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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

Serskamp:
Ludwine Vereecken
Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26
Fax. : 09 366 54 59

Burgerlijke stand

Financiële dienst
Fin. beheerder : Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
viviane.peynsaert@wichelen.be

Secretariaat

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

Het magazijn van de technische dienst

Christoph Van de Wiele

Schellebelle,

Tel: 052 43 24 65

Tel. : 09 368 20 57

Christoph.vandewiele@ocmw-wichelen.be

Fax : 052 43 04 25

Secretaris
Melissa De Jaeger

Milieudienst
Verantwoordelijke : Brecht Looman

Tel: 052 43 24 67

Tel. : 052 43 24 15

Melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be

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

Stedenbouwkundige
vergunningen

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

Christa Petit
Tel. : 052 43 24 16
ruimtelijke.ordening@wichelen.be

Uitleendienst
Dienst bevolking

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

Wichelen :
Coördinator burgerzaken :
Martine Van Wesemael
Tel. 052 43 24 07
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24

Openbare werken
Patrick Lauwereys :
Tel. : 052 43 24 21
openbare.werken@wichelen.be

OCMW voorzitter

is gelegen in de Bruinbekestraat 8 te

milieudienst@wichelen.be

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

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

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

Personeelsdienst
Diensthoofd:
Servaas Pauwels
Tel: 052 43 24 62
personeelsdienst@ocmw-wichelen.be

Financiële dienst
Gew. ontvanger:
René Vercauteren
Tel: 052 43 24 64
financieledienst@ocmw-wichelen.be

cultuurdienst@wichelen.be

Kwaliteits- en klachtencoördinator
Zitdag burgemeester

Lut Teugels

Burgemeester Kenneth Taylor

Tel: 052 43 24 55

houdt zitdag op vrijdag, telkens

Lutgart.teugels@ocmw-wichelen.be

van 8 tot 9 uur op afspraak.
Tel. Sociaal Huis: 052 43 24 04

Sociale dienst
Diensthoofd: Ann Boterberg

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

Woondienst

Tel: 052 43 24 53

Anne Roos :
Tel. : 052 43 24 19

socialedienst@ocmw-wichelen.be

Thuiszorgdienst
Diensthoofd: Vincent De Cock

OPENINGSUREN

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Wichelen - Sociaal Huis
8u - 12u
8u-12u en 18u - 20u
8u - 12u en 13u - 15u
8u - 12u
8u - 12u

Serskamp
gesloten
18u - 20u
8u-12u
gesloten
8u - 12u

Schellebelle
8u - 12u
18u - 20u
gesloten
8u - 12u
gesloten

Tel: 052 43 24 57
thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Woonzorgcentrum Molenkouter
Directeur: Els Meuleman
Tel: 052 43 22 80
molenkouter@ocmw-wichelen.be
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Beste inwoners,

Ook deze zomer was onze gemeente opnieuw
‘happy’. Dat kwam vooral door de vele zomerse
activiteiten die onze gemeente rijk was. Er werden
weer heel wat wijkkermissen en tal van festiviteiten
georganiseerd

waarop

onze

inwoners

elkaar

konden ontmoeten. En dat hebben ze ook massaal

Sport 		
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Een dag op pad met...
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en nieuwe vriendschapsbanden gesmeed.

Politie
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In augustus werd onze gemeente, net als de rest van

Bevolking

13

Milieu
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blijven als bestuur alert voor deze problemen. Tijdens

Geleend en gelezen

15

het werkbezoek van onze provinciegouverneur

Uit-tips

16

gedaan, een praatje geslagen, een glas gedronken

Vlaanderen, getroffen door extreme regenval. Op
tal van plaatsen hadden inwoners wateroverlast. Wij

Jan Briers in juni, stond dit thema bovenaan op de
agenda.

De sleutel voor de oplossingen om de

wateroverlast in de toekomst in te perken ligt nu
eenmaal bij de hogere overheden. Als gemeente
blijven wij hier dan ook aan de alarmbel trekken
door het probleem op alle niveaus aan te kaarten
en trachten zo duurzame oplossingen te vinden.
Het najaar staat grotendeels in het teken van het

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar
geleden. Ook onze gemeente wil de slachtoffers
van deze Groote Oorlog herdenken en zal daarom
in samenwerking met heel wat verenigingen ervoor
zorgen dat we onze vaderlandse geschiedenis niet
vergeten. Binnenkort ontvangt u een extra editie
van cultuurplus die volledig gewijd zal zijn aan de
herdenking van 1914-1918.
Geniet nog van de mooie laatste lange dagen en we
kijken hoopvol uit naar een warme winter …

