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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

Christophe 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
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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,
De afgelopen weken werd onze gemeente wakker
geschud door de treinramp in Wetteren. Van in het
begin was onze gemeente constructief en nauw
betrokken. De veiligheid van onze inwoners was
steeds een topprioriteit. Het heeft heel wat voeten
in de aarde gehad om deze ramp zo goed mogelijk
onder controle te houden, maar we kunnen stellen
dat de stabiliteit inmiddels teruggekeerd is. De
opruimingswerken zitten in hun laatste fase en
we kijken uit naar opnieuw normaal treinverkeer
tussen Wetteren en Schellebelle.
Vooreerst wil ik van ganser harte de hulpverleners
en medewerkers van onze diensten bedanken
voor hun tomeloze inzet gedurende deze periode.
Ook aan al de andere mensen die in de voorbije
drukke dagen in de weer geweest zijn om alle
betrokkenen zo goed mogelijk te ondersteunen :
een welgemeend dankjewel. Als burgemeester ben
ik trots om op zo’n team te mogen rekenen. Ik denk
dat geen enkele gemeente voor de volle honderd
procent voorbereid was op zo’n complexe ramp,
toch durf ik in alle eerlijkheid zeggen dat we heel
snel en heel goed operationeel aan de slag gegaan
zijn.
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Wat voor ieder van ons in de crisiscel op de eerste
plaats stond, waren de gezondheid en het welzijn
van de inwoners. We hebben er alles aan gedaan
om daarover steeds te waken. We lieten daarom
ook zoveel mogelijk informatie doorstromen
naar jullie. Toch hebben we ervaren dat het
ondanks alle inspanningen niet altijd eenvoudig is
om elke inwoner te bereiken. De nodige stappen
zijn reeds ondernomen om dat in de toekomst
nog te verbeteren. U zal hier binnenkort via een
gemeentelijke nieuwsbrief meer over vernemen.
Ondertussen breekt de zomerperiode aan. Op het
zonnetje moeten we nog even wachten maar toch
wil ik jullie nu al een prettige vakantie toewensen.
Ik hoop dat jullie vooral genieten van de mooie
momenten met elkaar, profiteren van de zon en
elkaars deur niet voorbij lopen. De ervaring leert
ons immers dat men in tijden van nood zijn buren
en vrienden het hardst nodig heeft. Daarom hoop
ik dat jullie deze zomer vooral zorg dragen voor
elkaar.
Uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
Sportbeleidsplan 2014 - 2019
De sportdienst en de sportraad van Wichelen zijn volop bezig met de opmaak van een sportbeleidsplan 2014-2019.
Om te weten te komen hoe het zit met de sportbeoefening van onze inwoners en wat men denkt over het huidig
sportbeleid, vragen we u vriendelijk om de sportenquête in te vullen. Deze enquête vindt u vanaf 1 juni tot 1 juli 2013
terug op de gemeentelijke website www.wichelen.be. U klikt eerst op de link VRIJE TIJD en vervolgens op de link SPORT,
waar u de enquête zult terugvinden. Dit is maar een paar minuten werk, maar ons helpt het heel veel om de nodige
gegevens te kunnen verzamelen.
Wie de moeite doet om de enquête in te vullen maakt kans op 1 van de 6 gratis maandabonnementen in de
plaatselijke fitnessclubs, Sanitas, Davy’s sport and health center of bij Ward Bogaert, kinesist!

Wichelen, dorp van de ronde 2015 ?
Misschien hebt u al vernomen dat onze gemeente zich kandidaat wil stellen voor ‘Dorp van de ronde 2015’. Hierbij
zullen we onze kandidaatstelling opbouwen rond de Wichelse wielrenner Sylvain Grysolle (1915-1985), die de Ronde
van Vlaanderen won in 1945.
Daarnaast won Sylvain onder andere ook nog de Scheldeprijs (1937), de Waalse Pijl (1941) en de Omloop Het Volk
(1948).
Om de kandidaatstelling voor te bereiden, zullen de sportdienst en het dagelijks bestuur van de sportraad enkele
werkgroepen oprichten, die u kunt terugvinden op de gemeentelijke website. Personen of verenigingen die originele
ideeën hebben of vol van enthousiasme zijn om mee te werken, kunnen contact opnemen met de sportdienst via
sportdienst@wichelen.be

