie samen met mijn
assistente en technicus. Voor we beginnen met
onze voorstelling eten we een goed bord stoofvlees
met frietjes zodat we tegen 20u kunnen starten.
We geven er samen met de hondjes en duifjes een
ferme lap op! Omstreeks 23u, moe maar voldaan
keren we naar huis terug waar ik eindelijk kan
genieten van een welverdiende nachtrust!
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OCMW
Vrijetijdspas Wichelen
Vrijetijdspas Wichelen – een samenwerking tussen WZS – VZW onthaal, OCMW en gemeente
Cultuur, sport en vrije tijd voor iedereen in onze gemeente. Dat is wat het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie dat
bestaat uit een samenwerking tussen Welzijnsschakels Wichelen, VZW Onthaal, het OCMW en de gemeente, wil
bereiken voor zijn inwoners. De vrijetijdspas is in werking sinds 2013 en ondertussen genieten reeds 87 personen
verdeeld over 57 gezinnen van de voordelen van de vrijetijdspas.
Waarom?
Iedereen heeft recht op vrije tijd en ontspanning. Met de vrijetijdspas krijg je korting op een aantal vrijetijdsactiviteiten in Wichelen.
Voor wie?
De vrijetijdspas is toegankelijk voor alle inwoners van Wichelen met een laag inkomen of een laag besteedbaar
inkomen (verhoogde tegemoetkoming mutualiteit, omnio statuut, personen met een schuldenlast, op aanvraag bij
de sociale dienst…).
Voor een volledige opsomming van de categorieën die in aanmerking komen voor de vrijetijdspas, kan u terecht in
het Sociaal Huis, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen, 052 43 24 00 of op de sociale dienst van het Sociaal Huis.
Waar kan u de vrijetijdspas gebruiken?
Momenteel kan u de vrijetijdspas enkel gebruiken voor gemeentelijke activiteiten zoals:
Bibliotheek, Dorpsrestaurant, Kinderopvang in de zomer, Speelpleinwerking ’t Kwispeltje.
In 2014 zal het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie verder werken aan de uitbreiding van het aanbod waarop u
korting geniet.
Meer info:
De vrijetijdspas kan gratis aangevraagd worden in het Sociaal Huis van de gemeente Wichelen, Oud Dorp 2, 9260
Wichelen. U brengt een klevertje mee van het ziekenfonds en een bewijs van inkomen.
Ieder lid van de familie, vanaf 12 jaar, krijgt een individuele vrijetijdspas. Kinderen jonger dan 12 jaar worden mee
ingeschreven op de pas van hun ouders.
Op aanvraag kan ook een pas aangemaakt worden voor kinderen onder de 12 jaar.
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info.
Of kom gerust eens langs om te kijken of u van de vrijetijdspas kan genieten!

Sociale dienst, 052 43 24 50 of socialedienst@ocmw-wichelen.be
Sport – en jeugddienst Wichelen, David Levantaci, 052 43 24 10 of david.levantaci@wichelen.be
Cultuurdienst Wichelen, Lut Fonteyn, 052 43 24 09 of lut.fonteyn@wichelen.be
WZS Wichelen, Lutgarde Duquet 052 42 41 30 of 0472 574 547
VZW Onthaal, Margote 100 9260 Wichelen, 052 42 76 45
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OCMW
17/10: werelddag van verzet tegen armoede
17 oktober is bekend als de werelddag van verzet tegen
armoede. Ook vanuit het Sociaal Huis in Wichelen willen
we dit onder de aandacht brengen. Misschien zag u op
17 oktober geknoopte lakens aan de terrassen van het
sociaal huis hangen en vroeg u zich af wat hiervan de bedoeling was.
De geknoopte lakens staan symbool voor het ontsnappen
uit armoede. De slogan luidt: ‘Knoop mee de strijd aan!
Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen!’.
Het Sociaal Huis en meer specifiek de Sociale Dienst
wenst ook de komende zes jaar verder structureel in te
zetten op armoedebestrijding. Inwoners, burgers van onze
gemeente moeten zich maximaal kunnen ontplooien en
moeten maximaal hun rechten kunnen laten gelden.

OCMW contact
SOCIALE DIENST

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
socialedienst@wichelen.be
						

‘Den lossen babbel’

voor wie?
wanneer?
		
waar?
		