Uw burgemeester
Kenneth Taylor
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Sport
Week van de sportclub
Van zaterdag 13 tot en met zondag 21 september 2014 vindt de vijfde editie plaats van de ‘Week van de Sportclub’.
Tijdens deze dynamische sportweek zetten honderden Vlaamse sportclubs en sportdiensten hun werking en hun
activiteiten extra in de kijker.
"Wij willen jou erbij!’ is niet voor niets de slogan van de Sportweek. De uitnodigende slagzin benadrukt het sociaal
aspect en de diversiteit van ‘de sportclub’: dé plaats bij uitstek waar vriendschappen ontstaan en waar teamspirit,
respect en verantwoordelijkheidszin spelenderwijs worden doorgegeven.
Voor onze gemeente werken de volgende clubs mee aan dit initiatief:
Atletiekclub Eerlijk Streven, Badmintonclub Zoef, Boogschuttersclub St-Sebastiaan, Wandelclub De Schooiers
Voetbalclub KVV Schelde, Ju Jitsu Sandokan Ryu, Recreactievolleybal Wichelen, Dartsclub DC Ambiance
Voor meer informatie en het volledig aanbod verwijzen we graag naar de website:
http://www.wichelen.be/sport/week-van-de-sportclub

Gezocht: Wichelse sportlaureaten !

OPROEP

Geef een kandidatuur door voor de Wichelse Sportlaureaten!
Naar jaarlijkse gewoonte zullen ook dit jaar in december de Wichelse Sporttrofeeën uitgereikt worden.
Elke inwoner of club die een opmerkelijke sportieve prestatie geleverd heeft in de periode van september 2013 tot
en met augustus 2014 komt in aanmerking om een trofee te winnen.
Kandidaturen kunnen gesteld worden door een mail te sturen naar sportdienst@wichelen.be, met
nico.De.Gussem@telenet.be in cc. Probeer je dossier zo goed mogelijk op te stellen met tekst en beeldmateriaal.
Zet in je dossier de prestaties van de betreffende periode, enkele foto’s van de sportieveling in actie en een gsmnummer waarop men bereikbaar is. Er wordt rekening gehouden met elke kandidatuur die voor 1 november 2014
gesteld wordt. Op de algemene vergadering van de sportraad van november zal er bij geheime stemming gekozen
worden uit de ingediende dossiers.
Alle kandidaten worden op het eind van het jaar uitgenodigd op de sportavond, ingericht door de sportraad. Hier
zullen de laureaten bekend gemaakt worden.

Total Body Fun: de perfecte mix van beweging en plezier
Vanaf dinsdag 30 september 2014 start de gemeentelijke sportdienst met een 10-delige lessenreeks “Total Body Fun”.
Total Body Fun is een mix van total body workout (figuurtraining van het totale lichaam), conditietraining (met behulp
van tubes, dynabands, handgewichten,…), stepaerobics, aerobics, BBB, salsa, discodance, pure fun en zoveel meer.
De perfecte combinatie om fit de winter in te gaan! Deze lessen zullen vanaf eind september elke dinsdagavond
doorgaan van 20u tot 21u in de polyvalente zaal, Schoolstraat 2 te Serskamp.
Bij de opstart van elke reeks starten we stap voor stap, op het tempo van de groep.
Ben je benieuwd of dit iets voor u is, twijfel dan niet en kom zeker eens af! En breng gerust iemand mee!
Meer info op www.wichelen.be\total-body-fun

Inschrijven bij atletiekclub Eerlijk Streven
Een atletiekjaar start op 1 november en loopt tot 31 oktober van het volgende jaar.
Aansluiten bij ACES kan al vanaf de dag dat je 6 jaar wordt. Vanaf 15 september kan
je je inschrijven. De aansluitingskaarten zijn te bekomen tijdens de trainingsdagen
op woensdag en vrijdag telkens om 19u. Tijdens de maand september kan je enkele
proeftrainingen meedoen. Er is geen verplichting tot wedstrijden. Ook joggers zijn
heel welkom om in aangepaste groep te lopen. Wedstrijdjoggers zijn eveneens
welkom ! Voor lidgelden en andere info kan je terecht op www.aceswichelen.be ."
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Jeugd
Jeugdcultuurstraat

Net zoals de voorbije drie jaar maakt de jeugdraad zich terug klaar voor de JeugdCultuurStraat. Na twee zeer
geslaagde edities en een uitgeregende editie vorig jaar staat de jeugdraad terug klaar om er een spetterende
editie van te maken. Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar kunnen zich uitleven tijdens een namiddag boordevol
leuke activiteiten.
- Blacklight grottekeningen 		
- Experimenteren met de brandweer
- Dansen				- Speleobox
- Initiatie djembe			
- Gekke fietsen
- Springkastelen 			
- Een super-fantastisch-formidabel slotmoment
- En véééél meer!
Dit alles vindt plaats op zaterdag 15 november 2014 van 13u30 tot 18u, op het terrein aan ’t Ankerpunt in
Serskamp. Inschrijving kost €1. Mis deze dag zeker niet en ga naar huis met een super-cool gadget! Inschrijven
is mogelijk bij elke jeugdvereniging. De kindjes die (nog) niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging, kunnen
binnenspringen op de jeugddienst.