Het reilen en zeilen van wandelclub "De Schooiers"
Wandelen is een eenvoudige sport en velen vragen zich af wat het nut is van een wandelclub.
Hier volgt wat info over onze club, die boven de doopvont werd gehouden op 30 september 2006. Na 7 jaar hebben wij al
meer dan 300 leden. Deze leden gaan regelmatig wandelen bij organiserende clubs, maar gezien we in een democratisch
land leven, gebeurt alles op vrijwillige basis. Dit wil zeggen, we stappen zo veel of zo weinig als we zelf willen.
De organiserende clubs laten uiteraard het mooiste zien dat hun gemeente te bieden heeft, en zo kom je in stukjes
natuur die je anders nooit zou ontdekken.
Onze wandelclub heeft zelf 3 eigen organisaties die ervoor zorgen dat buitenstaanders en -landers de knapste hoekjes
natuur en architectuur te zien krijgen in en om de 3 deelgemeentes. Zo hebben we dit jaar op 30 juni onze 7de
Bergenmeersentocht die start in Schellebelle. Onze 6de Nonnenbostocht op 29 september in Serskamp en
tenslotte op 22 december onze 16de Schooierstocht met start in Wichelen.
Een paar jaar geleden versloegen we bijna het Belgisch
record van 2626 wandelaars! Zulke evenementen vragen
een stevige organisatie, gebaseerd op een 60 à 70-tal
enthousiaste vrijwilligers op diverse posten. Deze leden
verdienen niet alleen een pluim, maar een heuse medaille
voor moed en zelfopoffering, want zij zijn een onmisbare
schakel in het moeilijke raderwerk vóór, tijdens en nà de
wandeldag. Hartelijk dank aan al die helpers!
Website : www.deschooiers.be
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Sport
Zaalvoetbal: Opzoek naar opvolger ’t Schuutje
Op zaterdag 20 juli ‘13 organiseert ZVW (ZaalVoetbalclub Wichelen) haar
elfde soccertornooi voor Wichelse ploegen. Ook dit jaar zullen ze het grasveld
aan rusthuis ‘Molenkouter’ omtoveren tot een heuse sportarena waarin 10
ploegen kunnen aantreden met zoals steeds het motto ‘Pleziermaken is
belangrijker dan winnen, maar winnen is toch ook heel leuk.’
Vorig jaar toonde ’t Schuutje zich meester in de regen door in de finale
ZVW te verslaan. Kunnen ze dit overdoen of trekt een andere ploeg aan
het langste eind?
Plaats van dit sportief treffen is het terreintje achter de serviceflats van
Rusthuis Molenkouter in Wichelen. De eerst baltoets zal om 12u gegeven
worden, de finale zal om 18u plaats vinden. Iedereen die zijn buur of vriend
wil komen aanmoedigen, is altijd welkom. Ook als je gewoon even zin hebt
om een natje te consumeren ben je meer dan welkom.
De toegang is gratis!
info: www.zvw.pagte.tl of z.v.w@hotmail.com

School
Nieuwbouw gemeenteschool GIBO De Meander Wichelen
nadert laatste fase…
De uitbreiding van de gemeenteschool van Wichelen is aan zijn laatste sprint begonnen. Het wordt een prachtig gebouw,
dat kan je nu al merken. De evolutie in de afwerkingsfase maakt ons extra nieuwsgierig: mooie kleurtjes, nieuw meubilair,…
De uitbreiding voorziet in een nieuwe kinderopvang, 5 splinternieuwe klassen, een extra crearuimte, een leraarslokaal,
een grote polyvalente zaal die tevens dienst doet als binnenspeelplaats.
Digitale school
Naast extra ruimte, extra speel- en oefenkansen wordt er ook volop ingezet op digitalisering. “Elke klas” zal voortaan
beschikken over een actief schoolbord. Hierdoor wordt digitaal werken nog meer gestimuleerd. Het maakt de lessen
levendiger, actueler en visueler. Het digitale bord bevordert de activiteit en de motivatie van de leerlingen.
Vernieuwde speelplaats
Onze speelplaats wordt verder uitgebreid
en uitgedaagd voor de kinderen. Op de vernieuwde speelplaats komen er dankzij de
steun van de ouderraad, een aantal nieuwe
avontuurlijke speeltuigen bij.
Het gemotiveerde schoolteam is er alvast
zeker van: GIBO De Meander wordt een
pareltje aan de Schelde!
Wenst u er op 2 september bij te zijn,
dan kan u voor vragen of inschrijvingen
terecht bij directeur Krista Van de Velde, tel:
0477 20 43 41. Tijdens de vakantieperiode
ook bereikbaar de eerste week van juli en
de 2 laatste weken van augustus.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Ontwerper gezocht voor promenade langs de Schelde
Tegenover het Sociaal Huis in Wichelen zal het openbaar domein op een specifieke manier worden aangelegd en wel
zodanig dat duidelijk wordt dat voetgangers en fietsers er voorrang hebben op het gemotoriseerd verkeer. De toegang
naar het Sociaal Huis en de verenigingslokalen moet op die manier ook ruimtelijk zichtbaarder worden gemaakt en de
band met de Schelde vergroot. Daartoe wordt een ontwerper gezocht die in overleg met de afdeling Zeeschelde in het
kader van het Sigmaplan de Scheldedijk mee in het ontwerp opneemt.