Woensdag
of donderdag

Iedereen welkom (van 0 tot 99 jaar)
Iedere woensdag OF donderdag
(max. 1 dag per week)
Wzc Molenkouter, polyvalente zaal,
Dreefstraat 11 A te Wichelen

Hoofd sociale dienst
Ann Boterberg – 052 43 24 58
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be
maatschappelijk werkers
Astrid De Ridder – 052 43 24 60
astrid.deridder@ocmw-wichelen.be
Sven Goderis – 052 43 24 59
sven.goderis@ocmw-wichelen.be
Leen De Knijf – 052 43 24 52
leen.deknijf@ocmw-wichelen.be
administratief medewerker
Lieve De Ridder – 052 43 24 53
Lieve.deridder@ocmw-wichelen.be

Bij bezoek aan het dorpsrestaurant is vooraf inschrijven
verplicht via:

THUISZORG

- inschrijvingsformulier op website
http://wichelen.be/ocmw/dorprestaurant-in-wichelen
- mail thuiszorg@ocmw-wichelen.be
- Sociaal Huis, Oud Dorp 2, Dienst ouderen-en thuiszorg
(Eerste verdieping), Wichelen
contactpersoon Irena Claeyssens – tel. 052 43 24 69

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

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
thuiszorg@wichelen.be

maatschappelijk werker
Evelyne Vanbesien – 052 43 24 56
evlyne.vanbesien@ocmw-wichelen.be
Irena Claeyssens – 052 43 24 56
Irena.claeyssens@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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Technische dienst
Voetpaden sneeuwvrij maken!
Sneeuw, ijzel, algemene vorst, we kennen allemaal de weersvoorspellingen die op ons afkomen. In ons politiereglement
zijn enkele maatregelen opgenomen waaraan wij u bij dit winterse weer willen herinneren:
• Wanneer het glad is door ijzel, sneeuw of vorst bent u verplicht de nodige maatregelen te nemen om een veilige
doorgang voor de voetgangers mogelijk te maken.
• Tijdens een vriesperiode is alle gebruik van water op de openbare weg verboden. Het is ook verboden sneeuw
of ijs op de rijbaan en het fietspad te werpen.
• Tijdens de dooi moet u de slikputten, de greppels en de voetpaden vrijmaken.
De verwijderde sneeuw wordt best naar de rand van het voetpad geveegd. Zo hebben voetgangers vrije doorgang
en kan het dooiwater wegvloeien. Gooi nooit de sneeuw van het voetpad op de rijweg. Hierdoor zouden gladde
plekken kunnen ontstaan, die automobilisten en fietsers in gevaar brengen.

WERKGELEGENHEID - Jobbeurs in februari
Op donderdag 6 februari 2014 organiseert de Werkwinkel een jobbeurs in samenwerking met de gemeenten
Laarne, Wetteren en Wichelen, met VOKA en met de VDAB. De beurs zal plaats hebben van 14 tot 19 uur in zaal
Skala, Colmanstraat 51, 9270 Kalken (Laarne). De werkwinkel roept de bedrijven in en rond Laarne, Wetteren en
Wichelen op om hun vacatures aan te bieden op deze beurs.
De jobbeurs in Kalken is een tweejaarlijks evenement van de Werkwinkel. De vorige editie resulteerde in 25
aanwervingen. Werkgevers ontmoeten sollicitanten uit eigen regio, geven bekendheid aan hun onderneming, komen
in contact met de gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen en met de overheidsdiensten, die rond tewerkstelling
werken. Werkzoekenden wonende in een straal van 25 kilometer rond de gemeenten Wetteren, Laarne en
Wichelen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Via de secundaire scholen, hogescholen en universiteiten
brengen we ook de laatstejaarsstudenten op de hoogte. Verder maken we gebruik van affiches, regionale pers en
gespecialiseerde bladen, internet en facebook, om zo veel mogelijk bezoekers aan te trekken.
Bent u werkgever en wenst u deel te nemen aan jobbeurs 2014?
Stuur een mailtje naar an.schepens@werkwinkel.be vóór 15 januari 2014.