In onzen tijd
Op zaterdag 4 oktober 2014 zal de eerste editie
plaatsvinden van “In onzen tijd”, met wafels, koffie
en iets fris.
Kindjes nodig oma en opa uit!
Leer de spelletjes spelen die oma en opa speelden als
ze jong waren en laat je verbazen door de pret.
Oma en opa nodig jullie kleinkinderen uit!
Leer de spelletjes spelen die jullie kleinkinderen spelen
en laat je meeslepen in hun fantasie.
Zaterdag 4 oktober is Iedereen welkom op het Ankerpunt
in Serskamp om mee te komen genieten van de activiteiten
van vroeger en nu. Voor jongeren van 8 tot 14 jaar en
ouderen die jong van geest zijn. Toegang € 2.
Een organisatie van de ouderenadviesraad in samenwerking
met de jeugdraad.
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Gemeenteraad
UIT DE GEMEENTERAAD
Scholengemeenschap Scheldeland verlengd
Samen met de gemeentescholen van Berlare, Laarne, Wetteren en Hamme vormt onze gemeenteschool al vele jaren
een scholengemeenschap. De gemeenteraad heeft die samenwerking tot 2020 verlengd. Onze gemeenteschool, de
grootste van de vijf met ongeveer 600 leerlingen, maakt verder deel uit van een scholengroep met meer dan 1 300
leerlingen. Op die manier kan bijkomende Vlaamse ondersteuning voor de deelnemende scholen worden voorzien.

Herwaardering landbouwweg Peperstraatje
Een deel van de landbouwweg Peperstraatje (verbinding Heide – Kasteel-Syp) te Wichelen wordt gefreesd,
genivelleerd en gestabiliseerd. De beslissing is genomen omdat tijdens de natste periode van het jaar de weg door
zware landbouwvoertuigen steevast in een modderpoel wordt herschapen. De herwaardering moet het ook voor
fietsers aantrekkelijker maken om het hele jaar door te kunnen genieten van het open landschap aan de grens met
buurgemeente Lede. De raming van de werken bedraagt € 22 000, BTW inbegrepen.

Aankoop multigasdetector en persslangen
Onze gemeente beschikt over een grote ploeg gemotiveerde brandweerlieden en ambulanciers. Om bij te blijven wordt
regelmatig geïnvesteerd in mensen en materiaal. Om versleten persslangen te vervangen, heeft de gemeenteraad het
licht op groen gezet zodat de brandweerdienst voor € 2 000 nieuwe exemplaren aan te kopen. Daarnaast wordt ook
een nieuwe multigasdetector aangekocht tegen de prijs van € 700. Beide bedragen zijn BTW inbegrepen.

Herinrichting gemeentedomein gekoppeld aan uitbouw
Scheldepromenade
Voor de herinrichting van het
gemeentedomein
heeft
het
Studiebureau
Omgeving
een
ontwerp opgemaakt. De werken
zullen worden uitgevoerd in twee
fasen. Eerst zullen de paden en
gepolierde betondelen worden
aangelegd. De kosten daarvoor
worden geraamd op ongeveer
€ 85 000 en de opdracht zal worden
uitgevoerd door een aannemer.
Daarna komen de groenaanplant
en de nieuwe parking aan de
beurt, die gemeentewerklieden
zelf zullen uitvoeren. De werken
zullen een verbinding vormen met
de Scheldepromenade voor het
Sociaal Huis. Dat project moet de
link van onze gemeente met de
Schelde versterken.
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Geboorten
Lily-Rose Van Damme (09/05/2014)

Sienna Verschraegen (13/06/2014)

Vic Janda (09/07/2014)

Lotte De Pauw (12/05/2014)

Alice Raedemaeker (17/06/2014)

Rien Van Geert (12/07/2014)

Elyssa Aouf (16/05/2014)

Ferre Thienpondt (18/06/2014)

Shayan Verboom (15/07/2014)

Tessa Uyttenhove (19/05/2014)

Robbe Nobels (25/06/2014)

Nora Keppens (24/07/2014)

Louis Van Geert (23/05/2014)

Julie Van Hauwermieren (27/06/2014)

Alex Mollaert (29/07/2014)

Finn De Vos (27/05/2014)

Amber Rottiers (28/06/2014)

Elise Lammens Heyvaert (04/08/2014)

Elise De Prez (02/06/2014

Raman Kour Ali (03/07/2014)

Cesar De Mol (05/08/2014)

Roos Wille (04/06/2014)