Bijkomende verlichting hoek Statiestraat-Kapellebaan Wichelen
Bij de renovatiewerken aan café-feestzaal De Zwaan op de hoek van de Statiestraat en de Kapellebaan te Wichelen is de
verlichtingsarmatuur weggenomen en na de wegeniswerken is die niet vervangen. Daardoor is het er nu vrij donker. Op
de hoek van beide straten zal daarom een nieuwe verlichtingsarmatuur worden bevestigd. De kostprijs daarvan bedraagt
€ 773,58 (BTW inbegrepen).

Aankoop veeg- en borstelmachine
De gemeente zal zoals in buurgemeente Lede zelf een veeg- en borstelmachine aankopen. Daartoe werd een bestek
opgesteld en de aankoop wordt geraamd op € 169 400, BTW inbegrepen. Zo hoeft de gemeente de veeg- en
borstelwerken niet meer uit te besteden en hoeft niet meer te worden gewacht om de straten schoon te maken tot
een aannemer daar tijd voor heeft.

Vernieuwing asfalt Lageweg
Tussen de Roebeek en de Wettersestraat in Schellebelle zullen de asfaltlagen worden weggeschraapt en vervangen
door twee nieuwe lagen die beter aansluiten bij het eind vorig jaar aangelegde voetpad. De werken worden geraamd op
€ 40 000, BTW inbegrepen.

Plaatsing fotovoltaïsche panelen op gebouw gemeenteschool Wichelen
Via distributienetbeheerder Eandis zullen zonnepanelen worden geplaatst op het nieuwe gebouw van de gemeenteschool
in Wichelen. Daartoe is ook al de voltage in de schoolgebouwen aangepast. Bedoeling is dat op een milieuvriendelijke
manier de school gedeeltelijk voor haar eigen energievoorziening kan instaan.

66

Geboorten
Rayana Aziev (04/02/2013)

Yluna Demuyter (23/03/2013)

Nina Leirens (05/02/2013)

Ardil Kaymak (26/03/2013)

Iliana Cnudde (15/02/2013)

Renske Vanderlinden (03/04/2013)

Elodie De Vleeschauwer (21/02/2013) Miel De Wilde (03/04/2013)
Alexis De Wilde (01/03/2013)

Rune Meskens (13/04/2013)

Kaat Roelandt (01/03/2013)

Maxime Barbry (13/04/2013)

Dylano Brison (03/03/2013)

Matthias De Rycke (18/04/2013)

Vince Lenssens (04/03/2013)

Zoë Campbell (19/04/2013)

Lasse Van Helleputte (08/03/2013)

Manon De Smaels (23/04/2013)

Maurie Stroobants (12/03/2013)

Tess Audenaert (25/04/2013)

Maximme Himschoot (16/03/2013)

Ethan De Smet (28/04/2013)

Sietse Bontinck (19/03/2013)

Huwelijken
Chaouki Hadhiri en Ria Van Hecke (01/03/2013)
Youri Van Waeyenberge en Deborah De Doncker (12/04/2013)
Guy D’Haese en Véronique Pletinckx (19/04/2013)
Dimitri Charle en Leen De Meester (20/04/2013)
Frank Bonnarens en Eléonie Teujeup Nguedjo (20/04/2013)
Kris Dekimpe en Sofie Huylebroeck (10/05/2013)
Michaël Levantaci en Leen Van Den Broeck (18/05/2013)
Steven Lemmens en Vanessa Lammens (18/05/2013)
Tom Piessens en Sofie Praet (25/05/2013)
Jan Van de Meerssche en Marijke Melkenbeeck (28/05/2013)

Overlijdens
Alfons Buyle (13/02/2013)

Ivo Verbinnen (10/04/2013)

Julius Pletinckx (20/02/2013)

Hortense De Lausnay (11/04/2013)

Frans Vlaeminck (23/02/2013)

Agnes Roelandt (12/04/2013)

Mariette Erauw (25/02/2013)

William Van Bellingen (15/04/2013)

Simonne Grysolle (05/03/2013)

Henri Van Durme (18/04/2013)

Camiel De Vleeschouwer (07/03/2013)

Frans Van Wesemael (21/04/2013)

Luc Blancquaert (15/03/2013)

Carlos Van de Meerssche (21/04/2013)

Julia Eeckhaudt (17/03/2013)

Geoffry Van den Meerssche (25/04/2013)

Rachel Van Swalm (20/03/2013)

Petrus Vermaeren (26/04/2013)

André Abbeel (28/03/2013)

Laurent De Mulder (02/05/2013)

Ivette De Bock (05/04/2013)

Simonne Michiels (06/05/2013)

Christine De Winter (08/04/2013)

Christiana De Poorter (09/05/2013)

Jacques Roels (09/04/2013)

Jeanine Van Dorpe (16/05/2013)
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INBEELD

De foto
'Pieter Thoen
op de brandstapel,
niet voor kinderzieltjes'
die genomen
werd door onze
huisfotografe
Christine is in de
prijzen gevallen in de
CERA fotowedstrijd.