De MOBIB-kaart: een nieuwe manier van reizen
Bent u 65 jaar of ouder en in het Vlaams Gewest gedomicilieerd, dan reist u dankzij een
initiatief van de Vlaamse Overheid gratis en onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn.
Daarvoor hebt u voortaan wel een MOBIB-kaart van De Lijn nodig. Deze kaart vervangt het
huidige gratis abonnement voor 65+'ers. Elke Vlaamse 65+'er krijgt van De Lijn per post een
uitnodiging om een MOBIB-kaart aan te vragen. U moet zelf geen initiatief nemen.
Met uw 65+-abonnement mag u bovendien gratis 4 kinderen van 6 tot en met 11 jaar meenemen.
Meer info op http://www.delijn.be/vervoerbewijzen/types/abonnement/omnipasvijfenzestigplus.htm

Wichelen gaat voor veiliger verkeer
Op vrijdag 8 november 2013 ondertekende Wichelen het SAVE-charter voor Steden & Gemeenten. SAVE staat
voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Het charter is een initiatief van OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen
vzw). Wichelen geeft hiermee een duidelijk signaal zich actief in te zetten voor meer verkeersveiligheid.
Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor
onze gemeente: bij de aanleg van nieuwe rioleringen,
heraanleg van straten en herwaardering van trage wegen
wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan de positie
van de zwakke weggebruiker, de voetganger en de fietser.
De gemeente Wichelen is de 21ste Vlaamse gemeente die
het charter ondertekent. De kinderen van het eerste leerjaar
van de scholen op onze gemeente ontvingen alvast allemaal
een fluohesje en de kinderen van het vijfde leerjaar een
opvallende rugzakovertrek.
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Brandweer
75 Jaar Gemeentelijke Brandweer Wichelen (1939 - 2014)
Steeds tot uw dienst
Het albasten jubileumjaar van het tweede Wichelse
brandweerkorps is de ideale gelegenheid om de archieven na
te pluizen en te ontdekken hoe de brandbestrijding evolueert
in onze gemeente.
Het boek 75 jaar gemeentelijke brandweer Wichelen
steeds tot uw dienst neemt u mee in wat voorafging en
tot welke omvangrijke hobby het brandweerleven kan
leiden. Overal kan je ze tegenkomen van 20 m onder
water tot 30 m boven de begane grond, van totaal
onherkenbaar ingepakt voor wespenverdelging
tot de opvallende werkkledij als ambulancier.
De Wichelse brandweerdienst heeft een
grote evolutie doorgemaakt en is van
een gewapend brandweerkorps
(1906 -1914) na een periode van
non-actief getransformeerd naar de
huidige gemeentelijke brandweerdienst
met zijn veelzijde facetten van hulpverleen.
Burgemeester Philemon De Bruycker vindt het
in 1938 een noodzaak om zijn Wichelse burgers een
gevoel van veiligheid te geven en doet een oproep naar
koene vrijwilligers om een gemeentelijke brandweerdienst
op te richten.
Op 15 maart 1939 wordt het tweede brandweerkorps
officieel erkend met Luitenant Ernest Suys als bevelhebber.
Het korps telt 20 leden en staat steeds paraat om de burgers
van de gemeente Wichelen hulp te bieden bij brand of andere
natuurrampen.
Lees in het boek de perikelen tijdens de fusie van Schellebelle,
Serskamp en Wichelen in 1977 waardoor het werkterrein van
brandweer Wichelen, ten nadele van brandweer Wetteren,
van 865ha naar 2284 ha vergroot. Het effectief van de
brandweer wordt naar 40 manschappen verhoogd en er
worden 5 plaatsen gecreëerd voor (uitsluitend) ambulanceopdrachten.

Uit de literatuur en archiefbeelden in het boek 75 jaar
gemeentelijke brandweer Wichelen steeds tot uw dienst
blijkt dat een brandweerdienst niet alleen branden blust
maar dat er een grote waaier van hulpverleenactiviteiten
aan bod komen. Deze grote diversiteit in gedachten is
het vanzelfsprekend dat er een nood is aan regelmatige
opleidingen en het inoefenen van nieuwe technieken. Het
Wichelse brandweerkorps blijft op deze wijze steeds upto-date wat nieuwe reddingsmaterialen en blustechnieken
betreft.
Brandweer Wichelen maakt met zijn 45 vrijwilligers
deel uit van Hulpverleningszone Zuid-Oost
en omvat buiten zijn operatief personeel
(brandweer) ook nog een 24 uur
beschikbare ambulancedienst, een
goed getraind duikersteam en
niet te vergeten een brandweerjeugdtrommelkorps.
De Wichelse brandweer werkleuze indachtig, niet zagen niet klagen maar
doen, kijken de enthousiaste brandweerlieden
steeds vooruit en wordt er verder gewerkt aan
een modern uitgeruste brandweerdienst.
Het boek telt 148 pagina’s formaat 218 x 297 mm,
gedrukt op kunstdrukpapier 120 gram. Meer dan 100 foto’s in
kleur, hoofdzakelijk onuitgegeven archiefmateriaal.
Het naslagwerk verschijnt op zaterdag 15 maart 2014,
voorintekenen kan tot 31 januari 2014 tegen € 25 door
storting op het nr BE95 9730 9909 7658 op naam van Patrick
Martens, Margote 108, 9260 Wichelen of rechtstreeks bij de
auteur. Het boek kan afgehaald worden na de voorstelling
in de brandweerkazerne, Margote 116, Wichelen op zaterdag
15 maart 2014 om 20 uur. Ofwel elke dinsdagavond vanaf
18 maart tussen 19u30 en 21 uur.