Oona en Ella De Clercq (06/07/2014)

Thorben De Martelaer (10/08/2014)

Delphine Boon (12/06/2014)

Miel Derde (07/07/2014)

Huwelijken
Kevin Caufrier en Alexandera Nagumanova (07/06/2014)
Nick Van Ruysselberghe en Charlotte Rasschaert (14/06/2014)
Piet Matthys en Steffie Van der Eecken (14/06/2014)
Geert Van Acker en Steffie Anne (28/06/2014)
Jonas Vanhove en Lynn Schepens (01/07/2014)
Frederick Venneman en Jessica Rummens (05/07/2014)
Benny Daelman en Linda Huylebroeck (12/07/2014)
Vincent Vandewalle en Audrey De Pauw (17/07/2014)
Ben Van Malderen en Maike Morren (18/07/2014)
Wouter Van Landeghem en Josy Moyou Tayo (26/07/2014)
Pieter Dooghe en Jessica Haegeman (02/08/2014)
Bert Herregodts en Wendy Goossens (02/08/2014)
Karmanj Sedeeq en Maureen Ingels (08/08/2014)
Kristof Leroy en Barbara Veyer (15/08/2014)
Didier Vandevijver en Nathalie Van Hauwermeiren (22/08/2014)
Steven Colman en Ann Van der Putten (23/08/2014)
Tom Praet en Anaïs Lachaert (23/08/2014)
Dries Vereecke en Lise-Lotte Adams (29/08/2014)

Overlijdens
Maria Brondeel (29/10/1924-29/05/2014)

Bernadette De Bock (06/11/1921-25/07/2014)

Germaine Lippevelde (30/12/1933-04/06/2014)

Elisabeth Verhofstadt (17/12/1933-28/07/2014)

Willy Meganck (20/02/1947-11/06/2014)

Etienne Van Der Eecken (17/08/1950-30/07/2014)

Blanche Verstuyft (13/02/1920-12/06/2014)

Rudy Melkebeke (26/12/1956-30/07/2014)

Wilfried Van Geert (16/09/1946-14/06/2014)

Marie Louise Sergeant (06/12/1931-09/08/2014)

Franciscus Veldeman (19/09/1928-17/06/2014)

Daniël Van Zwol (03/05/1933-14/08/2014)

Monique De Mey (09/09/1942-18/06/2014)

Mariette Geeraerts (17/11/1924-18/08/2014)

Louis Triest (19/06/1925-28/06/2014)

Emelie Cobbaert (03/07/1922-18/08/2014)

Agnes Temmerman (09/11/1934-02/07/2014)

André Boon (05/04/1948-18/08/2014)

Margaretha Verhofstadt (03/09/1923-07/07/2014)
Laura Van de Vijver (07/08/1923-08/07/2014)
Victor Verhoeven (06/11/1932-10/07/2014)
Rebekka Bogaert (04/12/1922-13/07/2014)
Jeanne Van Hende (08/02/1929-20/07/2014)
Hubert Verneert (28/08/1940-23/07/2014)
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100-JARIGE
Part of the vision

INBEELD

SERSKAMPENAAR VITOR MORY BEHAALDE OP
15 AUGUSTUS ZILVER OP DE KOOKWEDSTRIJD
“DE DAG VAN DE VLAAMSE VIS”

BEZOEK VAN GOUVERNEUR JAN BRIERS AAN DE
SCHELLEBELSE POTJESMARKT

MUSICAL ‘DE BELHAMEL’

11-JULIVIERING
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Karolien Drieghe

OPTREDEN THE BROKEN CIRCLE

Een dag op pad met…

.... Miild
Inge Hens en Nathalie Verdonck vormen samen Miild, een architectenbureau gespecialiseerd in het ontwerpen van
zorgomgevingen op maat van en voor de bewoner. “In elk concept dat wij voorstellen plaatsen we de bewoner en
zijn omgeving centraal. De identiteit van beiden is cruciaal in onze voorstellen.”
Voor het ontwerp van de zorgomgeving in WZC Molenkouter zijn we op zoek gegaan naar de identiteit van
Wichelen en zijn we tot een aantal heel kenmerkende elementen gekomen. Wichelen is een heel “rijke” gemeente.
Niet alleen rijk aan tradities, rijk aan verenigingsleven, rijk aan natuur maar ook rijk aan een visie op de toekomst.
Een toekomstvisie die ook vorm krijgt in de nieuwbouw van de uitbreiding met 36 kamers, die momenteel wordt
afgerond. Voor deze nieuwbouw hebben we een concept ontwikkeld dat de eigenheid en warmte van Wichelen
weerspiegelen. Maar niet alleen de nieuwe vleugel wordt aangepakt, het is ook aangewezen om het huidige
woonzorgcentrum in een nieuw kleedje te steken. Het woonzorgcentrum mag niet bestaan uit een “oud” en een
“nieuw” deel, het zal één groot huis worden waarin de bewoners en het personeel zich goed voelen en elk hun
eigen plek kunnen vinden.
Hoe zag een dag in Wichelen er voor ons uit? Voor dag en dauw vertrokken we per fiets door de drie
deelgemeentes met ons fototoestel in de hand. Nadien kwamen we samen met het bestuur en de directeur van
het woonzorgcentrum om de concepten uit te tekenen met als afsluiter in de namiddag een werkgroep “kleur en
sfeer” met personeelsleden van het woonzorgcentrum. Samen hebben we een “moodbook” opgemaakt waarbij
elke sfeer uitgedrukt wordt in een aantal kleuren en mogelijke attributen. Hoe ga je dit nu concreet kunnen zien?