Graffittiworkshop

“Bremerstadsmuzikanten” door De Jongstleerende

Speeltoestellen Kloosterland

scheldehappening
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Bevolking
Uitreiking nieuw Europees rijbewijs in bankkaartmodel
Sedert 11 maart 2013 is onze gemeente gestart met de uitreiking van het Europees rijbewijs in
bankkaartmodel. Vanaf die datum worden de oude papieren rijbewijzen geleidelijk aan vervangen door het bankkaartmodel. Het nieuwe model (en dus niet het rijexamen zelf) heeft een
geldigheidsduur van 10 jaar. Bovendien wordt de foto van uw elektronische identiteitskaart
(indien nog gelijkend) gerecupereerd voor het rijbewijs, wat leidt tot een betere gelijkenis
tussen eID en rijbewijs legitimatie. De nieuwe rijbewijzen worden niet meer in de gemeente
aangemaakt waardoor de leveringstermijn tot 4 werkdagen kan oplopen. Kostprijs 25 euro.
De voorlopige en internationale rijbewijzen blijven (voorlopig) in het huidig papieren formaat.
Vanaf 1 oktober 2013 zullen ook de voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel worden uitgereikt.
Meer informatie: Dienst bevolking - rijbewijzen: tel. 052 43 24 02 - 052 43 24 03
www.mobilit.belgium.be

Hulp nodig om uw belastingaangifte in te vullen?
De belastingambtenaren staan klaar om u te helpen!
in mei: elke werkdag van 9u tot 12u
in juni: elke werkdag van 9u tot 15u
in de kantoren van de controles Wetteren 1 & 2, Gentsesteenweg 93 te 9230 Wetteren
Bijkomende openingsuren op
zaterdag 8 juni 2013, zaterdag 15 juni 2013 en zaterdag 22 juni 2013, telkens van 9u tot 12u
Vergeet zeker het volgende niet:
- loonfiches, attesten en uw aanslagbiljet van het voorgaande jaar
- bedrag van het kadastraal inkomen
- bewijzen van betalingen die recht op aftrek geven (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan
sommige instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen van onderhoudsgeld,...)
Geen tijd om langs te komen?
Dien uw belastingaangifte in via internet. Surf naar www.taxonweb.be en maak het uzelf gemakkelijk.

Politie
Vakantietoezicht

Geef inbrekers
geen kans!

Meld je afwezigheid tijdens de vakantie aan de politie
De vakantie is een drukke periode voor inbrekers. Heel veel mensen zijn op reis
en met wat geluk hebben ze hun woning min of meer onbewaakt achtergelaten.
Er zijn tal van eenvoudige maatregelen die je kan nemen om potentiële dieven af
te schrikken (gratis info via de diefstalpreventieadviseurs van de politie).
Een bijkomende maatregel is je afwezigheid melden bij je lokale politiezone. Een
aanvraag kan je doen in het politiehuis, via de wijkposten of via de website Policeon-web. Het is gratis en eenvoudig aan te vragen.
Tijdens je afwezigheid komt de politie geregeld bij je woning langs, zowel overdag
als ’s nachts, op zoek naar eventuele onregelmatigheden. Bij een of ander
probleem alarmeert de politie jouw contactpersoon om zo snel mogelijk de
nodige maatregelen te nemen. Dit is geen garantie dat er niet wordt ingebroken,
maar het risico wordt wel kleiner. Door de politieaanwezigheid verhoogt de
algemene veiligheid in je buurt. Voor permanente bewaking dien je een beroep
te doen op een private bewakingsdienst.
Na je afwezigheid ontvang je van ons een overzicht van de uitgevoerde controles
en van eventuele onregelmatigheden die we hebben opgemerkt.

Het is een ware ramp
wanneer u slachtoffer wordt
van een inbraak. Het is
daarom van belang om u zo
goed mogelijk te beveiligen.
Door het nemen van enkele
voorzorgsmaatregelen kunt u
de inbreker ontmoedigen om
zijn slag bij u thuis te slaan.
De politie geeft gratis en
vrijblijvend diefstalpreventief
advies bij uw thuis of op plan.
Contactpersoon:
hoofdinspecteur
Marc Verhaeven,
tel: 09 369 01 18
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OCMW
Archeologische opgravingen Molenkouter
In het kader van de uitbreiding van het WZC met 36 kamers werden er ons,
door de Cel Onroerend Erfgoed, archeologische proefopgravingen opgelegd. Er
werden immers in het verleden waardevolle archeologische vondsten gedaan in
de ruimere omgeving van Molenkouter.
Deze proefopgravingen zijn ondertussen achter de rug en de eerste resultaten
zijn bekend. Er werden sporen gevonden van een mogelijke nederzetting uit de Ijzertijd. Deze sporen blijken
belangrijk genoeg om verdere opgravingen te starten en deze mogelijke nederzetting in kaart te brengen.
Concreet betekent dit voor onze uitbreiding een tijdsverlies van enkele weken tot enkele maanden en een bijkomende financiële kost van ongeveer 40000 euro, aangezien de bouwheer verantwoordelijk is voor de kosten van
deze opgravingen. Er zal een oppervlakte van 4000m2 opgegraven en onderzocht worden.
Dit is een kleine tegenslag die onze plannen in het slechtste geval zal vertragen maar geenszins zal blokkeren.
Achter de schermen werken wij onverminderd voort aan het dossier en wij zullen alles binnen het voorziene
tijdskader afwerken. Ondertussen zal er met de betrokken instanties contact opgenomen worden en zal er een
manier gezocht worden om onze deadline een stukje te verschuiven.
Zoals gezegd is dit slechts een klein obstakel en gaan we absoluut voor de noodzakelijke uitbreiding van het WZC.
Alvast heel erg bedankt aan iedereen die zijn steentje bijdraagt aan deze nieuwe stap in de ontwikkeling van
Molenkouter!