Logisitiek voertuig
Sinds 2011 werden door het gemeentebestuur voor de brandweer drie nieuwe voertuigen aangekocht. Eerst was er de nieuwe
ziekenwagen, gevolgd door een nagelnieuwe ladderwagen en een paar maanden geleden werd een nieuwe multifunctionele
personeels- en duikerswagen in gebruik genomen.
De brandweerdienst had echter nog een probleem op gebied van mobiliteiteit. Er was nood aan een klein logistiek voertuig
voor polyvalent gebruik zoals het uitvoeren van diverse kleine karweien en als bijkomend transportmiddel voor het vervoer van
manschappen. Onze spuitgasten wensten niet nog maar eens bij het gemeentebestuur aan te kloppen. Daarom besloten zij dit
probleem op te lossen door zelf een nieuw voertuig aan te kopen, het te laten ombouwen naar brandweerwagen en de nieuwe
aanwinst te schenken aan het gemeentebestuur.
Het financieren van deze aankoop werd mogelijk door het opsparen van de opbrengst van de jaarlijkse opendeurdag en
kalenderverkoop maar ook door deel te nemen aan allerhande evenementen georganiseerd door het gemeentebestuur
zoals de nieuwjaarsreceptie en de 11-juliviering. Al deze activiteiten kenden de laatste jaren een groot succes en waren een
welgekomen bron van inkomsten voor de kas van de vriendenkring van de brandweer.
Voor hun logistiek voertuig kozen de Wichelse brandweermannen voor een
Peugeot Partner met 5 zitplaatsen. Door het wegnemen van de 3 zetels achteraan
bekomt men een royale laadruimte.
Het logistiek voertuig werd door de brandweermannen voorzien van het
bekende brandweerlogo, een prioritaire installatie met omroepsysteem, een
federal signalmaster en radioapparatuur.
Onze brandweerdienst wil de mensen die een bezoek brachten aan de kazerne
tijdens de jaarlijkse opendeurdag en de kopers van een brandweerkalender dan
ook van harte bedanken want zonder hen was deze nuttige aankoop onmogelijk.
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Milieu
Afwijking geluidsnormen bij muziekactiviteiten
Organisatoren van activiteiten met elektronisch versterkte muziek moeten bepaalde geluidsnormen naleven zoals
bepaald in Vlarem II. Het geluidsniveau op een muziekactiviteit dient lager te zijn dan 85 dB(A)LAeq,15min en aan normen
te voldoen in de omgeving. Wenst men voor een bijzondere gelegenheid zoals een fuif, een optreden, …luidere
geluidsvolumes voort te brengen, dan kan hiervoor (uiterlijk 1 maand voor de activiteit) een afwijking van de geluidsnormen worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.
Bij afwijkingen dient een professionele geluidsmeter te worden gebruikt. Het aanvraagformulier kan u terugvinden op
http://www.wichelen.be/milieu/afwijking-geluidsnormen-bij-muziekactiviteiten. Meer informatie over de wetgeving op
elektronisch versterkte muziek kan u terugvinden op www.lne.be/geluidsnormen.

Samen bomen planten in het Eetgoed (Serskamp)
In 2011 startte de gemeente i.s.m. het Regionaal Landschap ScheldeDurme (www.rlsd.be) en Natuurpunt vzw een bebossingsproject
van ca. 18.000m2 tussen de Schoolstraat en de Serskampse Dreef. In
2011 werd ongeveer 1 ha bebost. Op 9 maart 2014 start de tweede en laatste fase, nl. een verdere bosuitbreiding en de aanleg van
een hoogstamboomgaard. De aanleg van het bos en de boomgaard
vormt de ontbrekende natuurlijke schakel die het Eetgoedcomplex
en het Hazeveldbosje met elkaar verbindt. Het project staat niet enkel in het teken van natuur maar ook van recreatie want het wordt
opengesteld voor jong en oud. Zo werden in de november 2013
door de leerlingen van GIBO “De Rozelaar” een wandelpad, een insectenhotel, een wilgentunnel en natuurlijke zitplekjes voorzien. De
gemeente kan alle hulp gebruiken. Wie daarom een boompje wenst
mee te planten is welkom op zondag 9 maart 2014 om 13u30 aan
de Kapelle in de Bruinbeke. Vandaar stappen we naar het projectgebied. Na de aanplant biedt de gemeente u een drankje aan in de
Kapel van de Bruinbeke.