De typerende sferen brengen buiten naar binnen en creëren een nieuwe “thuis” voor onze bewoners, in een
beleving waarbij herkenbaarheid en een vleugje nostalgie centraal staan.
Hierbij willen we ook een warme oproep lanceren : als iemand nog attributen in deze thema’s of sferen heeft en
deze een nieuwe thuis wil geven, mag u zeker contact opnemen met Els Meuleman op het nummer 052 43 22 88
of els.meuleman@ocmw-wichelen.be.
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OCMW
Bevraging rond bekendheid en toegankelijkheid
van de diensten OCMW Wichelen
Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal communicatiemiddel om je tevredenheid en suggesties
over een bepaalde dienstverlening aan te kaarten bij het OCMW bestuur. Meten is immers weten.
In onze huidige bevraging willen we de bekendheid van de diensten geleverd door het OCMW nagaan. Indien je
klant bent bij het OCMW, wordt er nog kort verder doorgevraagd naar je tevredenheid over de dienst waarop je
een beroep hebt gedaan. We hechten uitermate veel belang aan jouw mening hierover. Door deze vragenlijst in
te vullen help je ons om onze dienstverlening, waar nodig, te verbeteren. Uiteraard zullen we jouw antwoorden
vertrouwelijk en anoniem behandelen.
Wil je graag deelnemen?
Deze vragenlijst kan je online invullen via http://www.wichelen.be
Of een papieren versie kan je verkrijgen via het onthaal van het OCMW
in het Sociaal Huis of telefonisch aanvragen op 052 43 24 55.
De ingevulde papieren exemplaren kunnen worden afgegeven
aan het onthaal van het OCMW in het Sociaal Huis of opgestuurd
worden t.a.v. Lut Teugels,
OCMW Wichelen/Sociaal Huis (2e verdiep)
Oud Dorp 2, 9260 Wichelen

Woonzorgcentrum schenkt rolstoelen aan de vzw COSAF
Woonzorgcentrum Molenkouter schenkt rolstoelen die niet meer gebruikt worden aan de vzw
COSAF. In plaats van de ongebruikte rolstoelen te verzamelen of naar het containerpark te
brengen, kiezen we om op een duurzame manier bij te dragen aan een betere gezondheidszorg
voor iedereen.
Vzw COSAF is een organisatie die de gezondheidszorg in Marokko beter toegankelijk wil maken,
met focus op hulp aan kinderen met een handicap. In het kader van een project in de regio
Mohammedia (bij Casablanca) zullen ze een klein centrum voor kinesitherapie opstarten. De
doelgroep bestaat uit een 70-tal kinderen waarvoor ze enerzijds vervoer naar ziekenhuizen,
dokters en andere hulpverleners organiseren, en anderzijds ook kinesitherapie dicht bij huis
willen aanbieden.

Dan wil OCMW Wichelen jou leren kennen!
Voor ons woonzorgcentrum Molenkouter zijn we op zoek naar m/v

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
VERPLEEGKUNDIGE
ZORGKUNDIGE
Bekijk onze plannen
breng ons een bezoek,
loop een dag stage ...
Meer info: jobs@ocmw-wichelen.be of 052 43 24 61.
Solliciteer vóór 10 oktober 2014.

jobs.ocmw-wichelen.be
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Wij B borsten
Tijdens de maand oktober – internationale borstkankermaand – zetten de 10 gemeenten van de regio ScheldeDurme* het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker in de kijker.
Vandaag doet ongeveer de helft van de vrouwen van 50 tot en met 69 jaar mee aan het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar borstkanker. In de periode 2011 – 2012 heeft in Wichelen 51,71% zich laten screenen. Dat is goed maar
nog niet voldoende. Als 75 % van al die vrouwen deelneemt, daalt het aantal vrouwen dat sterft door borstkanker
aanzienlijk. Borstkanker is een veel voorkomende ziekte waarbij een vroegtijdige opsporing uiterst belangrijk is.
Daarom bundelen wij onze krachten en sporen vrouwen van 50 t.e.m. 69 jaar aan elke twee jaar een screeningsmammografie (foto’s van de borst) te laten nemen.
Programma Wichelen
Wichelen
			