Reeds 25 jaar tweedehandswinkel te Wichelen
Vzw Werkgroep Onthaal is een erkende autonome vrijwilligersorganisatie, gesticht in 1980 onder impuls van wijlen
pastoor Stacino. Zijn drijfveer was de samenhorigheid onder zijn parochianen te bevorderen. Daaruit groeide al
vlug de bezorgdheid voor de noden van de medemensen op allerlei gebied. Steeds meer mensen voelden zich
aangesproken tot dit sociaal werk. Op dit ogenblik telt de vereniging maar liefst 131 leden.
De vrijwilligers doen aan dienstverlening op verschillende terreinen: tweedehandswinkel voor kledij, voedselpakketten,
in samenwerking met het OCMW verzorgen zij de maaltijden aan huis in het weekend en op feestdagen voor de
deelgemeente Wichelen en vrijwillige inzet binnen een antennedienst.
Elke dinsdagnamiddag gonst het van de bedrijvigheid op
Margote 100, het kloppend hart van VZW Onthaal. Een groep
medewerkers haalt wekelijks de zakken met kledij op die in
de rode containers gedeponeerd werden, sorteert de kledij
en maakt de bruikbare kledij verkoopsklaar door de kledij te
wassen en indien nodig te verstellen.
Men kan er terecht voor dames-, heren- en kinderkleren maar
ook beddegoed, handdoeken, schoenen en handtassen worden
allemaal aan zeer democratische prijzen verkocht.
Ook voor het plaatselijke OCMW is de werking van VZW
Onthaal ontzettend belangrijk. Naast de tweedehandswinkel
verzorgt een ploeg enthousiaste medewerkers de maandelijkse
voedselbedeling.
Een sociale organisatie met zoveel toegewijde vrijwilligers die
zich inzetten voor het sociaal belang van onze inwoners is
vandaag een unicum. Vanuit het lokaal bestuur zijn we hen ten
zeerste dankbaar hiervoor.
Iedereen is er welkom tijdens de openingsuren, elke
dinsdagnamiddag van 14u – 17u en op vrijdag van 18u – 20u.
Als je bruikbare kledij of textiel wil schenken kan je die
deponeren in een rode container geplaatst:
- op de oprit van Margote 100
- op de parking van Delhaize Lede
- aan de gemeentelijke loods in de Bruinbeke
- voor de pastorij te Schellebelle
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OCMW
Dorpsrestaurant zoekt … een naam
Na enkele succesvolle try-outs gaat het dorpsrestaurant definitief
van start op 05 juni 2013 … zonder naam. Het OCMW Wichelen
organiseert daarom een wedstrijd voor de naamgeving van het
dorpsrestaurant. De winnaar kan één jaar lang gratis deelnemen
aan het dorpsrestaurant. U heeft al een ideetje? Inzendingen kunnen ten laatste tegen eind juni 2013 ingediend worden.
Heeft u nog nooit van het dorpsrestaurant gehoord? Wenst u een
goedkope warme maaltijd in een gezellige sfeer? Heeft u soms
behoefte aan een losse babbel? Wilt u mensen uit de buurt leren
kennen? Dan is het dorpsrestaurant misschien wel iets voor u.
Het dorpsrestaurant opent wekelijks haar deuren voor het brede publiek. Inwoners van de gemeente kunnen
tussen 11u en 12u30 terecht in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum Molenkouter. Na de maaltijd kan u
eventueel aansluiten bij de activiteiten van het woonzorgcentrum. Heeft u interesse om naar het dorpsrestaurant
te komen? Het inschrijvingsformulier kunt u telefonisch of via mail opvragen.
Sociaal Huis
Oud Dorp 2 - 9260 Wichelen
Dienst ouderen- en thuiszorg (1e verdieping)
contactpersoon : Irena Claeyssens – tel. 052 43 24 69
thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Praktische informatie zomer

Prijs

Woensdag 05, 12, 19 en 26 juni 2013

Standaard tarief: EUR 8,00

Woensdag 03 en 10 juli 2013

Sociaal tarief: EUR 5,00

Woensdag 21 en 28 augustus 2013

Het menu bestaat uit soep, maaltijd en dessert.