Snoeien van overhangend groen
Wichelen is een gemeente met veel groen. Daar zijn wij met z’n allen trots op en daar
kunnen wij dagelijks van genieten. Onze inwoners besteden veel zorg aan hun tuin wat de
gemeente zeer waardeert. Her en der groeien struiken en bomen echter zo sterk uit dat ze
over voetpaden en wegen hangen. Dat kan hinder opleveren voor voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers en auto's. Zo stelt het politiereglement dat iedere boom/plant zodanig gesnoeid dient te worden dat
er geen takken hangen lager dan 4.5 m boven de rijbaan en lager dan 2,50 m van de gelijkgrondse berm of voetpad.
Ook mag het groen het licht van de lichtmasten en het normaal uitzicht op verkeersborden en de openbare weg bij
kruispunten/bochten niet belemmeren. De gemeente verzoekt daarom vriendelijk om hinderend groen steeds terug
te snoeien conform deze bepalingen.
Tip: gaat u een nieuwe haag of struiken planten? Houd dan minimum 50 cm afstand tot de erfgrens (voor grotere
heesters 1 meter). Voor bomen geldt een minimum afstand van 2 meter tot de perceelsgrens.

Amfibietunnel in Serskamp
Afgelopen zomer plaatste het Regionaal Landschap Schelde-Durme (www.rlsd.be), in samenwerking met de gemeente Wetteren, de gemeente Wichelen en Natuurpunt Scheldeland,
Willocx_fotograaf
een amfibieëntunnel onder de Braektestraat (Moleneed) op de grens met Wetteren. Het
verkeer in de Braektestraat/Moleneed vormde immers een dodelijke barrière voor amfibieën waaronder de zeldzame en bedreigde kamsalamander (in de volksmond wel eens ‘waterdraakje’ genoemd). Nu deze tunnel er is, kunnen amfibieën en andere diertjes veilig oversteken van het natuurreservaat d'Heide in Wetteren naar de vallei van de
Serskampse beek in Wichelen en Lede.
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Geleend & gelezen
Top-10 populairste bibmaterialen van het jaar:
Aan het einde van het jaar kijken wij
graag achterom. Hierna vindt u een Top10 van de populairste bibmaterialen
van dit jaar (meest gereserveerd) in de
bibliotheek van Wichelen.
1 - Boek: En uit de
bergen kwam de echo
Auteur: Khaled Hosseini
Uitgever: De Bezige Bij,
2013. - 415 p.
De driejarige Pari kijkt
enorm op naar haar tienjarige broer
Abdullah. Voor Abdullah is Pari alles.
Maar na de dood van zijn jongste kind
ziet Abdullahs vader zich gedwongen
Pari te verkopen aan een rijk maar
kinderloos echtpaar.
Khaled Hosseini(1965), Amerikaans
schrijver en arts van Afghaanse afkomst,
werd beroemd met 'De vliegeraar'
en 'Duizend schitterende zonnen'. In
zijn derde roman wordt opnieuw een
indrukwekkend beeld gegeven van
Afghanen, in verschillende perioden, die
allemaal op de een of ander manier met
elkaar verbonden zijn.
2 - Tijdschrift: Grande
Uitgever: Himalaya
Verschijnt: 11 maal per jaar
Elke maand opnieuw is
Grande het magazine
bij uitstek om met volle
teugen van het leven te
genieten.
Dit reismagazine toont
de mooiste plekjes,
zowel in eigen land als ver weg.
Bovendien tovert Grande elke maand
de wereld een beetje dichterbij met
verrassende recepten bedacht door de
beste chefs.
3 - Tijdschrift: Eos Magazine
Uitgever: Cascade
Verschijnt
11
maal
per jaar. Eos Magazine
is een populair en
actueel
maandblad
over wetenschap en
technologie. Sinds kort
bevat het tijdschrift ook de beste artikels
uit de internationale editie van Scientific
American.
4 - Boek: Inferno
Auteur: Dan Brown
Uitgever: Luitingh-Sijthoff, 2013. – 477p.
Robert Langdon is professor in de kunstgeschiedenis en symboliek aan Harvard.
Hij stelt vast dat hij in het bezit is van