			
			
			

3 okt 2014		
7 okt 2014		
13 tem 17 okt 2014
22 tem 23 okt 2014
31 okt 2014		

Startevenement Party in Pink ‘Roze Zumba’
Infosessie/Infostand seniorenbeurs
Tentoonstelling ‘Bustehouder’ in Sociaal Huis – Wichelen
‘Roze menu’ in het dorpsrestaurant ‘den lossen babbel’
Sociaal Huis - Wichelen in ‘Roze spotlight’

Inschrijven: ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be • Meer informatie: www.houdenvanborsten.be
Info en tickets: www.houdenvanborsten.be en www.bevolkingsonderzoek.be.
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Najaar activiteiten 2014 - Welzijnsschakel-Wichelen
in samenwerking met OCMW en gemeente Wichelen
Mensen met een vrijetijdpas kunnen deelnemen aan sociaal tarief!
07 september 2014

Promostand kermis Wichelen
Dit jaar kan je ons vinden op de Margote met huisbereide confituur, leuke juweeltjes en
onze traditionele mattentaarten. Je krijgt er ook info over onze werking.

19 september 2014

We koken en eten samen met de kinderen.

08 november 2014

Groot ontmoetingsfeest met een bezoek van Sint Maarten die geschenk brengt voor
ieder kind.

November 2014

aan sociaal tarief toneel zien te Wichelen

December 2014

één week “Soep op de stoep” in het sociaal huis
met medewerking van armen en niet armen.

Iedere 2de dinsdag

Crea Club, fijne babbel met koffie en mogelijkheid tot creatief bezig zijn.

Wenst u meer informatie over onze werking, neem contact op met één van onze kernleden of met Lutgarde
Duquet 052 42 41 30 en Simone Govaert 052 42 27 03

OCMW contact
SOCIALE DIENST

THUISZORG

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
Nadine Vanspeybrouck – 052 43 24 54		
nadine.vanspeybrouck@ocmw-wichelen.be

maatschappelijk werker
Irena Claeyssens – 052 43 24 56
Irena.claeyssens@ocmw-wichelen.be

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
socialedienst@wichelen.be

administratief medewerker
Lieve De Ridder – 052 43 24 53
Lieve.deridder@ocmw-wichelen.be
projectmedewerker kinderarmoede
Margot Mys – 052 43 24 65
margot.mys@ocmw-wichelen.be
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Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
thuiszorg@wichelen.be

administratief medewerker
Ilse Van Kerckhove – 052 43 24 57
ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be
OPENINGSUREN ZIE INFOBLAD p.2

Politie
Veilig naar school
Het nieuwe schooljaar is net gestart. Voor de jeugd blijft dit een verkeersuitdaging. Daarom enkele weetjes waar
niet meteen bij stilgestaan wordt. Een kind van zes jaar kan de snelheid van een aankomende auto nog niet
inschatten. Zij hebben hun beperking op het gebied van motoriek, waarneming en concentratie. Risico's worden
moeilijk tot niet ingeschat en hun onberekenbare bewegingsdrang is vaak groter dan hun gevoel voor gevaar.
Veilig fietsen in het verkeer vraagt veel meer dan alleen kennis van het verkeersreglement. Kinderen van de lagere
school moeten leren om situaties juist in te schatten, de regels toe te passen en vooral praktijkervaring opdoen.
Verkeersborden en wegmarkeringen op kindermaat bestaan echter niet. Nochtans moeten kinderen in het echte
verkeer deze verkeerstekens meteen kennen, begrijpen en opvolgen net zoals de volwassenen. Een zware opdracht
voor jonge kinderen, waarbij ouders en school de broodnodige bijstand moeten verlenen om dit te verwezenlijken.
Om beter zichtbaar te zijn in het verkeer, raden we aan om een fluorescerend hesje te dragen. Ook het dragen van
een fietshelm verhoogt de veiligheid in het verkeer.
Tot slot. Een veilige schoolomgeving vereist weggebruikers die zich duurzaam verplaatsen, traag rijden en de
wegcode respecteren. Als je dit ideaalbeeld wil bereiken, dan is het een taak die weggelegd is voor iedereen.