Vanaf september 2013 elke woensdag.



# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wedstrijd dorpsrestaurant
Deze inzending kan u opsturen (onder gefrankeerde omslag) of afgeven aan het Sociaal Huis.

Naam : ……………………………………………………………………………………………………………………..………
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam dorpsrestaurant : ………………………………………………………………………………………………………….
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OCMW
Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas:
“Wij helpen u bij het veranderen van energieleverancier”
Iedereen die hulp wenst bij het zoeken naar de goedkoopste leverancier en momenteel niet geniet van het sociaal
tarief, kan terecht op de sociale dienst van het OCMW, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen (Sociaal Huis).
De energie die u in uw huis krijgt is dezelfde, alleen betaalt u er bij sommige energieleveranciers minder voor dan
bij andere. Het OCMW zal aan de hand van uw documenten via de online vergelijkingstool (V-test) nagaan of u best
verandert van leverancier en zo ja, naar welke leverancier. Het OCMW zal u ook helpen om het contract effectief af
te sluiten. Het keuzerecht blijft uiteraard bij u liggen. Zo leverde de switch van energieleverancier voor een bepaald
gezin met een verbruik van 3.500 KWh elektriciteit en 22.000 kWh aardgas toch een financieel voordeel op van iets
meer dan € 300,00 per jaar.
Kom gerust langs op de sociale dienst van het OCMW
voor meer informatie of inlichten. Wat brengt u best
mee?
- Identititeitskaart
- Een recente jaarafrekening (het is best om zo snel
mogelijk nadat u uw jaarrekening ontvangen heeft,
langs te komen bij het OCMW zodat de vergelijking kan
gemaakt worden op basis van recente verbruiksgegevens.
Mocht u ook bijkomende hulp nodig hebben voor
andere zaken, zal het OCMW dit samen met u bekijken.
Voor meer informatie of inlichtingen kan u terecht op
de sociale dienst, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen (sociaal
huis) of via e-mail op socialedienst@ocmw-wichelen.be.

OCMW contact
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SOCIALE DIENST
Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
socialedienst@wichelen.be

THUISZORG
Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
thuiszorg@wichelen.be

Hoofd sociale dienst
Ann Boterberg – 052 43 24 58
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be

hoofd thuiszorg en ouderenvoorzieningen
Vincent De Cock – 052 43 24 56
vincent.decock@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
Jole De Corte – 052 43 24 54
jole.decorte@ocmw-wichelen.be
administratief medewerker
Lieve De Ridder – 052 43 24 53
Lieve.deridder@ocmw-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 VOORAAN INFOBLAD

Een dag op pad met...
…Els Meuleman
Als

nieuwe

directeur

woonzorgcentrum
werd

ik

van

het

‘Molenkouter’

uitgenodigd

om

een

rubriek te schrijven rond ‘een dag
uit het leven van….’ Ja, wat schrijft
een mens zoal over zijn eerste
werkdag...
Behalve het feit dat je de nacht voor
de ‘grote’ dag niet veel slaapt, vaak
wakker schiet en denkt ‘hopelijk
valt het daar wat mee…’ en
het zo al snel kwart voor zes
is en de wekker vrolijk rinkelt.
Ja, vroeg opstaan hoort er dus
ook bij. Als mama van een
dochter van vier jaar, Lotte, is
het ’s morgens gezellig druk.
Rond 7u30 spring ik in de auto
en na een muzikaal ritje vanuit
Vlierzele kom ik aan in het
WZC.

het woonzorgcentrum voor een

Gelukkig is mijn voorganger

lekker middagmaal.

Luc Van Hecke er aanwezig
Na de rondleiding wacht ons een

In de namiddag breng ik een

wegwijs te maken….We starten

eerste vergadering rond de opstart

bezoekje aan de residenten en

alvast

kennismaking

van het nieuwe dorpsrestaurant.

de bewoners van de serviceflats.

met het aanwezige personeel. Ik

Na drie eerdere testrondes gaat

De meeste bewoners waren al

word door heel veel enthousiaste

het

start

goed ingelicht over mijn komst

personeelsleden

op woensdag 5 juni.