een aantal belangwekkende codes, gecreëerd door een briljante
wetenschapper die geobsedeerd is door het
einde van de wereld en
Dante Aleghieri’s Inferno. Dan Brown
gooide hoge ogen met 'De Da Vinci
Code' waarin Robert Langdon voor het
eerst zijn intrede deed.
5 - Boek: Vijftig tinten grijs
Auteur: E.L. James
Uitgever: Prometheus, 2012. – 526 p.
De jonge en onbevangen
literatuurstudente Anastasia Steele komt onverwachts in aanraking
met de charismatische,
mysterieuze
miljonair
Christian Grey. Ze belanden in een gevaarlijke wereld van duistere seksuele fantasieën.
Dit is het eerste deel van de erotische
roman-trilogie van de Brits/Chileense
auteur E.L. James.
6 - Boek: Mijn pure keuken
Auteur: Pascale Naessens
Uitgever: Linkeroever, 2010. – 192 p.
Mijn pure keuken bevat eenvoudige gerechten met slechts
een handvol ingrediënten. Ze zijn makkelijk
haalbaar voor wie weinig kookervaring heeft
en kunnen gebruikt worden voor elke
dag of voor een etentje onder vrienden
of familie. Alles wordt mooi gepresenteerd en krijgt voldoende tips en achtergrondinformatie mee. Voorts is er ook
uitleg over een gezond voedingspatroon
en over de toevoeging van natuurlijke
aroma's om de smaken in gerechten te
versterken.
7 - Boek: Het laatste bevel
Auteur: Pieter Aspe
Uitgever: Manteau Thriller, 2013. - 308 p.
Inspecteur Van In en zijn
team buigen zich over
de
verdwijningszaak
van een man op een
cruiseschip. De man
wordt niet gevonden
aan boord en is wellicht
verdronken. Vrij snel wordt duidelijk
dat er een link is met een andere
verdrinkingszaak.
‘Het laatste bevel’ is onderdeel van de
reeks omtrent inspecteur ‘Van In’. De

auteur is Vlaanderens’ meest succesvolle
detectiveschrijver.
8 - DVD: The broken
circle breakdown
Regisseur: Felix Van
Groeningen
Uitgever:
Lumière, 2013 - 149 min.
Nederlands gesproken
'The Broken Circle Breakdown' vertelt
de intense love story tussen Elise (Veerle
Baetens) en Didier (Johan Heldenbergh).
Zij heeft haar eigen tattooshop, hij is
een Vlaamse cowboy die banjo speelt in
een bandje. Het is liefde op het eerste
gezicht... al zijn de verschillen groot.
De geboorte van dochtertje Maybelle
maakt hun geluk compleet. Tot het
noodlot keihard toeslaat en Maybelle
sterft. Didier verliest zich in woede, Elise
zoekt troost.
9 - Boek: De laatkomer
Auteur: Dimitri Verhulst
Uitgever: Atlas Contact,
2013. – 139 p.
Om zich alsnog te
kunnen verzoenen met zijn leven,
verlaat Désiré Cordier het pad zoals dat
richting graf voor hem was uitgestippeld.
Hij neemt wraak op zijn matte,
liefdeloze burgermansbestaan door te
doen alsof hij dementeert. Zijn gevoel
van eigenwaarde, dat door zijn huwelijk
was aangetast, wint hij terug als hij op
een heuglijke dag, gezond en wel, in een
tehuis voor seniele bejaarden wordt
geplaatst.
10 - DVD: Skyfall
Regisseur: Sam Mendes
Uitgever: MGM, 2013. –
137 min.
Skyfall is het 23e
avontuur van James
Bond (Daniel Craig), waarin hij het moet
opnemen tegen de schurk du jour,
Raoul Silva (Javier Bardem). Ook wordt
de loyaliteit van de geheim agent voor
M (Judi Dench) op de proef gesteld
wanneer zij ingehaald wordt door haar
verleden.

Sluitingsdagen
bibliotheek:
- Dinsdag 24 december
- Woensdag 25 december
- Donderdag 26 december
- Dinsdag 31 december
- Doensdag 1 januari
- Donderdag 2 januari

Prettige feesten!
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