Vragen over alcohol, illegale drugs of andere genotsmiddelen?
DRUGPUNT is de roepnaam van zes Oost-Vlaamse intergemeentelijke drugpreventiediensten. Sinds oktober 2013
is Christophe Vanhuyse drugpreventiewerker voor de politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen. Hij is gedetacheerd
vanuit vzw De Kiem, een therapeutisch programma voor mensen met een verslavingsproblematiek (www.dekiem.be).
DRUGPUNT Wetteren - Wichelen – Laarne is er voor de volledige bevolking van Wetteren, Wichelen en Laarne,
ook voor mensen die er studeren, werken of tijdelijk verblijven.
Via lokale drugpreventie creëren ze een omgevingsklimaat waarbij hulp wordt geboden bij problemen als gevolg
van gebruik en waarbij men verantwoord en kritisch leert omgaan met genotsmiddelen.
HUN AANBOD :
- Via vroegbegeleiding proberen ze personen met riskant of problematisch middelengebruik zo vroeg mogelijk te
motiveren tot gedragsverandering zodat het risico op schade kan vermeden of gereduceerd worden. Iedereen
kan zich bij hen aanmelden. De gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk. Zij hebben beroepsgeheim.
- Geïnteresseerde doelgroepen (organisaties, verenigingen, scholen, privépersonen,…) informeren zij correct
over drugs, genotsmiddelen en aanverwante fenomenen zoals gokken en gamen.
- Via het Lokaal Overleg Drugs zorgen zij voor een preventiebeleid, acties en campagnes op maat.
Heb je vragen over genotsmiddelen? Ben je bezorgd over het gebruik van iemand uit je omgeving? Wil je
praten over jouw (beginnend) gebruik? Wil je een preventiecampagne organiseren? Neem gerust contact op
met christophe.vanhuyse@drugpunt.be, 0473 65 65 95. Na een telefoon of mail wordt een afspraak gemaakt. Dat
kan op het Sociaal Huis, Scheldedreef 52 te Wetteren of op locatie.
Meer informatie over de dienst, vroegbegeleiding en preventie vind je op onze website
www.drugpunt.be/wetteren-wichelen-laarne.

Bevolking
Wonen - Tips en weetjes
•
•
•

De koudere maanden komen eraan. Tijd om de verwarmingstoestellen en de schouw te controleren alvorens
op te starten, want CO maakt ieder jaar opnieuw dodelijke slachtoffers.
Vochtproblemen worden vaak veroorzaakt door onvoldoende verluchting en verwarming, zeker als de
schimmels zwart kleuren en deze zich achter meubels of in de hoeken vormen.
Ingrepen aan het buitenschrijnwerk die extra beveiligen tegen brand en inbraak kunnen in aanmerking komen
om een belastingvermindering te krijgen.
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Milieu
Genieten van natte natuur op Paardenweide
In het projectgebied Paardeweide, onderdeel van het
Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen, zijn de werken van het
Sigmaplan volledig achter de rug. De Paardeweide doet dienst
als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Dat betekent dat
het bij extreme weersomstandigheden Scheldewater kan bergen
op een veilige manier. Het water stroomt nadien weer terug
naar de Schelde via een nieuwgebouwde grote uitwateringssluis.
Naast de veiligheidsfunctie wordt in de Paardeweide ook
(wetland)natuur gecreëerd. Wandelaars kunnen zich van op het
wandelpad tegoed doen aan de natte natuur die nu langzaamaan
tot ontplooiing komt. Zo heeft het rietatol van dertig hectare, met
tal van sloten en eilandjes, nu al een enorme aantrekkingskracht
op watervogels en steltlopers. Via het kersverse wandelpad met
infoborden kan je het gebied alvast beter leren kennen.

Vleermuiskasten in Serskamp

Foto: Vildaphoto

In 2009 ondertekende de gemeente Wichelen een Charter voor Biodiversiteit.
Hierbij engageerde de gemeente zich om acties te ondernemen om de
achteruitgang van fauna en flora tegen te gaan. Zo neemt de gemeente o.m.
maatregelen voor het behoud van zwaluwen en kleine landschapselementen
(struiken, bomen, poelen, …), bijen- en kamsalamanderpopulaties.
Dit jaar geeft de gemeente Wichelen de vleermuizenpopulaties in Serskamp een
duwtje in de rug. Vleermuizen zijn echte insectenjagers. Per nacht eten ze een
kwart tot een derde van hun lichaamsgewicht aan insecten. Dit
komt overeen met een 3000-tal muggen en motten per nacht
per dier. Nuttig nietwaar?! Maar helaas, ook deze dieren gaan
sterk achteruit en genieten inmiddels een beschermd statuut.
Serskamp is onze meest beboste deelgemeente en vormt zo
een natuurlijke biotoop voor verschillende soorten vleermuizen.
Maar aangezien (oudere) bomen met dergelijke holten niet
overal voorkomen, hing de gemeente eind augustus 2014 i.s.m.
Natuurpunt en de vrijwillige brandweer 23 vleermuiskasten op.
Deze werden voorzien aan het Hazeveldbosje, het Eetgoed
(orchisweide) en aan de Nonnenbossen. En nu hopen dat de
vleermuizen snel de weg naar de kasten vinden!