Omdat de

en ook door hen word ik met

en ik merk dat iedereen wel heel

startdatum stilaan dichterbij komt,

open armen ontvangen. Na de

benieuwd is om mij in ‘levenden

dienen nog heel wat praktische

vele

lijve’ te ontmoeten. Het doet

afspraken gemaakt te worden.

nog wat tijd om de toekomstige

deugd om te merken dat ik er

Inmiddels

middag

bouwplannen te overlopen, het

welkom ben…

geworden en keren we terug naar

bouwen van 34 extra kamers

om

me

de

met

eerste
een

dagen

warm

begroet

dorpsrestaurant

is

het

van

al

kennismakingen

rest

ons

is alvast één van de
Nadien begeven we ons samen

grootste

uitdagingen

naar het Sociaal Huis waar ik

voor

opnieuw met heel wat mensen

toekomst in het WZC.

mijn

nabije

aangenaam kennis mag maken.
Al snel is het half zes
en kan ik de deur van
mijn nieuwe werkplek
achter mij sluiten…ik
stap naar buiten met
een positief gevoel en
de ambitie om voor
onze

ouderen

Wichelen
en

warme

een

uit
open

thuis

te

creëren.
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Milieu
De grijze restafvalzakken verdwijnen in 2014
Wie kent nog de grijze restafvalzakken? Deze grijze afvalzakken worden al ruim 10
jaar niet meer verkocht. Toch blijken sommigen nog compensatiestickers aan te kopen op het gemeentehuis. Deze compensatiestickers dienen op de grijze zak geplakt
te worden opdat de ophaaldiensten ze meenemen. Tien jaar geleden werden de
bruine restafvalzakken geïntroduceerd in het straatbeeld en momenteel is er de gele
restafvalzak. De gemeente heeft daarom beslist om de compensatiestickers niet meer
te verkopen vanaf 1 januari 2014. Wie toch nog grijze zakken heeft dient dus voor
het einde van het jaar de bijhorende compensatiestickers aan te kopen. Met de ophaaldiensten werd afgesproken dat zij de grijze zakken nog ophalen tot 1 april 2014.
Daarna valt definitief het doek voor de grijze restafvalzak.

Gemeentelijke subsidie voor zonneboiler en warmtepomp verdwijnt
Het gemeentelijk reglement van 2009 voor de subsidiëring van zonneboilers en warmtepompen heeft zijn nut bewezen. De gesubsidieerde technologieën zijn ondertussen goed gekend en worden veelvuldig geplaatst. De gemeente Wichelen zal daarom als één van de laatste gemeenten in de ruime omgeving deze subsidiemogelijkheid afbouwen.
Er wordt evenwel voor een verlaging van de subsidiebedragen gekozen i.p.v. een onmiddellijke stopzetting. Ook wordt
het subsidiereglement aangepast aan de eisen die Eandis stelt. Het nieuwe subsidiereglement kunt u terugvinden op
www.wichelen.be/milieu/milieusubsidie. De voorziene subsidiebedragen zijn als volgt:
						
Warmtepompboiler (sanitair aftapwater)

t.e.m. 31/08/2013		

vanaf 1/9/2013 tem 31/12/2013

		

375			

350

warmtepomp (woningverwarming) 			

750			

350

combi warmtepomp

1000			

350

375			

150

zonneboiler

			
				

Samenaankoop bijenplanten
Het gaat al een paar jaar niet goed met de bijenpopulatie in Vlaanderen. De laatste jaren overleven gemakkelijk 30 procent
van de bijen de winter niet.
En bijen zijn belangrijk voor mens en milieu. Ze zorgen immers voor de bestuiving van de bloemen en gewassen.
De redenen voor de massale bijensterfte zijn milieuvervuiling, ziektes en ook een gebrek aan voedsel o.a. door monocultuur.
De imkervereniging “De Vlaamse Bij vzw” organiseert daarom een samenaankoop van bloembollen van voorjaarsbloeiers
“Anemone Blanda Blue Shades” en “Crocus Whitewell Purple”. Dit zijn bloemen die de bijen van de nodige nectar en stuifmeel
kunnen voorzien. Wie interesse heeft, kan tot 15 juni 2013 per e-mail (DeVlaamseBij@gmail.com) bloembollen bestellen aan
de prijs van 5 euro per 100 stuks. De bloembollen kunnen in september 2013 afgehaald worden aan de onthaalbalie van het
Sociaal Huis.
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Geleend & gelezen
Zomer van de muziekfestivals … ook in de bib
Couleur Café, Graspop Metal Meeting en Rock Werchter trekken het seizoen van de
zomerfestivals op gang. Maar om nieuwe groepen te ontdekken of om helemaal uit de
bol te gaan op je favoriete band … kan je ook terecht in de bib.
We hebben een uitgekiende collectie muziek-dvd’s. Deze dvd’s zijn vaak opnames
van memorabele optredens, aangevuld met extra’s zoals interviews, een blik
achter de schermen of videoclips. Staat je favoriete groep er nog niet bij? Doe een
aankoopsuggestie! Voor meer achtergrondinformatie hebben we enkele boeiende
documentaires over muziek en over het leven van enkele artiesten en groepen:
Enkele suggesties:
•	Metal : a headbanger’s journey: een laagdrempelige inkijk in het ontstaan van
metal en de huidige metalscene, dé manier om je clichés over dit ruigere muziek te
herbekijken
• It might get loud: in deze “rockumentary” wordt de magie van de elektrische
gitaar onderzocht door drie gitaarvirtuozen van verschillende generaties: Jack
White (The White Stripes), The Edge (U2) en Jimmy Page (Led Zeppelin).
• Live at the Royal Albert Hall / Adele
• The wall : live in Berlin / Roger Waters
•	Up all night : the live tour / One Direction
Wie zijn leeshonger wil stillen, kan een biografie over een muzikant, zanger of
muziekgenre meenemen. Deze kan je vinden bij de informatieve boeken over muziek.
Daarnaast hebben we nog enkele muziektijdschriften (Folk : muziek met traditie,
Jazzmozaïek en Oor)