Campagne VerBIJsterende bijen:
Haal je zakje krokusbollen!
Om de achteruitgang van de bijenpopulaties tegen te gaan bestaat er sinds
enkele jaren de provinciale campagne verBIJsterende bijen. Tot vorig jaar
werd een bloemenmengsel aangeboden. In 2014 vraagt de Provincie om
krokusbollen te planten in het najaar (oktober tot december). Zij zijn
de eerste bloeiende planten in het voorjaar en zijn hiermee de eerste
voedselbron (nectar en stuifmeel) voor bijenvolken en solitaire bijen die
verzwakt zijn na de winter. Bovendien komen krokussen elk jaar weer uit
wat weer een groot voordeel is.
In oktober worden in 56 gemeenten 19.000 gratis zakjes krokusbollen
uitgedeeld. Wie dat wil kan van 6 tot 17 oktober 2014, tijdens de
openingsuren, aan de balie van het Sociaal Huis een zakje afhalen. Let
wel, dit is geldig tot zolang de voorraad strekt.
Meer informatie op www.oost-vlaanderen.be/bijen
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Geleend & gelezen
De bib verwent !
Dit jaar vindt de dertigste bibliotheekweek plaats. Een feesteditie dus. Het thema is “iedereen bibliothecaris… deel
je passie en kennis met andere bibliotheekgebruikers.”
De bib is immers een huis van mensen. Elke bib-bezoeker heeft een eigen verhaal en een persoonlijke "kenniscollectie".
Iedereen kan in de bib zijn of haar passie delen en andere mensen inspireren.
De bibliotheekweek loopt van 11 tot 19 oktober 2014 en gaat van start met een verwenweekend.
Kom met ons mee genieten van de gezellige sfeer, een hapje en een drankje. Neem zeker ook deel aan onze
wedstrijd in de bib in Schellebelle. De winnaar neemt een geschenkpakket met pralines, advocaat, koffie en
peperkoek van De Klok uit Serskamp mee naar huis.
Praktisch:
- Verwendag op zaterdag 11 oktober van 10.00 u tot 12.00 u in uitleenpost Wichelen (Oud Dorp 2 – Sociaal Huis)
en uitleenpost Serskamp (Dorpstraat 44 – Gemeentehuis).
- Verwendag en wedstrijd op zondag 12 oktober van 10.00 u tot 12.00 u in bibliotheek Schellebelle (Dorp 1 –
Gemeentehuis).

Met De Leesdijk
naar de
Boekenbeurs
De bibliotheken van De Leesdijk
nodigen u op 6 november uit voor een
avondlijk bezoek aan de Boekenbeurs
in Antwerpen. De Leesdijk biedt een
all-in arrangement aan met busvervoer
en toegangskaart voor 5 euro.
De bus vertrekt om 18 uur in Wichelen
(Schellebelle), Dorp 1 en is terug
rond 23 uur. Inschrijven is verplicht
en kan tot uiterlijk 26 oktober in de
bibliotheek. Dit evenement wordt u
aangeboden met de steun van het
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Computer- en
internetcursus:
Bibliotheek Wichelen organiseert dit najaar twee cursussen computer- en Internetgebruik:
• één GRATIS initiatiecursus voor 50-plussers
• één BETALENDE internetcursus voor iedereen die zijn of haar internetvaardigheden wil aanscherpen.
Om deel te nemen aan de initiatiecursus voor 50-plussers is geen enkele basiskennis vereist. Snel inschrijven is
de boodschap, want er worden maar tien cursisten toegelaten. De betalende internetcursus richt zich op wie
internetvaardiger wil worden. Deelnemers betalen € 20 voor vier lessen. Elke deelnemer krijgt tijdens de lessen een
laptop ter beschikking. De cursussen zijn een initiatief van De Leesdijk in samenwerking met VormingPlus, met steun
van de Provincie Oost-Vlaanderen. De curus gaat door in de Raadzaal van het Sociaal Huis - (Oud) Dorp 2 - 9260
Wichelen.
Initiatiecursus: dinsdag 2/12/2014 – donderdag 4/12/2014 – dinsdag 9/12/2014 – donderdag 11/12/2014 en
donderdag 18/12/2014. De initiatiecursus vindt telkens in de voormiddag plaats, van 8.45 tot 11.45 uur.
Internetcursus: donderdag 4/12/2014 – dinsdag 9/12/2014 – donderdag 11/12/2014 en donderdag 18/12/2014.
De internetcursus vindt in de namiddag plaats, van 13.00 tot 16.00 uur en kost € 20 voor vier lessen.
Inschrijven: in de afdelingen van de bibliotheek (Schellebelle - Serskamp - Wichelen)
Tel. 09 366 30 74 - E-mail: bibliotheek@wichelen.be
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