Leer een taal met de bib!
Zin om op je vakantie in Portugal eens iets in de plaatselijke taal te bestellen? Of wil je al zo lang je liefde verkondigen
in het Italiaans? Praten via skype met je Russische vriendin? Je zoon of dochter voorbereiden op een reis naar China?
Het kan met de taalcursussen van de bib. We hebben verschillende soorten taalcursussen, in verschillende talen.
We hebben de cursussen voor ‘dummies’, dit zijn tekstboeken met oefeningen en soms een cd-rom. Voor mensen
die er helemaal willen invliegen zijn er de Assimil taalcursussen. Deze bevatten steevast een boek (oefeningen,
woordenlijst, grammatica) met een aantal cd’s. De taalcursussen zijn terug te vinden bij de informatieve boeken
over talen. Je vind er ook woordenboeken en boeken over grammatica.
Geen zin om een hele taalcursus te doorworstelen? Heb je maar enkele zinnen of woordjes nodig? Ook dan vind
je je gading in de bib, bijvoorbeeld bij de ANWB-taalgidsen. De bibliotheek beschikt over een aanbod Nederlands
leren voor anderstaligen.
Wie helemaal vreemd wil gaan, kan ook romans lezen in een andere taal nl. Engels, Frans of Spaans. Voor kinderen vind
je woordenboeken Engels en
Frans bij de weetjesboeken
over taal, én verhalende
boekjes Frans voor beginners.
We hebben niet elke taal
in de bib. Wie niet vindt
wat hij zoekt, kan altijd een
aankoopsuggestie doen.

Deze brochure is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC®) mag
dragen. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Een flink deel van
de grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die worden beheerd volgens de regels van FSC®. Van het
andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol bos
heeft plaatsgevonden. Daarom mag dit papier het FSC® Mix label dragen.
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We gaan van start op maandag 8 juli en
Speelplein Kwispeltje verhuist naar hun nieuwe locatie!
Op 11 juli, 15 augustus en in het weekend

We gaan van start op maandag 8 juli en spelen door tot vrijdag 23 augustus.
Op 11 juli, 15 augustus en in het weekend is het speelplein gesloten.
maandag 8 juli en spelen door tot vrijdag 23 augustus.
en in het weekend is het speelplein gesloten.

VERHUIST NAAR ‘T

VERHUIST
NAAR
‘Tin 1999ANKERPUNT
Voor alle kinderen tussen 4 en
14 jaar (geboren
t.e.m. 2009)
Online inschrijven mogelijk via wichelen.ticketgang.eu
AAR ‘T ANKERPUNT Anker 29 te Serskamp

An

Aarzel niet om o

eboren in 1999 t.e.m.
2009)29 te Serskamp
Aarzel niet om ons te contacteren: speelpleinkwispeltje@gmail.com
Anker
cketgang.euGroot nieuws!! Het speelplein is verhuisd! Je vindt het speelplein
0470/30 73 48
vanaf
in ‘t Ankerpunt
in Serskamp:
Anker 29, 9260 Serskamp.
Aarzel niet
omnuons
te contacteren:
speelpleinkwispeltje@gmail.com
Tijdens de zomer kunnen je kinderen opnieuw de hele dag lang
0470/30
73 48 knutselen,
gaan spelen, maffe activiteiten doen,
zich verkleden,

gigantische kampen bouwen,
waterspelletjes spelen, dansen
op een kinderfuif,… en noem
maar op!
Het speelplein is er voor alle
kinderen van 4 tot 14 jaar.
Voor een halve dag betaal
je hiervoor €3, voor een
volledige dag €4. Inschrijven kan nog
steeds ter plaatse, maar kan nu ook via
wichelen.ticketgang.eu.
Speelplein Kwispeltje is ook steeds op
zoek naar nieuwe animatoren. Ben je 15
jaar of ouder en wil je jezelf eens goed
uitleven deze zomer? Stuur dan als de
bliksem een mailtje of neem een kijkje op
onze facebookpagina.
Voor meer informatie kan je terecht bij
jeugddienst Wichelen op het nummer
052/43 24 10 of je kan mailen naar
speelpleinkwispeltje@gmail.com.
Voor meer info in verband met de
kleuteropvang: zie de vorige Instroom of
We gaan van start op maandag 8 juli en spelen door tot vrijdag 23 augustus.
http://www.wichelen.be/jeugd/kleuteropvang-t-pjotterken
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